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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 2, onde 
tratamos das atividades Acadêmicas, com resumos das Sessões e outros 
assuntos ocorridos no âmbito da Academia Nacional de Medicina, referente 
aos meses de maio e junho 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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OSWALDO UBRÍACO LOPES TOMA POSSE COMO 
HONORÁRIO NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

Sessão de 5 de Maio de 2016

No dia 5 de maio de 2016, junto com 
o simpósio sobre a Esporotricose, a
Academia Nacional de Medicina teve

a honra de realizar a posse do Dr. 
Oswaldo Ubríaco Lopes como novo 
Honorário.

O Presidente Francisco Sampaio o saudou e o entregou a medalha e o diploma 
de Honorário da Academia Nacional de Medicina.

Acadêmico Francisco Sampaio (Presidente) e o 
Honorário Oswaldo Ubríaco Lopes
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Em seguida, o Prof. Francisco 
Sampaio convidou o Confrade e 
Acadêmico Gilberto De Nucci para 
realizar a saudação oficial do novo 

Honoráro Nacional, de maneira 
que o Acadêmico Gilberto De Nucci 
descreveu muito bem a trajetória 
acadêmica do Dr. Ubríaco.

O Dr. Oswaldo Ubríaco Lopes gra-
duou-se em Medicina pela Faculdade 
de Medicina da USP em 1961 e cur-
sou especialização em Residência 
Médica pela Hospital das Clínicas 
(FMUSP) entre 1961 e 1964.

Ele realizou seu Doutorado pela pró-
pria Faculdade de Medicina da USP 
entre 1961 e 1964, sob orientação do 
Prof. Ibanez de Carvalho, apresen-
tando tese intitulada “Contribuição 
ao estudo das alterações intesti-
nais no choque experimental”. E seu 
pós-doutorado foi na University of 
London entre 1874 e 1976.

Atualmente é professor titular da 
Universidade Federal de São Paulo, 
atuando sobretudo no Instituto de 
Ciências Biomédicas. Tem experiên-
cia na área de Fisiologia, com ênfase 
em Fisiologia de Órgãos e Sistemas 
e atua, principalmente, em Choque 
Hemorrágico, Choque Irreversível e 
Permeabilidade Intestinal.

Hoje é também professor colabora-
dor do Hospital do Rim da Fundação 
Oswaldo Cruz e pesquisador sênior 
do CNPq. E é também Membro da 
Academia Brasileira de Ciências, 
Membro Emérito da Academia de 
Medicina de São Paulo e da American 
Physiological Society.

Acadêmico Gilberto De Nucci
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Foi dito na cerimônia que den-
tre as pesquisas científicas do 
Prof. Ubríaco, destaca-se sua ex-
periência com estudos de Choque 
Experimental, pois o Prof. Ubríaco 
desenvolveu contribuições funda-
mentais sobre o entendimento dos 
mecanismos de ação da solução hi-
pertônica de sódio em tratamentos 
de choque hipovolêmico.

Dentre os cargos que exerceu na USP 
salientam-se: professor livre-do-
cente (1978-1981); professor ad-
junto (1981-1984); professor titular 
(1984-1992); diretor do Instituto de 
Ciências Biomédicas (1986-1989); 
pró-reitor de pós-graduação (1989- 
1992); e coordenador da Câmara de 
Pós-Graduação (1990-1991).

Dentre outras funções exercidas 
salientam-se: membro do conse-
lho deliberativo da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes, (1990- 1992); 
professor titular de fisiologia da 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp, desde 1992); e Presidente 
da Sociedade Brasileira de Fisiologia 
(SBFIS, (1994-1997).

O Dr. Oswaldo Ubríaco Lopes re-
cebeu o Prêmio Carmino Caricchio 
(medicina e cirurgia de urgência) da 
Sociedade Médica da Municipalidade 
de São Paulo (1964) e o Prêmio Lafi 
de Ciências Médicas – Categoria: 
Ciências Básicas (1980).

Honorário Nacional Oswaldo Ubríaco Lopes
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SIMPÓSIO SOBRE ESPOROTRICOSE 
NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO

No dia 5 de maio de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina reali-
zou um simpósio e a Sessão Plenária 
sobre a Esporotricose, que, segun-
do o Presidente Francisco Sampaio, 

consiste em uma zoonose que veio 
se alastrando pela cidade do Rio de 
Janeiro de forma preocupante no 
ano de 2015.

Acad. Nardi (Secretário Geral), Acad. Francisco Sampaio (Presidente),
 Acad. Cláudio Ribeiro (1º. Secretário)

Foi salientado na introdução do 
encontro que, com o registro de 
um número muito grande de gatos 
acometidos com o fungo relacionado, 
transmitindo esta zoonose para 
humanos e sendo, muitas vezes, 
abandonados, este tema torna-se 
essencial para a ANM, de maneira 
que se possa contribuir para que 
os órgãos de saúde pública possam 
chegar a uma conclusão sobre bons 
diagnósticos e formas de combate 
dos agentes afetando estes animais.

O simpósio foi organizado pelo 
dermatologista e Acadêmico Omar 
Lupi da Rosa Santos, que vem 
desenvolvendo amplos projetos 
de conscientização em escolas e 
hospitais a fim de tornar temas como 
essa doença, cuja evolução ainda 
é muito desconhecida, tornem-se 
conhecidos e amplamente debatidos, 
sobretudo entre a população atingida.

Com palestra intitulada “Esporo-
tricose e Agente Causador”, o Dr. 
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Rodrigo Paes, da Fiocruz, chamou 
atenção para o fato de que a Es-
porotricose é a micose subcutânea 
mais frequente na América Latina. 
Ele apresentou também um breve 
histórico do aparecimento da doen-
ça e dos primeiros estudos sobre o 
assunto, instaurando o ano de 1998 
como um marco para entender o 
status de “epidemia” que a doença 
possui no Brasil.

O Dr. Rodrigo Paes ressaltou que, 
apesar de ocorrer em todos os 
continentes, a Esporotricose no Brasil 
possui diversas especificidades, 

como por exemplo a forma de 
contágio: enquanto em outros 
países como China e Austrália a 
doença está relacionada a fatores 
ambientais, no Brasil a principal 
forma de contágio é por meio de 
gatos.

Na conclusão de sua palestra, o Dr. 
Rodrigo Paes frisou que a Esporotri-
cose é uma doença extremamente 
negligenciada e que o conhecimento 
que se tem sobre a mesma ainda é 
precário, principalmente levando-se 
em consideração o volume de casos 
relatados no país.

Acadêmico Omar Lupi da Rosa Santos

Em seguida, o Dr. Dayvison Frei-
tas, também da Fiocruz, proferiu 
uma palestra sobre “Esporotrico-
se Zoonótica”, focando  os gatos 
como principais agentes transmis-
sores. Dentro de sua argumenta-

ção, ele classificou o estado da 
doença no Rio de Janeiro como hi-
perendêmico, considerando alar-
mantes os níveis de contamina-
ção, tanto dos animais quanto dos 
humanos.
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No que diz respeito à contaminação 
dos gatos, o Dr. Dayvison Freitas res-
saltou que o principal obstáculo para 
a contenção da epidemia está rela-
cionado ao destino que geralmente é 
dado aos animais infectados: muitas 
vezes, em vez de oferecer ao animal 
o tratamento adequado, muitos do-
nos optam pelo abandono ou ainda
pelo sacrifício do animal; na maioria
das vezes enterrando-o, o que acaba
por infectar o solo.

Em suas considerações finais, o Dr. 
Dayvison Freitas frisou que os ga-
tos não podem ser tomados como 
“vilões” nesta epidemia - os animais 
estão sob responsabilidade de seus 
donos e são, na verdade, vítimas 
deste processo.

Adiante, o Dr. Sandro Pereira, tam-
bém da Fiocruz, proferiu uma apre-
sentação com o título “Tratamento 
do Animal, Prevenção e Controle”, 
para tratar do diagnóstico e das for-
mas clínicas da Esporotricose. Ele 
chamou atenção para o fato de que 
a doença se manifesta de maneira 
mais contundente em regiões com 
dificuldades socioeconômicas e que, 
dentro deste quadro, a transmissão 
por meio de gatos se dá por meio de 
arranhões, mordidas e contato com 
as lesões, além de estar muito asso-
ciada aos hábitos do animal, que na 
maioria dos casos possui acesso ir-
restrito ao ambiente extradomiciliar.

O Dr. Sandro Pereira demonstrou 
que, apesar de serem documenta-

dos inúmeros casos envolvendo Es-
porotricose canina, a doença se ma-
nifesta de maneira mais grave em 
gatos.

O Dr. Antonio do Valle, da Fiocruz, 
falou em seguida, abordando “Espo-
rotricose Humana: Diagnóstico”, de 
maneira que colocou que existirem 
diversos métodos de diagnóstico da 
Esporotricose. A pele responde por 
95% das manifestações da doença; 
todavia, ela pode se manifestar em 
outros órgãos.

Ele colocou que é preciso estar aten-
to aos casos de Esporotricose na in-
fância, uma vez que as crianças em 
geral possuem o costume de dei-
xar o animal em contato constante 
com o rosto, o que pode desencade-
ar manifestações de Esporotricose 
ocular, por exemplo. A associação 
com o vírus HIV também foi apre-
sentada como uma manifestação da 
Esporotricose disseminada.

A Dra. Isabella Gremião, da Fiocruz, 
apresentou palestra sobre o “Trata-
mento da Esporotricose Felina”, afir-
mando que, apesar dos constantes 
esforços e estudos acerca do assun-
to, o tratamento para a Esporotrico-
se segue um desafio, principalmen-
te em razão da limitação das opções 
terapêuticas, o alto custo do trata-
mento e a não adesão por parte dos 
proprietários dos animais.

O abandono do tratamento foi apre-
sentado como outro grave proble-
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ma; ainda que todos os donos se-
jam orientados a seguir com o ciclo 
completo do tratamento, isso não 
ocorre na maior parte dos casos, 
podendo implicar na reincidência da 
doença. Após demonstrar as opções 
de tratamento, a Dra. Isabella Gre-
mião concluiu a palestra afirmando 
que algumas medidas são essenciais 
para o controle da epidemia, como o 
incentivo à posse responsável, o tra-
tamento dos gatos com possibilida-
de de tratamento terapêutico, isola-
mento dos gatos doentes, estímulo à 
castração e limitação do número de 
gatos por residência, dentre outros.

Na segunda parte do Simpósio, a 
Dra. Mariana da Cunha e Silva, da 
Secretaria Municipal de Saúde, falou 
sobre a “Situação Atual da Esporo-
tricose no Município do Rio de Janei-
ro”. Ela afirmou que a Esporotricose 
se caracteriza como um grave pro-
blema de saúde pública no Municí-
pio do Rio de Janeiro, apresentando 
os dados referentes às notificações 
de casos de Esporotricose em suas 
diferentes regiões.

A distribuição de medicamentos na 
rede municipal foi abordada como 
uma das principais estratégias de 
controle da epidemia, aliada à cons-
cientização dos donos – esta tida 
como a principal ferramenta de 
combate ao preocupante quadro da 
doença no município.

Na conclusão de sua palestra, a Dra. 
Mariana da Cunha e Silva chamou 

atenção para a coordenação entre 
os mais diversos órgãos ligados à 
Prefeitura e ao Governo do Estado, 
afirmando que somente a articula-
ção da esfera pública com a popu-
lação pode resultar no controle da 
doença de maneira efetiva.

Por último, a Dra. Maria Cristina 
Mendes, do Centro de Controle de 
Zoonoses de São de Paulo, proferiu 
palestra sobre “As Ações de Con-
trole no Município de São Paulo”, 
apresentando um histórico com os 
primeiros casos notificados no mu-
nicípio.

Informou que o padrão de notifica-
ções observado no município está 
associado às regiões que possuem 
dificuldades socioeconômicas, prin-
cipalmente na Zona Leste da cida-
de. Após realizar um trabalho de 
notificação dos casos, foi realizada a 
distribuição dos medicamentos para 
tratamento dos animais doentes.

Em suas considerações finais, a Dra. 
Maria Cristina Mendes ressaltou que 
o sucesso das ações do Centro de
Controle de Zoonoses está associa-
do à criação de um vínculo de con-
fiança entre os proprietários de ani-
mais e os funcionários do Centro, o
que facilitou a propagação das ações
de controle, além de aumentar a ra-
pidez com a qual novos casos são
notificados e evitar a interrupção do
tratamento.
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ATA

05/05/2016

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016, 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 30ª Sessão 
Plenária do 187º Ano Acadêmico. Nas comunicações da Secretaria, o Acad. Antonio Egidio 
Nardi informou que o Presidente Acad. Francisco Sampaio foi convidado pela Academia 
Brasileira de Ciências para participar da Cerimônia de Abertura da Reunião Magna, no dia 03 de 
maio de 2016, no Museu do Amanhã – RJ. Mas, em virtude de compromissos previamente 
assumidos, foi representado pelo Acad. Marcello Barcinski. O Secretário Geral também informou 
que, no dia 04 de maio, o ex-Presidente Acad. Pietro Novellino representou a Academia 
Nacional de Medicina na Sessão Solene de Posse dos Novos Membros Titulares e 
Correspondentes da Academia Brasileira de Ciências, realizada na Escola Naval – RJ. Por fim, 
foi informado que entre os dias 05 e 07 de maio, o Acad. Omar da Rosa Santos estará 
representando a Academia Nacional de Medicina no XVI Conclave da Federação Brasileira de 
Academias de Medicina, em Aracaju e que o tema do encontro é “Humanismo em Medicina: 
ontem, hoje e amanhã”. O Presidente Acad. Francisco Sampaio parabenizou a Acad. Patrícia 
Rocco, pela posse como Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências. No expediente, o 
Acad. Pietro Novellino registrou que a Jornada de Gastroentereologia, organizada pelo Acad. 
José Galvão Alves, completou o 26º ano de realização. O Presidente Acad. Francisco Sampaio 
informou que convocou a eleição para preenchimento da vaga da Cadeira nº 77 para o dia 2 de 
junho e que, nesta ocasião, será utilizado pela primeira vez na história da Academia Nacional de 
Medicina o voto por correspondência. O Presidente comunicou que o Instituto Nacional do 
Câncer promoverá um workshop para discutir a fosfoetanolamina, no qual o Acad. José Carlos 
do Valle representará a Academia Nacional de Medicina em virtude de compromissos 
previamente assumidos fora do Rio de Janeiro pelo Presidente Acad. Francisco Sampaio. A 
Acad. Eliete Bouskela elogiou o discurso de posse da Acad. Patrícia Rocco na Academia 
Brasileira de Ciências e informou que, na mesma cerimônia, tomou posse o novo Presidente da 
Academia Brasileira de Ciências, o Prof. Luiz Davidovich. O Acad. José Carlos do Valle informou 
que o Acad. Gilberto Schwartsmann foi apontado como oncologista brasileiro com o maior 
número de publicações científicas na América Latina. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro fez 
informe a pedido do Honorário Waldenir Bragança sobre o aniversário de 151 anos do 
nascimento do primeiro diretor do Instituto Butantan, o médico Vital Brasil. O Acad. Ricardo Cruz 
parabenizou o Acad. Jacob Kligerman pelo seu aniversário e agradeceu as contribuições do 
Acadêmico a sua trajetória profissional. Na ordem do dia, o Presidente Acad. Francisco Sampaio 
convidou o Acad. Omar Lupi para apresentar introdução sobre as conferências do dia. Em 
seguida, a Profa. Mariana da Cunha e Silva, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro, apresentou palestra sobre “Situação Atual da Esporotricose no Município do Rio de 
Janeiro”. A seguir, a Profa. Maria Cristina Mendes, do Centro do Controle de Zoonoses de São 
Paulo, fez apresentação intitulada “As Ações de Controle no Município de São Paulo”. Ao final  
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das apresentações, o Presidente Acad. Francisco Sampaio concedeu a palavra à Bancada 
Acadêmica para perguntas. O Acad. José Rodrigues Coura questionou se a sorologia Elysa é 
utilizada para diagnóstico de esporotricose. Questionou também qual o percentual de casos 
assintomáticos da doença e quais as taxas de infecção para pessoas que criam gatos e que não 
criam gatos. O Acad. Omar Lupi fez considerações sobre as alterações ecológicas e da genética 
dos fungos que poderiam justificar a mudança no padrão da disseminação da doença. Não 
havendo mais questionamentos, o Presidente Acad. Francisco deu por encerrada a Sessão 
Ordinária. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Hiram Lucas, Gerson 
Canedo, Gilberto de Nucci, Roberto Soares, José Luiz Gomes do Amaral, Claudio Cardoso de 
Castro, Walter Zin, José Manoel Jansen, Jayme de Marsillac, Azor José de Lima, Omar Lupi, 
Orlando Marques Vieira, Antonio Egidio Nardi, Mario Barreto, Adolpho Hoirisch, Eliete Bouskela, 
Yvon Toledo Rodrigues, Carlos Brandão Mello, José Galvão, Patrícia Rocco, Luiz Fernando 
Ferreira da Silva (Honorário), Ricardo Cruz, Aderbal Sabrá, José Carlos do Valle, José 
Rodrigues Coura. (27) 

ATA- continuação

05/05/2016
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Academia Nacional de Medicina
 - ESPOROTRICOSE - 

5 de maio de 2016 (1ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=cjybFIHUSA0



19

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

Sessão Plenária de 5 de Maio de 2016
- CONFERÊNCIA SOBRE ESPOROTRICOSE -

(2ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=Uydy5GiWS5c
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Academia Nacional de Medicina debate Esporotricose
zoonótica e o gato como transmissor da doença

Segundafeira, 9 de maio de 2016

Jornal do Brasil

Com palestra intitulada “Esporotricose e Agente Causador”, o Dr. Rodrigo Paes (Fiocruz) chamou atenção
para o fato de que a esporotricose é a micose subcutânea mais frequente na América Latina. Apresentou
também um breve histórico do aparecimento da doença e dos primeiros estudos sobre o assunto,
instaurando o ano de 1998 como um marco para entender o status de “epidemia” que a doença possui no
Brasil. O Dr. Rodrigo Paes ressaltou que, apesar de ocorrer em todos os continentes, a esporotricose no
Brasil possui diversas especificidades, como por exemplo a forma de contágio: enquanto em outros países
como China e Austrália a doença está relacionada a fatores ambientais, no Brasil a principal forma de
contágio é por meio de gatos.

Na conclusão de sua palestra, o Dr. Rodrigo Paes frisou que a esporotricose é uma doença extremamente
negligenciada e que o conhecimento que se tem sobre a mesma ainda é precário, principalmente
levando‐se em consideração o volume de casos relatados no país.

Em seguida, o Dr. Dayvison
Freitas (Fiocruz) proferiu
palestra sobre
“Esporotricose Zoonótica”,
focando nos gatos como
principais agentes
transmissores. Classificou o
estado da doença no Rio de
Janeiro como
hiperendêmico,
considerando alarmantes os
níveis de contaminação,
tanto dos animais quanto
dos humanos. Sobre a
contaminação dos gatos, o
Dr. Dayvison Freitas
ressaltou que o principal
obstáculo para a contenção
da epidemia está
relacionado ao destino que
geralmente é dado aos
animais infectados: muitas
vezes, em vez de oferecer
ao animal o tratamento

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora: Acad. Nardi (Secretário Geral), Acad.Francisco Sampaio (Presidente), Acad. Cláudio
Ribeiro (1º. Secretário), Acad.Cardoso de Castro (2º. Secretário) e a Acad. Omar Lupi (Organizador
doSimpósio)

09/05/2016



21

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016
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adequado, muitos donos optam pelo abandono ou ainda pelo sacrifício do animal, na maioria das vezes 
enterrando o animal, o que acaba por infectar o solo.Em suas considerações finais, o Dr. Dayvison Freitas 
frisou que os gatos não podem ser tomados como “vilões” nesta epidemia ‐ os animais estão sob 
responsabilidade de seus donos e são, na verdade, vítimas deste processo.

O Dr. Sandro Pereira (Fiocruz) fez apresentação com o título “Tratamento do Animal, Prevenção e Controle”, 
para tratar do diagnóstico e das formas clínicas da esporotricose. Chamou atenção para o fato de que a 
doença se manifesta de maneira mais contundente em regiões com dificuldades socioeconômicas e que, 
dentro deste quadro, a transmissão por meio de gatos se dá por meio de arranhões, mordidas e contato com 
as lesões, além de estar muito associada aos hábitos do animal, que na maioria dos casos possui acesso 
irrestrito ao ambiente extradomiciliar.O Dr. Sandro Pereira demonstrou que, apesar de serem documentados 
inúmeros casos envolvendo esporotricose canina, a doença se manifesta de maneira mais grave em gatos.

O Dr. Antonio do Valle (Fiocruz) falou em seguida, abordando “Esporotricose Humana: Diagnóstico”, afirmando 
existirem diversos métodos de diagnóstico da esporotricose. A pele responde por 95% das manifestações de 
esporotricose; todavia, a doença pode se manifestar em outros órgãos. O Dr. Antonio do Valle alegou que é 
preciso estar atento aos casos de esporotricose na infância, uma vez que as crianças em geral possuem o 
costume de deixar o animal em contato constante com o rosto, o que pode desencadear manifestações de 
esporotricose ocular, por exemplo.A associação com o vírus HIV também foi apresentada como uma 
manifestação da esporotricose disseminada.

A Dra. Isabella Gremião (Fiocruz) apresentou palestra sobre “Tratamento da Esporotricose Felina”, afirmando 
que, apesar dos constantes esforços e estudos acerca do assunto, o tratamento para a esporotricose segue um 
desafio, principalmente em razão da limitação das opções terapêuticas, o alto custo do tratamento e a não 
adesão por parte dos proprietários dos animais. O abandono do tratamento foi apresentado como outro grave 
problema; ainda que todos os donos sejam orientados a seguir com o ciclo completo do tratamento, isso não 
ocorre na maior parte dos casos, podendo implicar na reincidência da doença. Após demonstrar as opções de 
tratamento, a Dra. Isabella Gremião concluiu a palestra afirmando que algumas medidas são essenciais para o 
controle da epidemia, como o incentivo à posse responsável, o tratamento dos gatos com possibilidade de 
tratamento terapêutico, isolamento dos gatos doentes, estímulo à castração e limitação do número de gatos 
por residência, dentre outros.

Na segunda parte do Simpósio, a Dra. Mariana da Cunha e Silva, da Secretaria Municipal de Saúde, falou sobre 
a “Situação Atual da Esporotricose no Município do Rio de Janeiro”. Afirmou que a esporotricose se 
caracteriza como um grave problema de saúde pública no município do Rio de Janeiro, apresentando os dados 
referentes às notificações de casos de esporotricose nas diferentes regiões do município. A distribuição de 
medicamentos na rede municipal foi abordada como uma das principais estratégias de controle da epidemia, 
aliada à conscientização dos donos – esta tida como a principal ferramenta de combate ao preocupante 
quadro da doença no município.Na conclusão de sua palestra, a Dra. Mariana da Cunha e Silva chamou 
atenção para a coordenação entre os mais diversos órgãos ligados à Prefeitura e ao Governo do Estado, 
afirmando que somente a articulação da esfera pública com a população pode resultar no controle da doença 
de maneira efetiva.

A Dra. Maria Cristina Mendes, do Centro de Controle de Zoonoses de São de Paulo, proferiu palestra sobre “As 
Ações de Controle no Município de São Paulo”, apresentando um histórico com os primeiros casos notificados 
no município. Informou que o padrão de notificações observado no município está associado às regiões que 
possuem dificuldades socioeconômicas, principalmente na Zona Leste da cidade. Após realizar um trabalho de 
notificação dos casos, foi realizada a distribuição dos medicamentos para tratamento dos animais doentes. 
Em suas considerações finais, a Dra. Maria Cristina Mendes ressaltou que o sucesso das ações do Centro de 
Controle de Zoonoses está associado à criação de um vínculo de confiança entre os proprietários de animais e 
os funcionários do Centro, o que facilitou a propagação das ações de controle, além de aumentar a rapidez 
com a qual novos casos são notificados e evitar a interrupção do tratamento.

09/05/2016
continuação
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A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA SEDIOU A 
ASSEMBLEIA GERAL DA REDE DE ACADEMIAS DE 

CIÊNCIAS - IANAS (INTER-AMERICAN NETWORK OF 
ACADEMIES OF SCIENCES)

7 de Maio de 2016

No dia 7 de maio de 2016, a Aca-
demia Nacional de Medicina recebeu 
a Assembleia Geral da rede IANAS, 
criada para fortalecer a cooperação 
nas áreas de ciência e de tecnologia, 
como uma ferramenta para o avanço 
da pesquisa, desenvolvimento, pros-
peridade e equidade nas Américas. 
Redes são importantes instrumentos 
para o compartilhamento e a disse-

minação de informações, novas prá-
ticas e ideias inovadoras dentro da 
comunidade científi ca e, em virtude 
da sua credibilidade e independência 
com relação aos Governos, Acade-
mias possuem vantagens inerentes 
na abordagem de questões rela-
cionadas com a ciência, tecnologia, 
saúde e educação científi ca de alta 
qualidade a nível nacional.

Delegados na Plenária do Encontro das Academias das Américas

Realizado em parceria com a Aca-
demia Brasileira de Ciências e con-
tando com a participação dos Aca-
dêmicos Marcello Barcinski e José 
Luiz Gomes do Amaral, o evento 
reuniu nomes da ciência de diferen-
tes países das Américas, que, além 
de discutirem questões relaciona-
das ao funcionamento da rede – re-

gras e procedimentos, mudanças 
no estatuto, eleições para o comitê 
executivo e apresentação do plano 
estratégico do triênio 2016-2019, 
ofereceram relatórios das atividades 
dos diferentes programas que inte-
gram a IANAS.
O primeiro destes programas foi o 
de Educação Científi ca, apresentado 
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pelo Dr. Carlos Bosch, da Academia 
Mexicana de Ciências. O objetivo ge-
ral do programa é melhorar o nível 
e a relevância da educação científica 
no continente, através da participa-
ção ativa de Academias de Ciências 
e dos cientistas de maior proemi-
nência das nações das Américas, 
que trabalham em conjunto com 
professores e autoridades educacio-
nais. O programa estimula também 
o compartilhamento de materiais e
experiências entre projetos dedica-
dos para gerar métodos comuns,
mecanismos e regras para avaliar
o progresso dos projetos individu-
ais, além de criar um fórum para a
discussão dos materiais e métodos
adequados que deverão ser usados
na educação científica, além de ou-
tros objetivos.

Em seguida, a Dra. Frances Henry, 
da Royal Society of Canada, apre-
sentou o relatório de atividades do 
programa Mulheres pela Ciência. 
A ação do programa se baseia no 
aconselhamento e fornecimento de 
informações à IANAS, suas aca-
demias e seus programas sobre 
questões de gênero. O programa 
também visa quantificar a sub-re-
presentação de mulheres cientistas, 
incentivar a formação de comissões 
mistas de Ciência nas academias e 
remediar o isolamento de mulheres 
cientistas. Além deste fato, o pro-
grama desenvolve estratégias para 
aumentar o status das mulheres 
cientistas, trabalhando pelo ple-
no envolvimento das mulheres nas 
áreas da ciência, tecnologia e de-
senvolvimento.

Delegados das Academias das Américas no Salão Nobre da Academia Nacional 
de Medicina, no Rio de Janeiro
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O relatório do programa de Águas 
foi apresentado pela Dra. Katherine 
Vammen, da Universidade da Amé-
rica Central. O programa foi criado 
com o objetivo de enfrentar os pro-
blemas relacionados ao acesso à 
água potável; para lidar com este 
problema, as Academias de Ciên-
cias das Américas decidiram esta-
belecer um programa regional para 
ajudar os governos nacionais na 
resolução deste problema. Assim, o 
desenvolvimento de novas estraté-
gias para usos da água, reciclagem 
de água e conservação de rios, la-
gos e reservatórios representa um 
importante desafio. O desenvolvi-
mento de pesquisas que resultarão 
em novas estratégias de gestão da 
água e a educação da sociedade 
sobre a necessidade de uma utili-
zação mais racional das fontes de 
água existentes é crucial para este 
programa.

O Dr. John Millhone, da US National 
Academy of Sciences, apresentou o 
relatório do programa de Energia, 
uma colaboração das Academias de 
Ciências das Américas para aplicar 
ciência avançada e engenharia nos 
programas de energia sustentável 
no continente. A colaboração é fo-
cada em seis prioridades: energia 
para as populações que carecem 
destes serviços, as energias renová-
veis, a bioenergia, a eficiência ener-
gética, capacitação e informação e 

educação. O programa busca identi-
ficar interesses comuns dos grupos 
de países, para que estes possam 
melhorar a eficácia e reduzir o custo 
de programas de colaboração como 
este. Caracterizado como um pro-
grama multinacional, o programa 
busca reconhecer que as Academias 
de Ciências precisam se tornar os 
centros de redes, montagem e aná-
lise de informações, além de fazer 
recomendações de políticas públicas 
relacionadas à energia coerentes 
com os contextos políticos e sociais 
de cada país.

Por fim, a possibilidade da imple-
mentação do projeto Aldeias In-
teligentes junto à IANAS foi apre-
sentada pelo Dr. Bernie Jones. O 
projeto tem como objetivo forne-
cer aos líderes políticos, doadores 
e agências de desenvolvimento re-
lacionados com o acesso à energia 
rural novos insights sobre as bar-
reiras - tecnológicas, financeiras e 
políticas - para o acesso à energia 
em aldeias nos países em desenvol-
vimento e como elas podem ser su-
peradas. As áreas-foco são regiões 
periféricas, onde as soluções locais 
tornam-se mais acessíveis do que 
uma solução nacional de larga es-
cala. O programa busca garantir, 
em suma, que os benefícios da vida 
nas cidades modernas estejam dis-
poníveis para as comunidades ru-
rais.
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O Acadêmico Marcello Barcinski 
apresentou projeto liderado por ele, 
relacionado ao aumento da integra-
ção entre as Academias de Medicina 
da América. O projeto visa fortale-
cer a colaboração entre a IANAS e 
as Academias de Medicina, tendo 
em vista que muitos cientistas da 
América se destacam no campo da 
inovação das ciências da área da 
saúde. Nesse sentido, o Acadêmico 
ressaltou o trabalho da Academia 
Nacional de Medicina como institui-
ção científica mais antiga do Brasil, 
que, por diversas vezes, esteve à 
frente no desenvolvimento de ciên-
cia de excelência no país. O projeto 
tem por objetivo possibilitar a cria-
ção de uma rede de troca de infor-
mações na área da saúde entre os 
países integrantes da rede IANAS, 
visando melhorar o nível de tecno-
logia disponível para as populações.

Por fim, o Acadêmico José Luiz Go-
mes do Amaral fez apresentação so-
bre a história da Academia Nacional 
de Medicina e sobre o acervo dispo-
nível na sede da Academia. Ao longo 
de sua apresentação, o Acadêmico 
apresentou a história dos painéis 
expostos no Salão Nobre, além de 
apresentar documentos extrema-
mente importantes para a história 
do Brasil, como o atestado de óbito 
de Dom Pedro II. Após palestra do 
Acadêmico, todos os participantes 
do evento foram convidados para 
conhecer o acervo da Academia Na-
cional de Medicina em coquetel ser-
vido no Salão Nobre.

Diretor do Museu da ANM, Acad. 
José Luiz Gomes do Amaral

Acadêmico Marcello Barcinski
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ANM sediou a Assembleia Geral da rede de Academias de
Ciências ‐ IANAS
Assembleia foi criada para fortalecer a cooperação nas áreas de ciência e de tecnologia

Quintafeira, 12 de maio de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina recebeu no último sábado (7 de maio)a Assembleia Geral da rede
IANAS, criada para fortalecer a cooperação nas áreas de ciência e de tecnologia, como uma ferramenta
para o avanço da pesquisa, desenvolvimento, prosperidade e equidade nas Américas. Redes são
importantes instrumentos para o compartilhamento e a disseminação de informações, novas práticas e
ideias inovadoras dentro da comunidade científica e, em virtude da sua credibilidade e independência
com relação aos Governos, Academias possuem vantagens inerentes na abordagem de questões
relacionadas com a ciência, tecnologia, saúde e educação científica de alta qualidade a nível nacional.

Realizado em parceria com a Academia Brasileira de Ciências e contando com a participação dos
Acadêmicos Marcello Barcinski e José Luiz Gomes do Amaral, o evento reuniunomes da ciência de
diferentes países das Américas, que, além de discutirem questões relacionadas ao funcionamento da rede
– regras e procedimentos, mudanças no estatuto, eleições para o comitê executivo e apresentação do
plano estratégicodo triênio 2016‐2019, ofereceram relatórios das atividades dos diferentes programas
que integram a IANAS.

O primeiro destes programas foi o de Educação Científica,
apresentado pelo Dr. Carlos Bosch, da Academia Mexicana de
Ciências. O objetivo geral do programa é melhorar o nível e a
relevância da educação científica no continente, através da
participação ativa de Academias de Ciências e dos cientistas de
maior proeminência das nações das Américas, que trabalham em
conjunto com professores e autoridades educacionais. O programa
estimula também o compartilhamento de materiais e experiências
entre projetos dedicados para gerar métodos comuns, mecanismos
e regras para avaliar o progresso dos projetos individuais, além de

criar um fórum para a discussão dos materiais e métodos adequados que deverão ser usados na educação
científica, além de outros objetivos.

Em seguida, a Dra. Frances Henry, da Royal Societyof Canada, apresentou o relatório de atividades do
programa Mulheres pela Ciência. A ação do programa se baseia no aconselhamento e fornecimento de
informações à IANAS, suas academias e seus programas sobre questões de gênero. O programa também
visa quantificar a sub‐representação de mulheres cientistas, incentivar a formação de comissões mistas
de Ciência nas academias e remediar o isolamento de mulheres cientistas. Além deste fato, o programa
desenvolve estratégias para aumentar o status das mulheres cientistas, trabalhando pelo pleno
envolvimento das mulheres nas áreas da ciência, tecnologia e desenvolvimento.

Ciência e Tecnologia

Delegados no plenário durante encontro das
Academias das Américas

12/05/2016
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O relatório do programa de Águas foi apresentado pela Dra. Katherine Vammen, da Universidade da
América Central.O programa foi criado com o objetivo de enfrentar os problemas relacionados ao acesso
à água potável; para lidar com este problema, as Academias de Ciências das Américas decidiram
estabelecer um programa regional para ajudar os governos nacionais na resolução deste problema. Assim,
o desenvolvimento de novas estratégias para usos da água, reciclagem de água e conservação de rios,
lagos e reservatórios representa um importante desafio. O desenvolvimento de pesquisas que resultarão
em novas estratégias de gestão da água e a educação da sociedade sobre a necessidade de uma utilização
mais racional das fontes de água existentes é crucial para este programa.

O Dr. John Millhone, da US NationalAcademyofSciences, apresentou o relatório do programa de Energia,
uma colaboração das Academias de Ciências das Américas para aplicar ciência avançada e engenharia nos
programas de energia sustentável no continente. A colaboração é focada em seis prioridades: energia
para as populações que carecem destes serviços, as energias renováveis, a bioenergia, a eficiência
energética, capacitação e informação e educação.O programa busca identificar interesses comuns dos
grupos de países, para que estes possam melhorar a eficácia e reduzir o custo de programas de
colaboração como este. Caracterizado como um programa multinacional, o programa busca reconhecer
que as Academias de Ciências precisam se tornar os centros de redes, montagem e análise de
informações, além de fazer recomendações de políticas públicas relacionadas à energia coerentes com os
contextos políticos e sociais de cada país.

Por fim, a possibilidade da implementação do projeto Aldeias
Inteligentes junto à IANAS foi apresentada pelo Dr. Bernie Jones. O
projeto tem como objetivo fornecer aos líderes políticos, doadores
e agências de desenvolvimento relacionados com o acesso à
energia rural novos insights sobre as barreiras ‐ tecnológicas,
financeiras e políticas ‐ para o acesso à energia em aldeias nos
países em desenvolvimento e como elas podem ser superadas. As
áreas‐foco são regiões periféricas, onde as soluções locais tornam‐
se mais acessíveis do que uma solução nacional de larga escala. O
programa busca garantir, em suma, que os benefícios da vida nas cidades modernas estejam disponíveis
para as comunidades rurais.

O Acadêmico Marcello Barcinskiapresentou projeto liderado por ele, relacionado ao aumento da
integração entre as Academias de Medicina da América. O projeto visa fortalecer a colaboração entre a
IANAS e as Academias de Medicina, tendo em vista quemuitoscientistas da América se destacam no
campo da inovação das ciências da área da saúde. Nesse sentido, o Acadêmico ressaltou o trabalho da
Academia Nacional de Medicina como instituição científica mais antiga do Brasil, que, por diversas vezes,
esteve à frente no desenvolvimento de ciência de excelência no país. O projeto tem por objetivo
possibilitar a criação de uma rede de troca de informações na área da saúde entre os países integrantes
da rede IANAS, visando melhorar o nível de tecnologia disponível para as populações.

Por fim, o Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral fez apresentação sobre a história da Academia Nacional
de Medicina e sobre o acervo disponível na sede da Academia. Ao longo de sua apresentação, o
Acadêmico apresentou a história dos painéis expostos no Salão Nobre, além de apresentar documentos
extremamente importantes para a história do Brasil, como o atestado de óbito de Dom Pedro II. Após
palestra do Acadêmico, todos os participantes do evento foram convidados para conhecer o acervo da
Academia Nacional de Medicina em coquetel servido no Salão Nobre.

Delegados das Academias das Américas no salão
da ANM, no Rio de Janeiro

12/05/2016
continuação
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A TARDE NA ACADEMIA DE OFICINA DIAGNÓSTICA 
DO DIA 12 DE MAIO DE 2016 TEVE COMO TEMA A 

GASTROENTEROLOGIA

Sessão de 12 de Maio de 2016

A Tarde na Academia de Ofi cina 
Diagnóstica do dia 12 de maio 
de 2016 teve como tema a 
Gastroenterologia. O encontro, 

mais uma vez, foi organizado pelos 
Acadêmicos José Galvão Alves, 
Carlos Basílio de Oliveira e José 
Manoel Jansen.

A discussão foi iniciada pelo Prof. 
Galvão, que foi quem sugeriu o caso 
clínico analisado. Ele introduziu a 
análise colocando que a paciente 
era uma jovem de 21 anos, bran-
ca, solteira, estudante de Medicina 
e residente no Rio de Janeiro.

Segundo ele, em outubro de 2008, 
ela procurou atendimento ambu-
latorial queixando-se de dor epi-
gástrica, pirose, náusea e diarreia 
líquida esporádica. Um exame labo-
ratorial evidenciou eosinofi lia (8%). 
Ela foi então medicada com Ome-
prazol e Albendazol com cessação 

da diarreia e persistência dos outros 
sintomas.

Em outubro 2009, ocorreu piora 
dos sintomas e perda ponderal de 
5 kg/1 ano e a paciente procurou 
novamente atendimento ambulato-
rial, onde se solicitou ultrassonogra-
fi a (US) de abdome total e pelve e 
encontrou-se formação de aspecto 
misto (cístico/sólido) em corpo do 
pâncreas medindo 27 X19mm.

Procedeu-se a investigação com To-
mografi a Computadorizada e Resso-
nância Magnética de Abdome e pel-

Acadêmicos organizadores Carlos Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen e 
José Galvão Alves
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ve que confirmaram os achados da 
ultrassonografia.

Identificou-se ainda, que a paciente 
possui Pâncreas parcialmente indi-
vidualizado, sendo observada apa-
rente formação de aspecto misto 
na topografia do corpo do pâncreas, 
medindo cerca de 27 x 19 mm, de 
difícil caracterização em virtude da 
interposição gasosa.

Após esta exposição de informações 
sobre o caso, o Prof. Galvão convi-
dou o Dr. Carlos Frederico Porto Ale-
gre, que pertence à 18ª Secretaria 
da Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro e Professor da Uni-
versidade Estácio de Sá.

O Prof. Porto Alegre buscou realizar 
um resumo sobre essa tentativa de 
fornecer um diagnóstico diferencial, 
falando de aspectos gerais e relati-
vos, bem como as principais carac-
terísticas do caso.

Como diagnóstico diferencial, ele 
apresentou: Dispepsia funcional, 
Gastrite eosinofílica/Enterite eosi-
nofílica, Parasitose gastrointestinal, 
Doença inflamatória intestinal (Do-
ença de Crohn), Doença de Whi-
pple/Doença Celíaca, SIDA, Hiperti-
reoidismo, DM, Pancreatite crônica, 
Neoplasia.

Junto a esta leitura e dentro deste 
quadro de diagnóstico diferencial, 
observou-se também uma lesão ra-
diológica no ultrassom e na radio-

grafia com conteúdo cístico e sóli-
do, com corpo pancreático mínimo 
– menor que 3 cm.

Em relação ao tamanho do cisto ana-
lisado, o Prof. Porto Alegre abriu uma 
interessante discussão sobre o teor 
de benignidade de cistos pequenos, 
alertando que os cistos pequenos 
devem, sempre, ser investigados.

Foi apontado que o tumor do caso 
caracteriza um tumor Sólido Císti-
co. E, com a análise e a discussão 
conjunta entre ele e o Acad. Galvão, 
chegou-se a algumas hipóteses fi-
nais: Cistoadenoma seroso, Cisto-
adenoma mucinoso, Cistoadenocar-
cinoma e Neoplasia pseudopapilar 
sólida, Tumor de Frantz.

Por fim, a Oficina Diagnóstica do dia 
contou com uma análise cirúrgica 
e histopatológica do Acad. Carlos 
Basílio de Oliveira, que acrescen-
tou que em um caso de Tumor de 
Frantz, é essencial que o paciente 
tenha acesso a um hospital equipa-
do, para que as condições de ima-
gem sejam esclarecedoras.

Em seguida, ele mostrou imagens 
sobre o quadro cirúrgico da pacien-
te, colocando que a visão da lesão 
mostra uma lesão sólida cística de 
cerca de 3 cm de diâmetro e que 
não parece grave, com superfícies 
profusas.

No momento da cirurgia, o cirurgião 
convocou um patologista para aju-
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dar neste diagnóstico e retirou-se 
uma parte do pâncreas. Na imagem 
abaixo, na cito impressão de colo-
ração azul de um fragmento dele, 

encontrou-se essa lesão que não 
constitui uma papila verdadeira – 
trata-se de uma pseudopapila, pois 
não possui o eixo conjuntivo.

O Prof. Basílio fundamentou esta 
observação dizendo que uma papila 
verdadeira deve sempre ser vascu-
larizada, como um sabugo de milho, 
de maneira que as sementes dele 
representam as células e o core, o 
sabugo.

A partir desta observação, ele con-
clui que trata-se de um tumor sóli-
do, mas com área cística – um sólido 
cístico pseudopapilar. E comentou 

que outras neoplasias císticas po-
dem surgir do revestimento seroso, 
até mesmo primitivas. E por isso, é 
preciso observar que este caso é pa-
rênquima endócrina.

Sendo assim, segundo o exame pe-
roperatorio de congelação, o linfo-
nódo está livre de neoplasia e o pro-
vável diagnóstico é de um Tumor no 
pâncreas sólido cístico pseudopapilí-
fero – margens cirúrgicas livres.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE A SÍNDROME 
DO ZIKA VÍRUS CONGÊNITA

Sessão de 12 de Maio de 2016

Na Sessão Plenária de quinta-feira, 
o importante obstetra e ultrassono-
grafista Acadêmico Carlos Montene-
gro apresentou o tema “Síndrome
do Zika vírus Congênita”. Montene-
gro, que é autor do primeiro livro
nacional sobre ultrassonografia em

obstetrícia e coautor de "Obstetrícia 
Fundamental" iniciou a apresenta-
ção afirmando que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou 
em 1º de fevereiro de 2016, a mi-
crocefalia como emergência mun-
dial em saúde pública.

O Acadêmico apresentou suas 
contribuições do capítulo sobre 
malária, dengue e zika no já 
consagrado manual “Obstetrícia 
Fundamental” que, em suas quase 
quatro décadas de existência, se 
mantém como a mais importante 
referência para aqueles que buscam 
as noções fundamentais da boa 
doutrina em Obstetrícia. O manual, 
que está em sua 13ª edição e com 
lançamento previsto para 2017, 
renova-se constantemente para 
permanecer como um livro moderno 
e de qualidade gráfica impecável, o 
que assegura sua posição de uma 

das obras mais significativas da 
literatura médica brasileira.

Discorrendo sobre a importância 
da existência de um diagnóstico 
diferencial entre zika, chikungunya 
e dengue, o Acadêmico Montenegro 
afirmou que a zika é caracterizada 
principalmente pelo aparecimento de 
exantema (manchas avermelhadas 
pelo corpo) e conjuntivite. Todavia, 
o fato de 80% dos casos de zika
serem assintomáticos dificulta
a avaliação da epidemiologia da
doença, cujo quadro evolutivo mais
grave é a síndrome de Guillain-

Acadêmico Carlos Montenegro 
em apresentação sobre 
Síndrome do Zika Vírus 

Congênita



32

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

Barré - doença autoimune na qual 
o corpo, para combater um micro-
organismo, como vírus ou bactéria,

acaba atacando a si próprio – que, 
possui uma incidência de 0,24 a 
cada mil casos.

Apresentando os últimos estudos 
sobre a associação entre o zika 
vírus e os casos de microcefalia, o 
Professor Montenegro afirmou que, 
uma vez que a microcefalia não é 

a única comorbidade registrada nos 
casos de zika vírus em gestantes, a 
nomenclatura utilizada atualmente é 
de “síndrome zika vírus congênita”.

Acadêmico Carlos Montenegro

O Professor Montenegro ressaltou a importância de diagnóstico diferencial entre 
dengue, zika e chicungunya
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Com relação à infecção pré-natal, 
mostrou que esta se dá uma vez 
que o vírus atravessa o tecido pla-
centário, afetando principalmente 
o cérebro do feto. O período de 4
a 8 semanas é considerado crítico,
tendo em vista que é onde ocorre a
maior parte dos casos de microce-
falia. Também foi mencionado que,

no alerta epidemiológico de micro-
cefalia lançado em 1º de dezembro 
de 2015 pela OMS, o Brasil foi con-
siderado epicentro – a taxa de casos 
registrados, que em 2010 era de 5,7 
por 100 mil nascidos vivos, aumen-
tou em vinte vezes no ano de 2015, 
chegando a 99,7 por 100 mil nasci-
dos vivos.

O Acadêmico Montenegro apresen-
tou, então, um histórico do zika 
vírus no mundo, afirmando que as 
primeiras evidências do vírus fo-
ram encontradas na Floresta Zika, 
em Uganda, onde até então não há 
registro de surtos ou epidemias da 
doença. Após esses registros, entre 
os anos de 2012 e 2014, notifica-
ções da doença foram feitas na Po-
linésia Francesa. Os primeiros casos 
da doença no Brasil foram registra-
dos em 2015, em especial na região 
Nordeste do país. Para o Acadêmico, 
conhecer este histórico é importan-
te para reconhecer qual a estrutura 
do vírus encontrado no Brasil, faci-

litando a identificação do tratamen-
to adequado e as estratégias para o 
controle da epidemia.

No que se refere à microcefalia, 
foram apresentadas as formas de 
diagnóstico disponíveis atualmen-
te. Na gravidez, é possível realizar 
diagnóstico por meio de ultrassono-
grafia cefálica; todavia, o diagnós-
tico por meio deste método não é 
possível no primeiro trimestre de 
gravidez, sendo possível apenas a 
partir de 20 semanas de gestação. 
Já no recém-nascido, o diagnóstico 
é feito por meio da medida do perí-
metro cefálico.

Transmissão pré-natal do Zika vírus para o feto
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Apresentou estudos de sua ex orien-
tanda e brilhante ultrassonografis-
ta, atualmente trabalhando na Pa-
raíba, Dra. Adriana Oliveira Melo, 
que está à frente dos estudos mais 
importantes a nível internacional, 

sobre a relação entre o zika vírus e 
a microcefalia. A Dra. Oliveira Melo 
publicou seus achados na presti-
giosa revista Ultrasound in Obste-
trics and Gynecology no início de 
2016.

Tomografia computadorizada 
intrauterina de crânio de feto 
contaminado por zika vírus, 

mostrando hidrocefalia grave.

Ultrassonografia intrauterina de 
crânio de feto contaminado por zika 
vírus, mostrando graves alterações 

cerebrais, além da microcefalia.

A comparação do perímetro cefálico é utilizada como forma de diagnóstico da 
microcefalia em recém-nascidos
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A síndrome Zika vírus vai muito além 
da microcefalia, podendo causar 
entre diversas outras anomalias 

a hidro-anencefalia (líquido com 
ausência de cérebro), ascite (líquido 
intra-abdominal) e derrame pleural.

O Professor apresentou também o 
“Protocolo de Vigilância e Respos-
ta à Ocorrência de Microcefalia e/
ou Alterações do Sistema Nervoso 
Central (SNC)”, elaborado com a 
colaboração de especialistas, além 
de diversos órgãos científicos e do 
governo. A cartilha trata das carac-
terísticas gerais da microcefalia, re-
comendações da OMS, medidas de 
prevenção pessoal e definições ope-
racionais, constituindo uma impor-
tante uniformização das ações para 
a contenção da epidemia.

Protocolo publicado pelo Ministério da 
Saúde (2016)

Ultrassonografia 
intrauterina de feto 
contaminado por zika 
vírus demonstrando 
além da microcefalia, 
líquido intracerebral e 
ausência quase total do 
cérebro, líquido intra-
abdominal (ascite) 
e torácico (derrame 
pleural).
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Como exemplo das reações que a 
epidemia tem suscitado mundial-
mente, Montenegro apresentou ma-
téria na qual o principal comissário 
de Direitos Humanos da ONU, Zeid 
Ra'ad Al Hussein, solicita que os pa-
íses com o zika vírus disponibilizem 
aconselhamento sobre saúde sexual 
e reprodutiva para mulheres e, de 
acordo com as legislações nacio-
nais, permitam o direito ao aborto.

Por fim, como resultado do estudo 
desenvolvido pelo próprio Acadêmi-
co Montenegro, foi apresentado um 
“algoritmo do zika vírus”, que cons-
titui um conjunto de medidas que 
visa proteger a saúde das gestantes 
e tornar mais eficaz a identificação 
dos casos de microcefalia. De acor-
do com esse algoritmo, em regiões 
onde há incidência de zika vírus, a 
gestante sem apresentação de sin-

tomas deve manter uma rotina de 
realização de ultrassonografia nos 
três trimestres de gestação: entre a 
11º e 13º semanas; 23º e 24º se-
manas e por fim com 32 semanas. 
Na gestante que possui a doença, a 
rotina incluiria também a realização 
de ultrassonografias semanais no 
último trimestre e uma ressonân-
cia magnética na 32ª semana, para 
identificação de sinais de microce-
falia.

O Acadêmico Carlos Montenegro 
ressaltou a importância da discus-
são de um tema tão importante 
como este no âmbito da Academia 
Nacional de Medicina e finalizou a 
palestra alertando que é preciso que 
o debate e a difusão de informação
sejam constantes, principalmente
em razão do surgimento de novos
dados.

Os Acads. Antonio Egidio Nardi, Francisco Sampaio (Presidente), Claudio Cardoso 
de Castro e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
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CONFERÊNCIA SOBRE SAÚDE PÚBLICA E 
MEDICINA TRANSLACIONAL

Sessão de 12 de Maio de 2016

No dia 12 de maio, a Sessão Plená-
ria da Academia Nacional de Medici-
na recebeu como convidado do dia o 
Dr. Carlos Medicis Morel, Diretor do 
Centro de Desenvolvimento Tecno-
lógico em Saúde (CDTS) da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O Dr. Morel é formado em Medicina 
pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) e se tornou doutor 
em Ciências pelo Instituto de Biofí-
sica Carlos Chagas e, atualmente, 
além de exercer importante função 
dentro do CDTS na Fiocruz, é Mem-
bro Titular da Academia Brasileira 
de Ciências.

Em sua carreira acadêmica, já rece-
beu diversas comendas e prêmios, 
como a Ordem Nacional do Mérito 
Científico, Classe Grã-Cruz; Prêmio 
Cidade do Rio de Janeiro em Ciência 
e Tecnologia; Doutor Honoris Causa 
pela UFPE.

Antes do início da palestra, o Pre-
sidente Francisco Sampaio convidou 
os Acadêmicos presentes a perma-
necerem em silêncio por um minuto 
em homenagem ao falecimento do 
Membro Titular da Cadeira 19, Acad. 
Clementino Fraga Filho e, após fazê-
-lo, apresentou uma breve biografia
sobre ele.

Acad. Clementino Fraga Filho
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O Dr. Clementino matriculou-se na 
Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Brasil em 1934. Em maio de 
1940, foi nomeado assistente de clí-
nica médica da Faculdade Nacional 
de Medicina. Em 1944, conquistou o 
título de livre-docente na UFRJ.

Durante 18 anos de exercício da cá-
tedra, chefiou o serviço de clínica 
médica no Hospital da Santa da Casa 
de Misericórdia, até ser convocado 
para tarefas administrativas. A partir 
de 1954, foi diretor do Instituto de 
Nutrição da Universidade do Brasil, 
onde permaneceu por 12 anos.

Em 1957, foi eleito titular da Academia 
Nacional de Medicina. Em 1966, foi 
eleito vice-reitor da universidade 
e assumiu a reitoria dias após, em 
virtude do afastamento do então 
reitor Raymundo Moniz de Aragão. 

Durante essa gestão, incorporou 
ao patrimônio da universidade, 
em definitivo, o campus da Praia 
Vermelha.

Em 1974, foi nomeado diretor da 
Faculdade de Medicina da UFRJ. 
Foi, então, designado pelo reitor 
Hélio Fraga para presidente da 
comissão de implantação do 
Hospital Universitário. Inaugurado 
o hospital, em 1º de março de 1978,
foi seu diretor geral até outubro de
1985.

Em 1986, após aposentar-se no 
cargo de professor titular, foi eleito 
professor emérito da UFRJ. Pouco 
depois, recebeu a medalha de ouro 
por 50 anos de serviços prestados 
à universidade e, graças à decisão 
do conselho universitário, teve seu 
nome dado ao Hospital Universitário.

Acads. Antonio Egídio Nardi, Francisco Sampaio (Presidente), 
Claudio Cardoso de Castro e Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro e o 

palestrante convidado Prof. Carlos Morel
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Após a apresentação destas infor-
mações em homenagem ao Acadê-
mico falecido, o Dr. Carlos Medicis 
Morel deu início à sua apresentação, 
iniciando-a com uma indagação in-

teressante: será que a Saúde Públi-
ca e Pesquisa Biomédica consistem 
mundos à parte ou áreas que se fer-
tilizam?

Para buscar delinear uma resposta 
à pergunta feita, ele apresentou 
uma linha do tempo contendo 

algumas datas importantes para o 
entendimento da Saúde Pública e de 
inovações em Saúde:

Segundo o Dr. Morel, na década de 
90 a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) era vista como confusa, sem 
prioridades claras e sem liderança 
bem definida - o que levou o Banco 
Mundial a ocupar um espaço privi-
legiado, dedicando o seu Relatório 
Anual de 1993 ao tema “Investir em 

Saúde: Indicadores de Desenvolvi-
mento Mundial”.

Influenciada por este documento, a 
OMS publica no ano 2000 as conclu-
sões da Comissão de Macroeconomia 
e Saúde, também com o título “In-
vestir em Saúde”. A influência destes 
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documentos nas políticas globais de 
saúde, adotadas desde então, ficou 
clara com a publicação, em 2013, 
pela prestigiosa revista Lancet, de 
artigos comemorando os 20 anos do 
Relatório do Banco Mundial, sob o 
título “Saúde Global 2035: o Mundo 
Convergindo em uma Geração”.

Enquanto esta corrente de econo-
mistas em saúde seguia esta linha, 
abordada em detalhes durante a pa-
lestra, os mundos das Ciências Bio-
médicas e da Medicina avançavam 
vertiginosamente com descobertas 
revolucionárias, como por exemplo, 
as resultantes do Projeto Genoma 
Humano em 2000-2003.

Segundo ele, tratava-se de um pro-
jeto muito relevante e portador de 
grandes avanços, mas que não con-

seguiu gerar novos medicamentos, 
como era previsto.

Evidenciou-se então um paradoxo: 
estes avanços levaram a muitas 
promessas de novos produtos e pro-
cessos como novas vacinas, novos 
medicamentos, novas tecnologias 
de diagnóstico – mas que não saiam 
do papel.

Em 2008 este hiato foi denomina-
do “Vale da Morte”, ilustrando a di-
ficuldade de transformar um novo 
conhecimento em um produto de 
uso pela sociedade; em outras pala-
vras, como traduzir um novo conhe-
cimento em uma inovação usada 
na clínica. Nascia assim, a Pesquisa 
Translacional, também chamada de 
Medicina Translacional ou ainda de 
Ciência Translacional.

Ilustração do “Vale 
da Morte”, entre a 

Pesquisa Biomédica 
(de um lado) e a 
clínica/pacientes 
de outro, com os 

cadáveres no vale.
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Esta separação entre o mundo da 
Saúde Pública, por um lado, e o 
mundo da Medicina e da Inovação, 
por outro, foi objeto agora em 2016 
de uma nova coleção de artigos, 
editada por Gavin Yamey e Carlos 
Morel, sobre o tema “Grande Con-
vergência: Alinhando Tecnologias e 
Realidades em Saúde Global”.

Nesta coleção de nove artigos Ya-
mey & Morel defendem a tese de que 
sem inovação em saúde a “Grande 
Convergência 2035” ou os “Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentá-
vel“ nunca poderão ser alcançados. 
Baseados em dados históricos sobre 
o papel da inovação em saúde no
desenvolvimento da vacina contra
a poliomielite e no sucesso da cam-
panha de erradicação da varíola, os
artigos relatam a necessidade de
investimento em inovação em um
Editorial, duas revisões e seis estu-
dos de caso: saúde materno-infan-
til, tuberculose, malária, HIV/AIDS
e doenças tropicais.

Na última parte da palestra o con-
vidado chamou a atenção para a 
emergência de novas doenças, ilus-
trando os desafios das “Emergên-
cias de Saúde Pública de Relevância 
Mundial” relatando a experiência re-
cente com as epidemias de Ebola na 
África Ocidental e de zika na Améri-
ca do Sul e Caribe.

Como conclusão demonstrou o papel 
positivo da contribuição da medicina 
e das ciências biomédicas do Brasil 

na identificação e combate da epi-
demia de zika, em contraste com o 
ocorrido na epidemia de Ebola, cujo 
combate teve de ser feito por forças-
-tarefas internacionais. Nas palavras
de um eminente cientista norte-a-
mericano, Peter Hotez, “a conexão
entre microcefalia e zika teve uma
impressionante contribuição de cien-
tistas brasileiros, uma história mere-
cedora de um Prêmio Nobel”.

A conclusão final da palestra resu-
me a abordagem adotada e o con-
teúdo: Políticas econômicas apre-
goadas há décadas, que prometem 
‘revoluções’ ou ‘convergências’ em 
saúde, só serão bem-sucedidas se 
escudadas em novas intervenções e 
ferramentas, frutos de inovação tec-
nológica e social.

Acadêmico e ex-Ministro da Saúde 
do Ministério da Saúde, José Gomes 

Temporão, comentando a apresentação 
do Dr. Morel.
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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 12/05/2016, 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 31ª Sessão 
Plenária do 187º Ano Acadêmico solicitando um minuto de silêncio em respeito à morte do Acad. 
Clementino Fraga Filho, ocorrida no dia 11 de maio de 2016. Após o minuto de silêncio, o 
Presidente Acad. Francisco Sampaio fez apresentação em homenagem ao Acad., destacando 
sua carreira profissional. O Presidente Acad. Francisco Sampaio ressaltou a nomeação do Acad. 
Paulo Buss como um dos integrantes do painel da Comissão de Alto Nível de Avaliação de 
Equidade e Desigualdades na Saúde nas Américas, da Organização Pan-Americana de Saúde 
(Opas/OMS). O Acad. Ricardo Cruz fez uso da palavra para agradecer ao Presidente Acad. 
Francisco Sampaio por tê-lo nomeado representante da Academia Nacional de Medicina na 
cerimônia de posse da nova Diretoria da Academia Brasileira de Odontologia. O Acad. Pietro 
Novellino manifestou a honra de representar a Academia Nacional de Medicina na concessão do 
título de Doutor Honoris Causa ao Acad. Ivo Pitanguy pela Unirio. O Acad. Sergio Novis 
comunicou que a execução do projeto de um Instituto de Odontologia no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia já foi iniciada, além de informar que a Vigilância Sanitária autorizou o retorno ao 
funcionamento de duas enfermarias do Hospital. O Acad. Omar da Rosa Santos informou que  
na ocasião do Conclave da Federação Brasileira de Academias de Medicina, em Aracaju, o novo 
Presidente, o Acadêmico José Hamilton Maciel Silva firmou compromisso de vir à Academia 
Nacional de Medicina apresentar-se ao Presidente Francisco Sampaio. O Acad. Marcello
Barcinski informou que no sábado, 07 de maio de 2016, realizou-se na sede da Academia 
Nacional de Medicina a Assembleia Geral da Rede IANAS (Inter-American Network of 
Academies of Sciences), agradecendo o apoio dos funcionários da Academia e comunicando a
aprovação de um Programa em Saúde da rede, no qual a Academia Nacional de Medicina 
exercerá liderança. Na ordem do dia, o Acad. Carlos Montenegro fez apresentação intitulada 
“Síndrome Zika Vírus Congênita”. Em seguida, o Prof. Carlos Morel, da Fiocruz, ministrou aula 
sobre “Sistema de Saúde Pública e Medicina Translacional”. Por fim, o Presidente Acad. 
Francisco Sampaio cedeu alguns minutos para que o Dr. o Dr. Allan Weinstein, do Miami 
Anatomical Research Center, em visita a nossa Academia proferisse uma palestra sobre suas 
pesquisas. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco Sampaio abriu a palavra para os 
Acadêmicos. O Acad. José Gomes Temporão questionou o Professor Carlos Morel sobre a 
extinção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e os desdobramentos deste fato para a 
ciência brasileira. O Acad. José Rodrigues Coura fez comentários sobre o Sistema Educacional 
Brasileiro e a capacidade de inovação dos cientistas brasileiros. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-



43

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

ATA - continuação

12/05/2016

Ribeiro ressaltou o papel das políticas públicas e da mobilização de diversos setores da 
sociedade civil na erradicação de doenças. O Acad. Marcello Barcinski questionou o Professor 
Carlos Morel a respeito de qual seria a estrutura educacional ideal para induzir o exercício da 
Medicina translacional. O Professor Carlos Morel respondeu aos questionamentos dos Acads. 
Em seguida, o Presidente Acad. Francisco Sampaio deu a Sessão por encerrada. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, José Galvão, Gilberto Schwartsmann, Claudio 
Cardoso de Castro, Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basilio de Oliveira, Carlos 
Mandarim-de-Lacerda, Sergio Novis, Carlos Montenegro, Omar da Rosa Santos, Hiram Lucas, 
Pietro Novellino, Marcello Barcinski, Ricardo Cruz, Paulo Niemeyer Filho, Gerson Canedo, Mario 
Barreto, Antonio Egidio Nardi, Milton Meier, Eliete Bouskela, Adolpho Hoirisch, Azor José de 
Lima,  José Augusto Messias,  José Gomes Temporão, José Rodrigues Coura,  Aderbal   Sabrá.

(28)
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Sessão Plenária de 12 de Maio de 2016
Conferência sobre Saúde Pública e Medicina Translacional 

https://www.youtube.com/watch?v=WeO6MaN6Kyk
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"Uma Tarde na Academia" 
- 12 de maio de 2016 - 

GASTROENTEROLOGIA

https://www.youtube.com/watch?v=_hG8DOGINYU
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ANM debate Saúde Pública e Medicina Translacional ‐ pode
existir Sinergia ou é apenas Antagonismo?

Segundafeira, 16 de maio de 2016

Jornal do Brasil

Na última quinta‐feira, dia 12 de maio, o convidado do dia, Dr. Carlos Medicis Morel, Diretor do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolveu o tema
na sede da Academia Nacional de Medicina, no centro do Rio. 

Na década de 90 a Organização Mundial da Saúde (OMS) era vista como confusa, sem prioridades claras e
sem liderança. Isso levou o Banco Mundial a ocupar um espaço privilegiado, dedicando o seu Relatório
Anual de 1993 ao tema “Investir em Saúde: Indicadores de Desenvolvimento Mundial”. Influenciada por
este documento a OMS publica em 2000 as conclusões da Comissão de Macroeconomia e Saúde, também
com o título “Investir em Saúde”. A influencia destes documentos nas políticas globais de saúde,
adotadas desde então, ficou clara com a publicação, em 2013, pela prestigiosa revista Lancet, de artigos
comemorando os 20 anos do Relatório do Banco Mundial, sob o título “Saúde Global 2035: o Mundo
Convergindo em uma Geração”. 

Enquanto esta corrente de economistas em saúde seguia esta linha, abordada em detalhes durante a
palestra, os mundos das Ciências Biomédicas e da Medicina avançavam vertiginosamente com
descobertas revolucionárias, como por exemplo as resultantes do Projeto Genoma Humano em 2000‐
2003. Evidenciou‐se então um paradoxo: estes avanços levaram a muitas promessas de novos produtos e
processos como novas vacinas, novos medicamentos, novas tecnologias de diagnóstico – mas que não
saiam do papel. Em 2008 este hiato foi denominado “Vale da Morte”, ilustrando a dificuldade de
transformar um novo conhecimento em um produto de uso pela sociedade; em outras palavras, como
traduzir um novo conhecimento em uma inovação usada na clínica. Nascia assim, a Pesquisa
Translacional, também chamada de Medicina Translacional ou ainda de Ciência Translacional. 

Esta separação entre o
mundo da Saúde Pública,
por um lado, e o mundo da
Medicina e da Inovação, por
outro, foi objeto agora em
2016 de uma nova coleção
de artigos, editada por
Gavin Yamey e Carlos Morel,
sobre o tema “Grande
Convergência: Alinhando
Tecnologias e Realidades em
Saúde Global”. Nesta

coleção de nove artigos Yamey & Morel defendem a tese de que sem inovação em saúde a “Grande
Convergência 2035” ou os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável“ nunca poderão ser alcançados.

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora: Acadêmicos Nardi, Sampaio, Cardoso de Castro e Claudio Ribeiro. Palestrante Prof.
Carlos Morel, Centro de Inovação Tecnológica ‐ Fundação Oswaldo Cruz.

16/05/2016
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Baseados em dados históricos sobre o papel da inovação em saúde no desenvolvimento da vacina contra a
poliomielite e no sucesso da campanha de erradicação da varíola, os artigos relatam a necessidade de
investimento em inovação em um Editorial, duas revisões e seis estudos de caso: saúde materno‐infantil,
tuberculose, malária, HIV/AIDS e doenças tropicais. 

Na última parte da palestra o convidado chamou a atenção para a
emergência de novas doenças, ilustrando os desafios das
“Emergências de Saúde Pública de Relevância Mundial” relatando a
experiência recente com as epidemias de Ebola na África Ocidental
e de zika na América do Sul e Caribe. Como conclusão demonstrou
o papel positivo da contribuição da medicina e das ciências
biomédicas do Brasil na identificação e combate da epidemia de
zika, em contraste com o ocorrido na epidemia de Ebola, cujo
combate teve de ser feito por forças‐tarefas internacionais. Nas
palavras de um eminente cientista norte‐americano, Peter Hotez,
“a conexão entre microcefalia e zika teve uma impressionante
contribuição de cientistas brasileiros, uma história merecedora de
um Prêmio Nobel”.

A conclusão final da palestra resume a abordagem adotada e o
conteúdo: Políticas econômicas apregoadas há décadas, que prometem ‘revoluções’ ou ‘convergências’
em saúde, só serão bem‐sucedidas se escudadas em novas intervenções e ferramentas, frutos de inovação
tecnológica e social. 

Links relacionados à matéria:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5976

http://www.who.int/macrohealth/infocentre/advocacy/en/investir_na_saude_port.pdf

http://www.thelancet.com/commissions/global‐health‐2035

http://www.nature.com/news/2008/080611/full/453840a.html

Ilustração do “Vale da Morte”, entre a pesquisa
biomédica (de um lado) e a clínica/pacientes de
outro, com os cadáveres no vale. 

16/05/2016
continuação
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ANM assina manifesto contra fusão de ministérios da
Ciência e das Comunicações
Academia também já tinha se posicionado contra o uso da pílula do câncer

Terçafeira, 17 de maio de 2016

Jornal do Brasil

O presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM), Francisco Sampaio, criticou a fusão dos
ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações, anunciada pelo presidente
interino Michel Temer. Para Sampaio, a medida “fragiliza” e coloca o país em “posição de inferioridade”
frente a outras nações. Em entrevista ao O Globo, Sampaio destacou que o investimento em ciência e
tecnologia deveria ser prioridade para o governo, sobretudo em momentos de extremos.

"Sem um ministério próprio, vamos ficar em posição de inferioridade frente a outros países desenvolvidos
e em desenvolvimento", avalia. A Academia Nacional de Medicina assinou um manifesto junto com outras
14 entidades contra a nova configuração do ministério.

Pílula do câncer

A ANM também já tinha se posicionado de forma contrária à permissão, autorizada pela então presidente
Dilma Rousseff, do uso "pílula contra o câncer", a fosfoetanolamina. Em carta encaminhada à Dilma em
abril, a Academia alertava 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." 

>> ANM encaminha carta a Dilma fazendo alerta sobre fosfoetanolamina

Nesta segunda‐feira (16), o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou durante visita à Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), que, caso o resultado dos estudos sobre os efeitos da
fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer, não comprovarem sua eficácia, a droga não será
incluída na Relação Nacional de Medicamentos (Rename) e não será distribuída pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), mesmo estando liberada por projeto de lei.

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está fazendo os estudos. Pedi agilidade à Anvisa não
só nesse caso, mas em vários outros nos quais precisamos rapidamente aprovar medicamentos novos e
princípios ativos. A Anvisa precisa nos garantir mais agilidade, com segurança e proteção ao consumidor”.

O secretário estadual de Saúde, David Uip, informou que, assim que o laboratório responsável por
produzir a fosfoetanolamina entregar o material, o governo paulista encapsulará rapidamente a droga e
em prazo de seis meses já haverá resultados. “É a primeira pesquisa que há e daqui a pouquíssimo tempo
teremos os resultados definitivos”. 

Ciência e Tecnologia

17/05/2016
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CIÊNCIA

PUBLICIDADE

Pesquisadores criticam
fusão de ministérios da

Ciência e Comunicações
Eles temem que medida relegue setor a segundo plano e

prejudique desenvolvimento

   POR SÉRGIO MATSUURA E PAULA FERREIRA

17/05/2016 6:00 / atualizado 17/05/2016 11:06

Fachada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília  Divulgação

RIO  A decisão do presidente interino, Michel Temer, de fundir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com o 

Ministério das Comunicações (MC) foi recebida com muitas críticas pela comunidade científica. O setor, que já convivia com cortes 

orçamentários no segundo mandato da presidente afastada, Dilma Rousseff, se vê agora, no início da nova gestão, envolto em 

incertezas. Para entidades da área, que divulgaram um manifesto no qual chamam a junção das pastas de “medida artificial”, a 

novidade sinaliza uma falta de prioridade em relação aos investimentos em pesquisas. Eles temem a deterioração de uma situação 

que já estava ruim. Procurado, o novo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, cujo titular é Gilberto Kassab 

(PSDSP), não se manifestou sobre os questionamentos.

— É uma decisão sem qualquer fundamentação inclusive nos anseios da sociedade brasileira, que quer ver o país se desenvolvendo 

tecnologicamente. É unânime que foi uma péssima ação — avalia o físico da USP Paulo Artaxo Netto, apontado pela consultoria 

Thomson Reuters como um dos quatro pesquisadores brasileiros mais influentes do mundo. — Isso demonstra que não sabem 

entender o desenvolvimento do país com ciência e tecnologia, continuam essencialmente focados no agronegócio e no extrativismo. 

O Brasil tem que dar um passo à frente e a decisão desse novo governo foi dar um passo atrás.

Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), uma das 14 entidades signatárias do manifesto contra a nova configuração do 

Ministério, Luiz Davidovich critica:

— Aumentou a distância da área de ciência e tecnologia para os mais altos poderes da República. Antes, o ministro específico 

participava das reuniões, que não vai mais acontecer.

   

g1 ge gshow famosos vídeos
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Segundo ele, no entanto, não é possível prever como a área será afetada.

— Falta definição sobre o que vai significar esse ministério híbrido. O que existe é uma torcida para que a área seja 

prioritária e que possamos não apenas manter o que vinha sendo feito, mas reconstruir a ciência no Brasil —diz.

AGENDAS INCOMPATÍVEIS

Assim como a classe artística, que vem criticando a fusão das pastas de Cultura e Educação, os cientistas se uniram 

contra a medida num manifesto que critica, principalmente, a incompatibilidade das agendas dos dois

MCTI é baseada pelo mérito científico e tecnológico, o MC exerce funções como a concessão de canais de radiodifusão 

e fiscalização das operadoras de telefonia, que envolvem relações políticas e práticas de gestão distintas. A junção 

dessas atividades díspares enfraqueceria o setor de ciência, tecnologia e inovação, que, em outros países, ganha 

importância em uma economia mundial crescentemente baseada no conhecimento. Estados Unidos, China e Coreia 

do Sul são exemplos de países que, em época de crise, aumentam os investimentos no setor por considerar esta a 

melhor maneira de construir uma saída sustentável para os problemas.

Para Francisco José Barcellos Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, outra signatária do manifesto, 

a fusão dos ministérios “fragiliza” e coloca o país em “posição de inferioridade” frente a outras nações. Segundo ele, o 

investimento em ciência e tecnologia deveria ser prioridade para o governo, sobretudo em momentos de extremos.

— Sem um ministério próprio, vamos ficar em posição de inferioridade frente a outros países desenvolvidos e em 

desenvolvimento — avalia.

Após um período de bonança na década passada, os investimentos na produção científica sofreram um revés nos 

últimos anos. Dados do Portal da Transparência mostram que 2015 foi o primeiro ano desde 2004 a registrar queda 

nos gastos diretos do MCTI. Foram investidos R$ 6,9 bilhões, contra R$ 8,4 bilhões em 2014. Este ano, até agora os 

gastos foram de apenas R$ 1,4 bilhão.

Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader destaca que, sem impulsionar o 

setor, a economia pode ser prejudicada:

— Graças às ações de ciência , tecnologia e inovação, operadas em diálogo com o ministério, o país avançou em 

campos que hoje sustentam o que tem dado certo na economia nacional.

O presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,

Comunicação e Informática do Senado, Lasier Martins (PDT-RS), apoiou a abertura do processo de impeachment na 

Casa e o consequente afastamento de Dilma Rousseff, mas se disse preocupado com os rumos da política de ciência e 

tecnologia do governo interino. Para sanar dúvidas, a comissão encaminhou um ofício convidando Gilberto Kassab a 

prestar esclarecimentos.

— O governo que está saindo teve um descaso impressionante com o MCTI. Agora, assume o novo governo e a 

primeira medida é a fusão — afirma Martins. — Se a verba já não vinha, agora virá para um ministério duplo.

Procurada pelo GLOBO, a assessoria da Presidência da República não respondeu aos questionamentos da 

reportagem, até o fechamento desta edição, sobre o funcionamento da pasta e se haverá algum corte orçamentário.
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Síndrome do Zika Vírus Congênita é discutida na Academia
Nacional de Medicina

Quartafeira, 18 de maio de 2016

Jornal do Brasil

Na Sessão Plenária de quinta‐feira (12 de maio) o importante obstetra e ultrassonografista Acadêmico
Carlos Montenegro apresentou o tema “Síndrome do Zika vírus Congênita”. Montenegro que é autor do
primeiro livro nacional sobre ultrassonografia em obstetrícia e coautor de "Obstetrícia Fundamental"
iniciou a apresentação afirmando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 1º de fevereiro
de 2016, a microcefalia como emergência mundial em saúde pública.

Discorrendo sobre a importância da existência de um diagnóstico diferencial entre zika, chikungunya e
dengue, o Acadêmico Montenegro afirmou que a zika é caracterizada principalmente pelo aparecimento
de exantema (manchas avermelhadas pelo corpo) e conjuntivite. Todavia, o fato de 80% dos casos de zika
serem assintomáticos dificulta a avaliação da epidemiologia da doença, cujo quadro evolutivo mais grave
é a síndrome de Guillain‐Barré ‐ doença autoimune na qual o corpo, para combater um micro‐organismo,
como vírus ou bactéria, acaba atacando a si próprio –que, possui uma incidência de 0,24 a cada mil
casos. 

Apresentando os últimos estudos sobre a associação entre o zika vírus e os casos de microcefalia, o
Professor Montenegro afirmou que, uma vez que a microcefalia não é a única comorbidade registrada nos
casos de zika vírus em gestantes, a nomenclatura utilizada atualmente é de “síndrome zika vírus
congênita”.

Com relação à infecção pré‐natal, mostrou que esta se dá uma vez que o vírus atravessa o tecido
placentário, afetando principalmente o cérebro do feto. O período de 4 a 8 semanas é considerado
crítico, tendo em vista que é onde ocorre a maior parte dos casos de microcefalia. Também foi
mencionado que, no alerta epidemiológico de microcefalia lançado em 1º de dezembro de 2015 pela
OMS, o Brasil foi considerado epicentro – a taxa de casos registrados, que em 2010 era de 57 por 100 mil
casos, aumentou em vinte vezes no ano de 2015.

O Acadêmico Montenegro apresentou, então, um histórico do zika vírus no mundo, afirmando que as
primeiras evidências do vírus foram encontradas na Floresta Zika, em Uganda, onde até então não há
registro de surtos ou epidemias da doença. Após esses registros, entre os anos de 2012 e 2014,
notificações da doença foram feitas na Polinésia Francesa.Os primeiros casos da doença no Brasilforam
registrados em 2015, em especial na região Nordeste do país. Para o Acadêmico, conhecer estehistórico é
importante para reconhecer qual a estrutura do vírus encontrado no Brasil, facilitando a identificaçãodo
tratamento adequado e as estratégias para o controle da epidemia. 

No que se refere à microcefalia, foram apresentadas as formas de diagnóstico disponíveis atualmente. Na
gravidez, é possível realizar diagnóstico por meio de ultrassonografia cefálica; todavia, o diagnóstico por
meio deste método não é possível no primeiro trimestre de gravidez, sendo possível apenas a partir de 20

Ciência e Tecnologia

18/05/2016
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semanas de gestação. Já no
recém‐nascido, o
diagnóstico é feito por meio
da medida do perímetro
cefálico. 

Apresentou estudos de sua
ex orientanda e brilhante
ultrassonografista,
atualmente trabalhando na
Paraíba, Dra. Adriana
Oliveira Melo, que está à
frente dos estudos mais
importantes a nível
internacional, sobre a
relação entre o zika vírus e
a microcefalia. A Dra.
Oliveira Melo publicou seus
achados na prestigiosa
revista Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology
no início de 2016. 

A síndrome Zika vírus vai
muito além da microcefalia,
podendo causar entre
diversas outras anomalias a
hidro‐anencefalia (líquido
com ausência de cérebro),
ascite (líquido intra‐
abdominal) e derrame
pleural.  

Como exemplo das reações
que a epidemia tem
suscitado mundialmente,
Montenegro apresentou
matéria na qual o principal
comissário de Direitos
Humanos da ONU, Zeid Ra'ad
Al Hussein, solicita que os
países com o zika vírus
disponibilizem
aconselhamento sobre saúde
sexual e reprodutiva para
mulheres e, de acordo com
as legislações nacionais,
permitam o direito ao
aborto.

Por fim, como resultado do estudo desenvolvido pelo próprio Acadêmico Montenegro, foi apresentado um
“algoritmo do zika vírus”, que constitui um conjunto de medidas que visa proteger a saúde das gestantes

Transmissão pré‐natal do Zika vírus para o feto

Ultrassonografia intrauterina de crânio de feto contaminado por zika vírus, mostrando graves
alterações cerebrais, além da microcefalia.

18/05/2016
continuação
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e tornar mais eficaz a
identificação dos casos de
microcefalia. De acordo com
esse algoritmo, em regiões
onde há incidência de zika
vírus, a gestante sem
apresentação de sintomas
deve manter uma rotina de
realização de
ultrassonografia nos três
trimestres de gestação:
entre a 11º e 13º semanas;
23º e 24º semanas e por fim
com 32 semanas. Na
gestante que possui a
doença, a rotina incluiria
também a realização de
ultrassonografias semanais
no último trimestre e uma
ressonância magnética na
32ª semana, para
identificação de sinais de
microcefalia. 

O Acadêmico Carlos
Montenegro ressaltou a
importância da discussão de
um tema tão importante
como este no âmbito da
Academia Nacional de
Medicina e finalizou a
palestra alertando que é
preciso que o debate e a
difusão de informação sejam
constantes, principalmente
em razão do surgimento de
novos dados. 

Tomografia computadorizada intrauterina de crânio de feto contaminado por zika vírus, mostrando
hidrocefalia grave.

Ultrassonografia intrauterina de feto contaminado por zika vírus demonstrando além da microcefalia,
líquido intracerebral e ausência quase total do cérebro, líquido intra‐abdominal (ascite) e torácico
(derrame pleural).

18/05/2016
continuação
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SIMPÓSIO DE CIRURGIA ROBÓTICA NA ANM DISCUTE OS 
AVANÇOS E DESAFIOS DA ÁREA

Sessão de 19 de Maio de 2016

No dia 19 de maio de 2016, sob co-
ordenação do Acadêmico Octavio 
Pires Vaz, foi realizado o Simpósio 
de Cirurgia Robótica. Ao longo da 
tarde, foram apresentados avanços 
e desafi os desta modalidade cirúrgi-

ca, reafi rmando o compromisso da 
Academia Nacional de Medicina de 
ser fórum de apresentação de novas 
técnicas e tratamentos para a co-
munidade científi ca e para o público 
em geral.

Professor Miguel Srougi e os Acads. Francisco Sampaio, Octavio Vaz e 
Claudio Cardoso de Castro

Discorrendo sobre a “Anestesia 
para Cirurgia Robótica”, o Dr. Rafael 
Almeida apontou para a necessidade 
de um plano anestésico adequado, 
no qual seja levado em considera-
ção não só o relaxamento muscular 
profundo, mas também a analge-
sia e a hipnose do paciente. O Dr. 
Rafael Almeida abordou a questão 

da dor na cirurgia robótica, apre-
sentando como solução uma pro-
posta de anestesia multimodal, se 
utilizando de diversos medicamen-
tos combinados visando maior con-
forto e bem-estar para o paciente.

A coordenadora da equipe de en-
fermagem do Hospital Samaritano 
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(RJ), Enfermeira Ana Claudia 
Rangel, apresentou “Enfermagem 
na Cirurgia Robótica” onde fez um 
histórico da evolução da área ao 
longo dos anos e as inúmeras possi-
bilidades de capacitação disponíveis 
aos profissionais. Segundo a pales-
trante, é preciso que o trabalho do 
enfermeiro seja executado de ma-
neira planejada e em completa har-
monia com a equipe médica.

Com palestra intitulada “O Robô 
na Cirurgia Bariátrica”, o Dr. Luiz 
Alfredo V. d’Almeida, destacou que 
os pacientes encaminhados para a 
cirurgia robótica são considerados 
“super” obesos (índice de massa 
corporal - IMC - acima de 50), re-
presentando um desafio cirúrgico, 
onde a melhor solução varia mui-
to de caso a caso. Apesar de seus 
resultados ainda carecerem de es-
tudos de alto nível, especialmente 
para os casos de IMC muito alto, a 
cirurgia robótica foi incluída nas al-
ternativas do cirurgião bariátrico. 
O Dr. Luiz Alfredo mostrou que na 
sua experiência com robótica em 
cirurgia bariátrica, ressaltando que 
nenhum paciente necessitou de re-
operação e não foram registradas 
mortes, fortalecendo os estudos que 
sugerem vantagens técnicas da ci-
rurgia robótica.

Em seguida, o Dr. José Reinan 
Ramos apresentou sobre “O Robô 
na Cirurgia do Reto”, destacando 
que o uso de cirurgia robótica vem 
acarretando reduções dramáticas 

da mortalidade, principalmente em 
procedimentos como a ressecção de 
cólon e no tratamento de câncer de 
reto. Além da maior precisão ofere-
cida pela cirurgia robótica, o proce-
dimento também promove melhor 
preservação das funções urinárias 
e sexuais no pós-operatório. O Dr. 
José Reinan destacou que as princi-
pais vantagens da cirurgia robótica 
para tratamento de câncer do reto 
são uma maior qualidade na dissec-
ção e maior conforto e ergonomia 
para o cirurgião, além dos já conhe-
cidos benefícios de uma cirurgia mi-
nimamente invasiva.

Com relação ao “Tratamento de 
Refluxo Esofagiano por Cirurgia 
Robótica”, o Dr. Alexandre Miranda 
Duarte chamou atenção para o fato 
de que o tratamento cirúrgico é indi-
cado em casos de resposta insatisfa-
tória ao tratamento medicamentoso, 
em casos em que o refluxo compro-
meta as vias aéreas e a laringe e 
em casos de complicações como a 
estenose e o chamado “esôfago de 
Barrett”, restabelecendo a chama-
da barreira antirreflexo e tratando a 
doença sem maiores complicações. 
Afirmou que as operações robóticas 
permitem uma melhor visualização 
do campo operatório e suturas em 
espaço mais exíguo. Além disso, 
proporcionam menor custo a longo 
prazo (se comparado aos tratamen-
tos medicamentosos) e sucesso em 
procedimentos de maior complexi-
dade como grandes hérnias e reo-
perações.
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O Acadêmico Delta Madureira fez 
apresentação sobre “O Robô na 
Cirurgia da Acalasia”, doença que 
se caracteriza pela incapacidade do 
esôfago de contrair-se e empur-
rar o alimento para o estômago. O 
Acadêmico ressaltou que não exis-
te, até o momento, nenhum tipo de 
tratamento capaz de recuperar com-
pletamente as funções do esôfago. 
O tratamento cirúrgico tem por fina-
lidade reduzir a pressão sobre o esô-
fago, e possui como vantagem prin-
cipal reduzir a ocorrência de refluxo.

A apresentação do Dr. Fernando 
Madureira, tratou de “single port” 
- procedimento realizado por uma
única incisão, constituindo menor
impacto cirúrgico e menor taxa de
morbidade. Segundo o Dr. Fernando
Madureira, cada incisão represen-
ta um foco de dor e uma potencial
complicação para o paciente, logo, a
utilização da robótica constitui uma
maneira de aumentar a precisão dos
procedimentos em nível que não se-
ria possível por meio de ação huma-
na.

O Dr. Fábio Madureira falou a respeito 
da “Cirurgia Robótica no Tratamento 
de Hérnia Incisional”. O tratamento 
consiste no fechamento do orifício 
defeituoso, com a colocação de tela 
para estimular a formação de um 
tecido de granulação e assim pro-
mover o fechamento do defeito. O 
Dr. Fábio destacou as vantagens da 
utilização de cirurgia robótica para 
hérnia incisional, como menor dano 

de acesso, menor risco de infecção, 
menos dor, retorno mais rápido às 
atividades e melhor resultado esté-
tico.

Tratando da “Prostatectomia Radical 
Robótica”, o Dr. Raphael Rocha des-
tacou que a cirurgia minimamente 
invasiva corresponde a quase 80% 
dos procedimentos de prostatecto-
mia. Segundo o Dr. Raphael Rocha, 
dentre as vantagens que a cirurgia 
robótica oferece, a possibilidade de 
treinamento anterior ao procedi-
mento é muito importante, uma vez 
que reduz os riscos e possibilita que 
o médico esteja adequadamente
treinado e preparado para fazer uso
do equipamento.

Nas considerações finais de sua pa-
lestra, o Dr. Raphael Rocha chamou 
atenção para o fato de que o princi-
pal fator limitante para este tipo de 
procedimento é o treinamento dos 
profissionais, preconizando a cons-
tante atualização dos profissionais 
como indispensável para que a se-
gurança e a saúde do paciente si-
gam como objetivo principal. Por 
fim, afirmou que apesar das ine-
gáveis vantagens oferecidas, é ne-
cessário que os pacientes estejam 
cientes que a cirurgia robótica ofe-
rece riscos como todo procedimento 
e que a cirurgia robótica não é um 
“milagre”.

Por fim, o Dr. Luiz Varella apresen-
tou “A Evolução da Cirurgia Robótica 
no Brasil”, mostrando quais esta-
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dos (e hospitais) do país possuem 
esse tipo de tecnologia disponível. 
Falando do número de procedimen-
tos realizados entre os anos de 2014 
e 2016, o estado de São Paulo foi o 
responsável pela maioria dos proce-
dimentos.

O programa de cirurgia robótica no 
Rio de Janeiro, iniciado em 2010, 

tem como objetivos garantir a se-
gurança do paciente, reduzir a va-
riabilidade dos resultados e dissemi-
nar o uso da tecnologia. O desafio, 
de acordo com o Dr. Luiz Varella, é 
viabilizar economicamente os pro-
cedimentos, além de manter o trei-
namento de novos cirurgiões e o 
estabelecimento de convênio com 
fontes pagadoras.

Palestrantes do Simpósio junto ao Presidente Francisco Sampaio

Na segunda parte do Simpósio, o 
Prof. Miguel Srougi, Titular de Uro-
logia da USP e uma das maiores au-
toridades do país no tratamento do 
câncer de próstata, apresentou na 
sessão plenária a palestra intitulada 
“Tratamento Cirúrgico do Câncer de 
Próstata – Robótica ou Aberta? ”.

O Prof. Srougi iniciou a sua palestra 
sobre a ascensão da Cirurgia Robó-
tica apresentando dados da revis-
ta European Urology, estimando-se 
que nos Estados Unidos mais de 
70% das cirurgias para câncer de 
próstata realizadas por ano sejam 
robóticas, cerca de 30% abertas e 
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0,9% por laparoscopia. Acrescentou 
que o crescimento da cirurgia robó-
tica pode ser associado à dita efici-
ência do método; contudo, alertou 
para as evidências que apontam a 
existência de interesses econômi-
cos por trás do pesado marketing 
envolvendo o uso de robótica. Para 
exemplificar seu ponto, o Prof. Srou-
gi apresentou propagandas e peças 
publicitárias que “seduzem” o pa-
ciente sem que haja evidências de 
superioridade metodológica.

Sobre os custos, ao comparar as ci-
rurgias de próstata aberta e robótica 
nos hospitais privados Oswaldo Cruz 
e Sírio Libanês, é possível consta-
tar que uma cirurgia robótica custa 
cerca de R$ 10.000,00 a mais que 
uma cirurgia aberta, além do custo 
de aquisição do robe, de cerca de 
três milhões de dólares.

Os custos envolvidos com essa téc-
nica não podem, portanto, serem 
desprezados, já que para o setor pú-
blico, essa tecnologia torna-se qua-
se inacessível. No Brasil, para reali-
zar prostatectomias radicais para o 
setor público, o SUS paga R$712,00 
para os hospitais. A prática da cirur-
gia robótica, segundo o Prof. Srou-
gi, envolve também um custo de 
$200.000 por ano em manutenção.

Para além do argumento financei-
ro, o Prof. Srougi apontou que, ao 
analisar todas as variáveis que tan-
genciam a prática de cirurgias com 
robôs, a técnica aberta possui van-
tagem considerável uma vez que um 
bom cirurgião possui maior preparo 
para lidar com eventuais problemas 
do que uma máquina – analisando 
as estatísticas, nos casos em que 
ocorrem de complicações, apenas o 
“refinamento” humano pôde encon-
trar saídas adequadas.

O Professor 
Miguel Srougi 
em palestra 

sobre o 
tratamento 
cirúrgico de 
câncer de 
próstata
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Nos Estados Unidos, começaram a 
surgir muitos advogados especiali-
zados em processos contra cirurgi-
ões utilizando robôs, como foi fre-
quente com a empresa Intuitive. 
Estes advogados, muitas vezes em 
firmas especializadas, se dizem ca-
pazes de processar qualquer médico 
cuja cirurgia por meio de robôs oca-
sione complicações de saúde.

Existem muitas assimetrias teóricas 
entre os estudos publicados acer-
ca de comparações de resultados 
esperados destas duas vertentes, 
até mesmo em artigos de ampla 
circulação sobre cirurgia robótica 
em periódicos renomados, como o 
European Urology. Por isso, buscan-
do chegar a um consenso um pouco 
mais apurado sobre cirurgia robóti-
ca, em 2011, profissionais de dife-
rentes especialidades, como onco-
logistas, cirurgiões e urologistas, se 
reuniram em Pasadena na Califórnia 
para analisar diversos casos clínicos 
e depoimentos se propondo a dispo-
nibilizar à comunidade médica um 
trabalho multidisciplinar sobre este 
confronto.

Na conclusão de sua palestra, o Prof. 
Srougi afirmou que a cirurgia robó-
tica possui menores perdas e menos 
transfusões (o que, segundo o Prof. 
Srougi, é válido apenas quando os 
cirurgiões são capacitados para tal). 
Além deste fato, a experiência do ci-
rurgião torna-se a variável mais im-
portante e se relaciona diretamente 
com a evolução dos pacientes, isto 
é, o principal fator para um paciente 
decidir se deve optar por uma cirur-
gia de próstata aberta ou robótica é 
estar em boas mãos.

O Prof. Miguel Srougi finalizou sua 
apresentação afirmando que o 
Brasil é muito rico em profissionais 
de cirurgia de próstata bem instru-
mentalizados e experientes, tanto 
os abertos como os que têm acesso 
a maquinários avançados; de forma 
que não se deve dar tanta atenção 
ao dilema entre “robôs versus di-
nossauros”, pois o mais importan-
te na hora de avaliar a forma de se 
operar é buscar médicos bem pre-
parados.
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19/05/2016

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 19/05/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

2º Secretário: Acad. Claudio Cardoso de Castro 

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a 32ª Sessão 
Plenária do 187º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas dos dias 30/03, 
07/04 e 14/04. Não havendo nenhum reparo a ser feito pelos Acadêmicos, as atas foram 
aprovadas. Nas comunicações da Presidência, o Presidente Acad. Francisco Sampaio informou 
que o Acad. Wanderley de Souza foi confirmado na Presidência da Finep. Sobre a ação no 
Supremo Tribunal Federal, o Presidente Acad. Francisco informou que solicitou orçamento ao 
escritório de advocacia e que os valores foram de R$ 50.000,00 para dar início a ação e mais R$ 
100.000,00 caso a ação seja vencida. O Acad. Sérgio Novis informou que recebeu a notícia que 
o Supremo Tribunal Federal cancelou promulgação da Lei que autorizava o uso da
fosfoetanolamina. O Presidente Acad. Francisco Sampaio informou também sobre a suspensão
do Congresso da ALANAM em Caracas, Venezuela, por dificuldades de segurança. O Acad.
José Rodrigues Coura manifestou-se a respeito do voto por correspondência, solicitando uma
reforma no Regimento. Segundo o Acadêmico, apesar de configurar-se como um grande
avanço, é necessário atentar-se para a questão do quórum, uma vez que, no Regimento 
vigente, o voto por correspondência carta não configura quórum. O Acad. Pietro Novellino
parabenizou a atuação dos Acads. José Carlos do Valle, Daniel Tabak e Sérgio Novis em
conferência do Professor Roberto Kalil sobre Oncologia na última reunião do Café no Copa.
Após apresentação feita pelo Presidente Acad. Francisco Sampaio, o Prof. Miguel Srougi, da
USP, proferiu palestra sobre o “Tratamento Cirúrgico do Câncer de Próstata”. O Acad. Fernando
Vaz fez apresentação sobre Cirurgia Robótica, ressaltando que, apesar do avanço dessa
modalidade de cirurgia, é de extrema importância que existam médicos de alto nível habilitados
para realizar procedimentos complexos, principalmente no caso de uma falha da máquina. Após 
os comentários feitos pela mesa composta pelos Acads. Fernando Vaz, Octavio Vaz, Claudio
Cardoso de Castro, Delta Madureira, além do convidado Prof. Miguel Srougi, o Presidente Acad.
Francisco Sampaio abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. José Rodrigues Coura questionou
o Acad. Fernando Vaz sobre a necessidade de especialização dos médicos habilitados a realizar
procedimentos robóticos. O Acad. Sérgio Novis ressaltou a necessidade de uma análise crítica a
respeito do avanço da cirurgia robótica. O Acad. Pietro Novellino enfatizou a importância do
Simpósio e elogiou o programa de Robótica do Hospital Samaritano. O Acad. José Carlos do
Valle apresentou diversas estatísticas que comparam a cirurgia aberta e a cirurgia robótica, além
de chamar atenção para o fato de que as estatísticas precisam ser estratificadas a partir do
critério de idade. O Presidente Acad. Francisco Sampaio convidou, então, o Acad. Celso Ramos
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para fazer apresentação sobre a epidemia de febre amarela na África. Não havendo 
manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco Sampaio deu por 
encerrada a sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Hiram Lucas, 
José Carlos do Valle, Omar da Rosa Santos, Octávio Vaz, Pietro Novellino, Gerson Canedo de 
Magalhães, Claudio Cardoso de Castro, Delta Madureira Filho, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda, Orlando Marques Vieira, Fabio Jatene, José Manoel Jansen, Sérgio Novis, Adolpho 
Hoirisch, Jayme de Marsillac, Wanderley de Souza, José Augusto Messias, Deolindo Couto, 
Ricardo Cruz, Eliete Bouskela, Fernando Vaz, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Eduardo 
Brandão, Luiz Felippe Mattoso, José Rodrigues Coura, Daniel Tabak, Celso Ramos Filho. (28)

para fazer apresentação sobre a epidemia de febre amarela na África. Não havendo 
manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco Sampaio deu por 
encerrada a sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Hiram Lucas, 
José Carlos do Valle, Omar da Rosa Santos, Octávio Vaz, Pietro Novellino, Gerson Canedo de 
Magalhães, Claudio Cardoso de Castro, Delta Madureira Filho, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda, Orlando Marques Vieira, Fabio Jatene, José Manoel Jansen, Sérgio Novis, Adolpho 
Hoirisch, Jayme de Marsillac, Wanderley de Souza, José Augusto Messias, Deolindo Couto, 
Ricardo Cruz, Eliete Bouskela, Fernando Vaz, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Eduardo 
Brandão, Luiz Felippe Mattoso, José Rodrigues Coura, Daniel Tabak, Celso Ramos Filho. (28)

ATA- continuação

19/05/2016
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Cirurgia Robótica é discutida em Simpósio na Academia
Nacional de Medicina

Segundafeira, 23 de maio de 2016

Jornal do Brasil

Na última quinta‐feira, 19 de maio, o Acadêmico Octavio Pires Vaz coordenou o Simpósio de Cirurgia
Robótica, onde foram apresentados os avanços e desafios desta modalidade cirúrgica, ressaltando que a
Academia Nacional de Medicina está cumprindo o compromisso de ser fórum de apresentação de novas
técnicas e tratamentos para a comunidade científica e para o público em geral.

O Dr. Rafael Almeida discorreu sobre a “Anestesia para Cirurgia Robótica”, ressaltando a necessidade de
um plano anestésico adequado, no qual seja levado em consideração não só o relaxamento muscular
profundo, mas também a analgesia e a hipnose do paciente.O Dr. Rafael Almeida abordou a questão da
dor na cirurgia robótica, apresentando como solução uma proposta de anestesia multimodal, se
utilizando de diversos medicamentos combinados visando maior conforto e bem‐estar para o paciente. 

A coordenadora da equipe
de enfermagem do Hospital
Samaritano (RJ), Enfermeira
Ana Claudia Rangel
apresentou “Enfermagem na
Cirurgia Robótica” onde fez
um histórico da evolução da
área ao longo dos anos e as
inúmeras possibilidades de
capacitação disponíveis aos
profissionais. Segundo a
palestrante, é preciso que o
trabalho do enfermeiro seja
executado de maneira
planejada e em completa
harmonia com a equipe
médica. 

Com palestra intitulada “O
Robô na Cirurgia Bariátrica”,
o Dr. Luiz Alfredo V.
d’Almeida, destacou que os
pacientes encaminhados
para a cirurgia robótica são
considerados “super” obesos

(índice de massa corporal ‐ IMC ‐ acima de 50), representando um desafio cirúrgico, onde a melhor

Ciência e Tecnologia

Prof. Miguel Srougi, Acadêmicos Francisco Sampaio (Presidente ANM), Octavio Vaz (Coordenador) e
Cardoso de Castro (Secretário)
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solução varia muito de caso a caso. Apesar de seus resultados ainda carecerem de estudos de alto nível,
especialmente para os casos de IMC muito alto, a cirurgia robótica foi incluída nas alternativas do
cirurgião bariátrico.O Dr. Luiz Alfredo mostrou que na sua experiência com robótica em cirurgia
bariátrica,ressaltando que nenhum paciente necessitou de reoperação e não foram registradas mortes,
fortalecendo os estudos que sugerem vantagens técnicas da cirurgia robótica. 

Em seguida, o Dr. José Reinan Ramos apresentou sobre “O Robô na Cirurgia do Reto”, destacando que o
uso de cirurgia robótica vem acarretando reduções dramáticas da mortalidade, principalmente em
procedimentos como a ressecção de cólon e no tratamento de câncer de reto.Além da maior precisão
oferecida pela cirurgia robótica, o procedimento também promove melhor preservação das funções
urinárias e sexuais no pós‐operatório. O Dr. José Reinan destacou que as principais vantagens da cirurgia
robótica para tratamento de câncer do reto são uma maior qualidade na dissecção e maior conforto e
ergonomia para o cirurgião, além dos já conhecidos benefícios de uma cirurgia minimamente invasiva. 

Com relação ao “Tratamento de Refluxo Esofagiano por Cirurgia Robótica”, o Dr. Alexandre Miranda
Duarte chamou atenção para o fato de que o tratamento cirúrgico é indicado em casos de resposta
insatisfatória ao tratamento medicamentoso, em casos em que o refluxo comprometa as vias aéreas e a
laringe e em casos de complicações como a estenose e o chamado “esôfago de Barrett”, restabelecendo
a chamada barreira antirreflexo e tratando a doença sem maiores complicações. Afirmou que as
operações robóticas permitem uma melhor visualização do campo operatório e suturas em espaço mais
exíguo. Além disso, proporcionam menor custo a longo prazo (se comparado aos tratamentos
medicamentosos) e sucesso em procedimentos de maior complexidade como grandes hérnias e
reoperações. 

O Acadêmico Delta Madureira fez apresentação sobre “O Robô na Cirurgia da Acalasia”, doença que se
caracteriza pela incapacidade do esôfago de contrair‐se e empurrar o alimento para o estômago.O
Acadêmico ressaltou que não existe, até o momento, nenhum tipo de tratamento capaz de recuperar
completamente as funções do esôfago.O tratamento cirúrgico tem por finalidade reduzir a pressão sobre
o esôfago, e possui como vantagem principal reduzir a ocorrência de refluxo. 

A apresentação do Dr. Fernando Madureira, tratou de“single port” ‐ procedimento realizado por uma
única incisão, constituindo menor impacto cirúrgico e menor taxa de morbidade. Segundo o Dr. Fernando
Madureira, cada incisão representa um foco de dor e uma potencial complicação para o paciente,logo, a
utilização da robótica constitui uma maneira de aumentar a precisão dos procedimentos em nível que
não seria possível por meio de ação humana. 

O Dr. Fábio Madureira falou a respeito da “Cirurgia Robótica no Tratamento de Hérnia Incisional”. O
tratamento consiste no fechamento do orifício defeituoso, com a colocação de tela para estimular a
formação de um tecido de granulação e assim promover o fechamento do defeito.O Dr. Fábio destacou as
vantagens da utilização de cirurgia robótica para hérnia incisional, como menor dano de acesso, menor
risco de infecção, menos dor, retorno mais rápido às atividades e melhor resultado estético. 

Tratando da “Prostatectomia Radical Robótica”, o Dr. Raphael Rocha destacou que a cirurgia
minimamente invasiva corresponde a quase 80% dos procedimentos de prostatectomia. Segundo o Dr.
Raphael Rocha, dentre as vantagens que a cirurgia robótica oferece, a possibilidade de treinamento
anterior ao procedimento é muito importante, uma vez que reduz os riscos e possibilita que o médico
esteja adequadamente treinado e preparado para fazer uso do equipamento. Nas considerações finais de
sua palestra, o Dr. Raphael Rocha chamou atenção para o fato de que o principal fator limitante para
este tipo de procedimento é o treinamento dos profissionais, preconizando a constante atualização dos
profissionais como indispensável para que a segurança e a saúde do paciente sigam como objetivo
principal. Por fim, afirmou que apesar das inegáveis vantagens oferecidas, é necessário que os pacientes
estejam cientes que a cirurgia robótica oferece riscos como todo procedimento e que a cirurgia robótica
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não é um “milagre”. 

Por fim, o Dr. Luiz Varella apresentou “A Evolução da Cirurgia Robótica no Brasil”, mostrando quais
estados (e hospitais) do país possuem esse tipo de tecnologia disponível. Falando do número de
procedimentos realizados entre os anos de 2014 e 2016, o estado de São Paulo foi o responsável pela
maioria dos procedimentos. O programa de cirurgia robótica no Rio de Janeiro, iniciado em 2010, tem
como objetivos garantir a segurança do paciente, reduzir a variabilidade dos resultados e disseminar o
uso da tecnologia. O desafio, de acordo com o Dr. Luiz Varella, é viabilizar economicamente os
procedimentos, além de manter o treinamento de novos cirurgiões e o estabelecimento de convênio com
fontes pagadoras.

Palestrantes do Simpósio de Cirurgia Robótica
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Tratamento Cirúrgico do Câncer de Próstata é discutido na
Academia Nacional de Medicina

Segundafeira, 23 de maio de 2016

Jornal do Brasil
Autor

No dia 19 de maio de 2016, dando sequência ao Simpósio sobre Cirurgia Robótica na Academia Nacional
de Medicina, o Prof. Miguel Srougi, Titular de Urologia da USP e uma das maiores autoridades do país no
tratamento do câncer de próstata, apresentou na sessão plenária a palestra intitulada “Tratamento
Cirúrgico do Câncer de Próstata – Robótica ou Aberta?”. 

O professor Srougi foi Titular da Universidade Federal de São Paulo e se transferiu para a USP, onde vem
trabalhando muito pela conquista de consideráveis avanços para o setor de Urologia e Uro‐Pediatria, bem
como pelo aprimoramento da enfermaria e do centro cirúrgico de urologia, que têm mantido a USP
dentro dos mais altos padrões hospitalares.

O Prof. Srougi iniciou a sua palestra sobre a ascensão da Cirurgia Robótica apresentando dados da revista
European Urology, estimando‐se que nos Estados Unidos mais de 70% das cirurgias para câncer de
próstata realizadas por ano sejam robóticas, cerca de 30% abertas e 0,9% por laparoscopia.Ele
acrescentou que o crescimento exponencial da cirurgia robótica tem sido associado a uma possível
eficiência do método, contudo, existem grandes evidências de que há interesses econômicos por trás do
pesado marketing envolvendo o uso de robótica. Por ser um cirurgião aberto, ele atestou que tende a
preferir se colocar desse lado do confronto e que busca encontrar evidências científicas concretas sobre
a superioridade do uso de robôs. 

Para ilustrar esse
importante questionamento,
ele levou para a sua palestra
a imagem de uma empresa
norte‐americana Intuitive
Surgical que, em agosto de
2010, publicou em seu site
que a cirurgia robótica
garantiria excelentes
resultados ao remover o
câncer de próstata, sem
deixar células residuais, de
maneira que os pacientes
teriam rápido retorno de sua
atividade sexual. Segundo
ele, esse tipo de chamada
comercial seduz muito o

Ciência e Tecnologia

Prof. Miguel Srougi
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paciente, sem que haja evidências de superioridade metodológica.

Além disso, ele mencionou que é bem comum encontrar médicos ou instituições exagerando ao dizer que
“se um paciente fizer uma cirurgia robótica de próstata, até mesmo sua esposa vai perceber” – o que
pode ser interpretado como uma manobra publicitária.

Para além dos fatores argumentativos sobre o marketing que envolve as duas vertentes cirúrgicas, é
preciso analisar o fator financeiro macro que as diferencia. Segundo o Prof. Srougi, ao comparar o custo
das cirurgias de próstata aberta com a robótica nos hospitais privados Oswaldo Cruz e Sírio Libanês, é
possível constatar que uma cirurgia robótica custa cerca de R$ 10.000,00 a mais que uma cirurgia aberta,
além do custo de aquisição do robe, de cerca de três milhões de dólares.

Os custos envolvidos com essa técnica não podem, portanto, serem desprezados, já que para o setor
público, essa tecnologia torna‐se quase inacessível. No Brasil, para realizar prostatectomias radicais para
o setor público, o SUS paga R$712,00 para os hospitais. Como este hospital público daria conta de fazer
cirurgia robótica com esse valor?

A prática da cirurgia robótica, segundo o Prof. Srougi, envolve também um custo de $200.000 por ano em
manutenção.

Para além do argumento financeiro, o Prof. Srougi aponta que, se analisarmos todas as variáveis que
tangenciam a prática de cirurgias com robôs, sempre vai valer mais a pena optar pela técnica aberta,
pois um bom cirurgião aberto, que opera com um tutor cirúrgico e que tem experiência, é muito mais
bem preparado para lidar com eventuais problemas do que uma máquina.

Para ele, o homem saberia avaliar com mais cautela e precisão determinadas variações durante uma
cirurgia. Ele fundamenta isso colocando que os estudos que avaliam as cirurgias robóticas já mostraram
quadros preocupantes de complicações em que só o “refinamento” humano pôde encontrar saídas
adequadas. 

Nos Estados Unidos, começaram a surgir muitos advogados especializados em processos contra cirurgiões
utilizando robôs, como foi frequente com a empresa Intuitive. Estes advogados, muitas vezes em firmas
especializadas, se dizem capazes de processar qualquer médico cuja cirurgia por meio de robôs ocasione
complicações de saúde.

Existem muitas assimetrias teóricas entre os estudos publicados acerca de comparações de resultados
esperados destas duas vertentes, até mesmo em artigos de ampla circulação sobre cirurgia robótica em
periódicos renomados, como o European Urology. Por isso, buscando chegar a um consenso um pouco
mais apurado sobre cirurgia robótica, em 2011, profissionais de diferentes especialidades, como
oncologistas, cirurgiões e urologistas, se reuniram em Pasadena na Califórnia para analisar diversos casos
clínicos e depoimentos se propondo a disponibilizar à comunidade médica um trabalho multidisciplinar
sobre este confronto.

Foram encontradas quatro conclusões principais:

‐ A cirurgia robótica possui menores perdas e menos transfusões (o que, segundo o Prof. Srougi, é válido
apenas quando os cirurgiões são capacitados para tal);

‐ Riscos de recorrência bioquímica e evolução oncológica não podem ser inferidos no momento;

‐ Alguns estudos talvez demonstrem pequena vantagem na continência urinária e na potência sexual, mas
inexistem trabalhos de boa qualidade sobre o assunto;

‐ A experiência do cirurgião torna‐se a variável mais importante e se relaciona diretamente com a
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evolução dos pacientes. 

Dessa forma, o Prof. Srougi fundamentou este dilema sobretudo reforçando a quarta constatação desta
pesquisa realizada em 2011, isto é, o principal fator para um paciente decidir se deve optar por uma
cirurgia de próstata aberta ou robótica é estar em boas mãos. Junto a esta colocação, ele brincou: “se é
a experiência que fala mais alto, as pessoas devem escolher gastar seu dinheiro com outras coisas na
vida”. 

Ele finalizou sua apresentação argumentando que o Brasil é muito rico em profissionais de cirurgia de
próstata bem instrumentalizados e experientes, tanto os abertos como os que têm acesso a maquinários
avançados; de forma que não se deve dar tanta atenção ao dilema entre “robôs versus dinossauros”, pois
o mais importante na hora de avaliar a forma de se operar é buscar médicos bem preparados.

23/05/2016
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Academia Brasileira de Ciências

Mosquito Aedes aegypti também é transmissor da febre amarela

Em rápida comunicação durante a Sessão Plenária do dia 19 de maio, na Academia Nacional de Medicina (ANM),
o Acadêmico e Infectologista Celso Ramos Filho fez breve relato de reunião de emergência realizada pela
Organização Mundial de Saúde em relação à febre amarela na África e possibilidade de transmissão para outros
países, incluindo o Brasil.

Existe uma epidemia de Febre Amarela transmitida por Aedes aegypti desde dezembro de 2015 em Angola, com
2.560 casos suspeitos/con�rmados, tendo sido con�rmadas 293 mortes até o dia 12 de maio de 2016.

Foram detectados casos de Febre Amarela em 14 de 18 províncias, sendo a capital Luanda o foco principal da
doença com 70% dos casos. Existe transmissão local da doença em 7 províncias.

Foram detectados 44 casos na República Democrática do Congo (antigo Zaire / Congo Belga), que faz fronteira
com Angola. Foram também detectados 2 casos no Quênia. 

Existe uma epidemia independente em Uganda com 58 casos con�rmados.

Na China já foram diagnosticados 11 casos de Febre Amarela importada de Angola.

Com respeito à vacinação contra Febre Amarela, a informação é que:

Foram enviadas 11,700 milhões de doses Angola

Existe previsão de vacinar 2,2 milhões de pessoas na República Democrática do Congo

Em Uganda a previsão de vacinar "pelo menos" 300 mil pessoas (mais de 600 mil pessoas estão sob risco). A
informação recente é de que a vacinação será gratuita, embora houvesse previsão de cobrança, anteriormente.

A reunião de um Comitê de Emergência, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional,realizada pela
OMS em 19 de maio apresentou às seguintes conclusões:

• O Comitê não julgou necessário declarar a situação em Angola como uma Emergência Sanitária de Interesse
Internacional.

• Julgou necessário assegurar que todas as pessoas viajando para Angola ou República Democrática do Congo,
ou de lá advindas, sejam obrigatoriamente vacinadas contra Febre Amarela.

• Face à escassez de vacinas, recomendar que se abandone a prática de reforços vacinais a cada 10 anos (seja
feita dose única).

Situação no Brasil:

• Até o presente, o Brasil não exige apresentação do Atestado Internacional de Vacinação contra a Febre
Amarela por viajantes oriundos destas áreas.

• Há sete voos semanais entre Luanda e Rio de Janeiro e São Paulo. Potencialmente, 8.400 pessoas ao mês - ou
cerca de 50.000 viajantes desde o começo da epidemia em Luanda.

• No começo de fevereiro, o Presidente da ANVISA foi alertado a iniciar a exigência para viajantes oriundos de

Angola.

31/05/2016ACADEMIA NACIONAL DE CIÊNCIAS
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Deve-se ainda lembra aos médicos e à população que a Febre Amarela tem um curto período de incubação (3 - 6
dias) e como ocorre com dengue e zika, a maioria das infecções é assintomática. As formas leves da doença se
manifestam por febre, cefaleia e dores musculares, quadro clinicamente indistinguível de outras viroses - como
dengue, chikungunya e zika. As formas graves se distinguem pela ocorrência de hemorragias, icterícia e
insu�ciência renal, e têm uma letalidade que atinge 50%. 

A Febre Amarela não pode ser negligenciada. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo não são áreas endêmicas
de Febre Amarela. Assim, a vacinação não faz parte do calendário vacinal nas duas capitais: as suas populações
são em grande parte não-imunes contra o vírus.

(Jornal do Brasil - Ciência e Tecnologia - 27/05/2016)
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ANM chama a atenção para epidemia de febre amarela na
África
Academia alerta para riscos para outros países, inclusive o Brasil

Sextafeira, 27 de maio de 2016

Jornal do Brasil

Em rápida comunicação durante a Sessão Plenária do dia 19 de maio, na Academia Nacional de Medicina
(ANM), o Acadêmico e Infectologista Celso Ramos Filho fez breve relato de reunião de emergência
realizada pela Organização Mundial de Saúde em relação à febre amarela na África e possibilidade de
transmissão para outros países, incluindo o Brasil.

Existe uma epidemia de Febre Amarela transmitida por Aedes aegypti desde dezembro de 2015 em
Angola, com 2.560 casos suspeitos/confirmados, tendo sido confirmadas 293 mortes até o dia 12 de maio
de 2016.

Foram detectados casos de Febre Amarela em 14 de 18 províncias, sendo a capital Luanda o foco
principal da doença com 70% dos casos. Existe transmissão local da doença em 7 províncias.

Foram detectados 44 casos na República Democrática do Congo (antigo Zaire / Congo Belga), que faz
fronteira com Angola. Foram também detectados 2 casos no Quênia. 

Existe uma epidemia independente em Uganda com 58 casos confirmados.

Na China já foram diagnosticados 11 casos de Febre Amarela importada de Angola.

Com respeito à vacinação contra Febre Amarela, a informação é que:

Foram enviadas 11,700 milhões de doses Angola

Existe previsão de vacinar 2,2 milhões de pessoas na República Democrática do Congo

Em Uganda a previsão de vacinar “pelo menos” 300 mil pessoas (mais de 600 mil pessoas estão sob risco).
A informação recente é de que a vacinação será gratuita, embora houvesse previsão de cobrança,
anteriormente.

A reunião de um Comitê de Emergência, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional,realizada
pela OMS em 19 de maio apresentou aa seguintes conclusões:

• O Comitê não julgou necessário declarar a situação em Angola como uma Emergência Sanitária de
Interesse Internacional.

• Julgou necessário assegurar que todas as pessoas viajando para Angola ou República Democrática do
Congo, ou de lá advindas, sejam obrigatoriamente vacinadas contra Febre Amarela.

Ciência e Tecnologia
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• Face à escassez de vacinas, recomendar que se abandone a prática de reforços vacinais a cada 10 anos
(seja feita dose única).

Situação no Brasil:

• Até o presente, o Brasil não exige apresentação do Atestado Internacional de Vacinação contra a Febre
Amarela por viajantes oriundos destas áreas.

• Há sete voos semanais entre Luanda & Rio de Janeiro e São Paulo. Potencialmente, 8.400 pessoas ao
mês – ou cerca de 50.000 viajantes desde o começo da epidemia em Luanda.

• No começo de fevereiro, o Presidente da ANVISA foi alertado a iniciar a exigência para viajantes
oriundos de Angola.

Deve‐se ainda lembra aos médicos e à população que a Febre Amarela tem um curto período de
incubação (3 ‐ 6 dias) e como ocorre com dengue e zika, a maioria das infecções é assintomática. As
formas leves da doença se manifestam por febre, cefaleia e dores musculares, quadro clinicamente
indistinguível de outras viroses – como Dengue, Chikungunya e Zika. As formas graves se distinguem pela
ocorrência de hemorragias, icterícia e insuficiência renal, e têm uma letalidade que atinge 50%. 

A Febre Amarela não pode ser negligenciada. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulonão são áreas
endêmicas de Febre Amarela. Assim, a vacinação não faz parte do calendário vacinal nas duas capitais:
as suas populações são em grande parte não‐imunes contra o vírus.
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EM FUNÇÃO DO FERIADO DE CORPUS CHRISTI, 
NÃO HOUVE SESSÃO NA ANM NO DIA 26 DE MAIO DE 2016

26 de Maio de 2016

O papa Urbano IV, na época o cô-
nego Tiago Pantaleão de Troyes, 
arcediago do Cabido Diocesano de 
Liège, na Bélgica, recebeu o segre-
do da freira agostiniana Juliana de 
Mont Cornillon, que teve visões de 
Cristo demonstrando desejo de que 
o mistério da Eucaristia fosse cele-
brado com destaque. Por volta de
1264, em uma cidade próxima a Or-
vieto, ocorreu o Milagre de Bolsena,
em que um sacerdote celebrante da
Santa Missa, no momento de par-
tir a Sagrada Hóstia, teria visto sair
dela sangue, que empapou o pano
onde se apoiam o cálice e a patena
durante a Missa.

O papa determinou que os objetos 
milagrosos fossem levados para Or-
vieto em grande procissão em 19 
junho de 1264, sendo recebidos so-
lenemente por Sua Santidade e le-

vados para a Catedral de Santa Pris-
ca. Esta foi a primeira procissão do 
Corporal Eucarístico de que se tem 
notícia. A festa de Corpus Christi foi 
ofi cialmente instituída por Urbano 
IV com a publicação da bula Tran-
siturus em 8 de setembro de 1264, 
para ser celebrada na quinta-feira 
depois da oitava de Pentecostes.

Porque a Eucaristia foi celebrada 
pela primeira vez na Quinta-Fei-
ra Santa, Corpus Christi se celebra 
sempre numa quinta-feira após o 
vinho sangue de Jesus Cristo, em 
toda Santa Missa, mesmo que esta 
transformação da matéria não seja 
visível.

Corpus Christi é celebrado 60 dias 
após a Páscoa, podendo cair, assim, 
entre as datas de 21 de maio e 24 
de junho.

Ferdinando Cavalleri, 
Corpus Christi Procession 
with Pope Gregory XVI in 

the Vatican
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A TARDE NA ACADEMIA DE OFICINA DIAGNÓSTICA DO DIA 
2 DE JUNHO DE 2016 TEVE COMO TEMA 

A CIRURGIA

Sessão de 2 de Junho de 2016

A Tarde na Academia de Ofi cina 
Diagnóstica do dia 2 de junho de 
2016 contou com a presença dos 
organizadores Acadêmicos Carlos 
Basílio de Oliveira e José Manoel 

Jansen, do coordenador, Acad. 
Orlando Marques Vieira, e dos 
convidados Dr. Fernando Ponce Leon 
e o Dr. Felipe Victer.

Acadêmicos organizadores Carlos Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen e 
Orlando Marques Vieira

A sessão foi introduzida pelo Acad. 
Manoel Jansen, que presidiu a 
sessão e é o grande incentivador das 
atividades da Ofi cina Diagnóstica, e 
pelo Acadêmico Orlando Marques 
Vieira, o coordenador convidado 
para mediar a discussão do dia.
Em seguida, os convidados, Dr. Fer-
nando Ponce Leon, Médico Residen-

te do Programa de Cirurgia Geral 
Avançada do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (UFRJ) e o 
Dr. Felipe Victer, Médico do Hospital 
do Andaraí e da UERJ, ministraram 
uma apresentação completa dos 
exames realizados na paciente para 
tentar chegar a possíveis diagnósti-
cos.
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Acad. Orlando Marques Vieira

Primeiramente, o Dr. Ponce Leon 
apresentou o quadro inicial de 
anamnese feita em novembro de 
2015: a paciente era uma mulher 
de 49 anos, negra, casada, dona de 
casa, natural de Nova Iguaçú e resi-
dente no Rio de Janeiro.

Ela chegou à internação se quei-
xando de dor abdominal e cólica em 
mesogástrio, com eventual irradia-
ção para flancos e fossas ilíacas há 
cerca de 2 meses, com piora impor-
tante nos 15 dias anteriores.

Afirmava também que ocorria piora 
após a alimentação, cerca de 2 ho-
ras após a mesma e com melhora 
após o uso de analgésicos comuns e 
episódios de náuseas. Negava me-
lhora com a mudança de decúbito.

Ela relatou febre não aferida, porém 
sem calafrios. Negou episódios de 

sangramentos, parestesias ou sín-
cope. Interrompeu o uso de todas as 
medicações orais que vinha fazendo 
uso ambulatorial durante 1 semana 
por intolerâncias e dor abdominal.

Dr. Fernando Ponce Leon (UFRJ)
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O exame físico apresentou os se-
guintes resultados:

 Lúcida e orientada no tempo e es-
paço, hipocorada, desidratada, acia-
nótica, anictérica, bom enchimento 
capilar, afebril (36.6ºC), cooperati-
va, 62 quilos, 1,56m de altura;
 ACV: RCR 2T BNF s/ Sopros FC: 
102 BPM PA: 64 x 86 mmHg MSD 
deitada;
 AR: MVUA s/ RA FR: 12 irpm Sat. 
O2: 97% em AA;
 Abd: Peristalse presente, disten-
dido, porém depressível, doloroso 
a palpação profunda de flanco E, 
meso e epigástrio, com timpanismo 
doloroso no local, timpânico, sem 
massas ou visceromegalias. Sinais 
de Murphy, Blumberg e Rovsing au-
sentes;
 MMII: Sem edemas ou empasta-
mentos. Pulsos periféricos isóbaros 
e isócronos;
 MMSS: Sem edemas ou empasta-
mentos. Pulsos periféricos isóbaros 
e isócronos. Presença de necrose 
seca em 2º quirodáctilo direito e 3º 
e 4º quirodáctilos esquerdos, todos 
em falanges distais.
Segundo eles, como história patoló-
gica pregressa, a paciente apresen-
tava asma persistente grave, rinite 
alérgica, hipertensão arterial sistê-
mica, negava transfusões sanguíne-
as, negava cirurgias prévias e nega-
va também internações hospitalares 
prévias.
A paciente fazia uso regular de Fluti-
catisona 100mcg/25ug, Budesonida 
nasal 50 mcg 2x/dia, Prednisona 60 

mg/dia, Carbonato de Cálcio 500mg 
2x/dia, Nifedipina Retard 20mg 
12/12h, AAS 100 mg/dia Acido fóli-
co 5mg/dia e Vitamina D.

Sobre o histórico familiar, chegou-
-se à conclusão de que a paciente
negava tabagismo, referia etilismo
social; atestava ingestão de menos
que 1 latas de fermentados a cada
30 dias. Seu pai faleceu aos 74 anos
por doença cardiovascular e sua
mãe estava viva na ocasião, com 76
anos (hipertensa). A paciente tinha
também 3 irmãs, sendo todas sau-
dáveis.

Como ela apresentava uma pres-
são limítrofe, com taquicardia, foi 
realizada uma reposição volêmica 
e iniciou-se uma antibioticoterapia 
venosa empírica com ceftriaxone 
e metronidazol após coleta de he-
moculturas. Além disso, solicitou-se 
uma tomografia computadorizada 
de abdômen e pelve.

Os resultados laboratoriais colhidos 
no dia foram os seguintes:
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Ao longo do tratamento, os exames 
posteriores realizados apontaram 
um VHS aumentado de 54, porém 
uma eletroforese de proteína sem 
alterações, uma LDH limítrofe, ní-
veis de cálcio, fósforo e magnésio 
também sem alterações, uma TCR 
um pouco aumentada e lipidograma 
normal.

Na tomografia computadorizada de 
abdômen e pelve realizada em se-
tembro, antes do tratamento, iden-
tificou-se a presença de linfonodos 
retro peritoneais, sendo o maior pa-
ra-aórtico à esquerda com 0,9 cm no 
menor eixo; bexiga pouco repleta; 
útero heterogêneo; discreto espes-
samento de alça intestinal delgada 
na transição jejunoileal com mínima 
densificação da gordura adjacente e 
ausência de líquido livre na cavidade.

Em novembro, em segundo laudo, 
identificou-se, na tomografia com-
putadorizada comparada, um im-
portante espessamento parietal com 
padrão de realce estratificado do 
extenso segmento de alça intesti-
nal delgada na transição jejunoileal, 
estendendo-se por cerca de 18 cm, 
com densificação da gordura adja-
cente e vasos retos proeminentes.

A densificação da gordura era mais 
proeminente no aspecto inferior 
desta alça, sugerindo processo infla-
matório mais intenso nesta topogra-
fia. Não havia sinais de perfuração. 
Dentro do contexto cíclico, conside-
rou-se a possibilidade de vasculite.

Segundo eles, em novembro foi re-
alizada também uma Enterorresso-
nância que demonstrou espessa-
mento parietal de alça do intestino 
delgado, aproximadamente na tran-
sição jejunoileal, associado a hiper-
realce mucoso, borramento da gor-
dura adjacente, proeminência dos 
vasos retos e estreitamento da luz 
neste segmento, que se estendia 
por aproximadamente 5,0 cm.

Havia também uma distensão míni-
ma de alça montante com calibre de 
até 2,6 cm. E, além disso, destaca-
va-se a existência de alteração in-
flamatória focal na gordura adjacen-
te com realce pelo contraste, que 
podia representar fistula em fundo 
cego em formação.

Observaram-se, ainda, múltiplas lin-
fonodomegalias mesentéricas em 
correspondência com a alça superior-
mente descrita e também raras linfo-
nofomegalias adjacentes à aorta.

Dr. Felipe Victer 
(Hospital da UERJ e do Andaraí)
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Foi apontado que para identificar 
quais as causas da “dor na barri-
ga” descrita pela paciente, é preciso 
pensar na divisão dos intestinos pri-
mitivos. Uma dor no intestino médio 
é referida como dor “mesogástrica”.

Diante desta estimativa, por pro-
babilidade, o Dr. Victer sugeriu que 
ela deveria ser operada no intestino 
delgado, pois é a área intestinal com 
maior área presente nesta região. 
Ele também destacou que, no exa-
me sérico, foi observada importante 
eosinofilia.

Para o encaminhamento do diag-
nóstico, o Dr. Victer destacou uma 
patologia em intestino delgado, com 
acometimento peritonial, piora com 
alimentação, perfurações bloquea-
das, infecção, etc. Como diagnósti-
cos posspiveis, ele levantou Angina 
Mesentérica (ateroesclerótica e vas-
culites) ou obstrução parcial de del-
gado (tumores, tuberculose, doença 
inflamatória ou doença inflamató-
ria).

Como ressalva, tais diagnósticos 
não ficaram claros pois, após a to-
mografia, houve aumento da sus-
peita de complicação infecciosa em 
função de um extenso segmento 
de transiçao jejuno-ileal e da piora 
progressiva da espessura da alça; 
e, após a Enterorressonância, con-
tudo, a suspeita de fístula em fundo 
cego também aumentou, por conta 
da presença de linfonodos mesenté-
ricos e raros linfonodos periaórticos.
Por fim, a Oficina Diagnóstica mais 
uma vez foi encerrada pela análise 
cirúrgica e histopatológica do Acad. 
Carlos Basílio de Oliveira. Ele acres-
centou que, as imagens registradas 
pela microscopia apresentam a pre-
sença de eosinófilos.

Segundo ele, o diagnóstico apresen-
tado configura uma Eosinofilia, in-
filtrado eosinófilos, necrose de qui-
rodáctilo, de maneira que o quadro 
configura uma Vasculite de Churg 
Strauss.
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ATA

02/06/201602/06/2016

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 02/06/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio

1º Secretário: Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a 33ª Sessão 
Plenária do 187º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas de 28/04 e  
05/05. Não havendo nenhum reparo por parte dos Acadêmicos, as atas foram aprovadas. Nas 
comunicações da Secretaria, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio informou  
que já se encontram disponíveis os livretos do Estatuto e Regimento Interno da Academia 
Nacional de Medicina, indicando que ambos já contam com o “easy-code”, para que estejam 
disponíveis nos smartphones dos Acadêmicos. Sobre a correção e registro do Estatuto para 
oficialização do cargo de Diretor de Arquivo, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos 
Sampaio informou que deverá ser convocada uma reunião específica para tratar deste assunto, 
com solicitação assinada por 30 (trinta) Acadêmicos. O Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio abriu então a palavra aos Acadêmicos. Os Acads. Aníbal Gil Lopes, Celso 
Ferreira Ramos Filho, Manassés Claudino Fonteles e Azor José de Lima comentaram a  
resolução que determina que o número de vagas de residência médica seja igual ao número de 
egressos das faculdades de Medicina. O Acad. José Rodrigues Coura  ressaltou  sua 
preocupação com a implementação do voto por correspondência e suas consequências 
referentes ao quórum para votação de novas vagas. O Acad. Manassés Claudino Fonteles 
informou que foi eleito como Presidente da Academia Cearense de Medicina, o Dr. Djacir Gurgel 
de Figueirêdo, que é Honorário da Academia Nacional de Medicina, e convidou todos os 
Acadêmicos a visitar a instituição. O Acad. Carlos Alberto Costa de Barros Franco informou que  
o dia 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco, alertando para os perigos do chamado “e-
cigarrette”. O Acad. Hiram Silveira Lucas lembrou que, durante a gestão do Acad. Marcos
Fernando de Oliveira Moraes no INCa, foram traçadas políticas de grande sucesso no combate
ao tabagismo. O Acad. Ronaldo Damião fez considerações a respeito da necessidade de quórum
para votação. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio informou que faria a
contagem dos presentes tão logo fosse anunciada a Sessão Secreta. O Acad. Celso Ferreira
Ramos Filho fez comentários a respeito da realização das Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de
Janeiro negando que exista qualquer indício que sirva justificativa para a suspensão dos Jogos e
solicitando que a Academia Nacional de Medicina se posicione junto à Organização Mundial de
Saúde sobre o assunto. Não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos Acadêmicos, o
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio declarou a Sessão Secreta para votação da
vaga da Cadeira nº 77, Patrono: Jesuíno Carlos de Albuquerque, ocorrida pelo falecimento do
Acadêmico Antonio Luiz de Medina (02/06/2014), tendo como candidato o Dr. Hildoberto



81

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

Carneiro de Oliveira. Não tendo ocorrido votação por falta de quórum, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio reabriu a vaga pelo prazo de 90 dias, encerrando a Sessão 
em seguida. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Sérgio 
Augusto Pereira Novis, Hiram Silveira Lucas, Pietro Novellino, José Manoel Jansen, Orlando 
Marques Vieira, Gerson Canedo de Magalhães, Omar da Rosa Santos, Marcos Fernando de 
Oliveira Moraes, Carlos Alberto Basilio de Oliveira, Deolindo de Souza Gomes Couto, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Carlos Antonio Barbosa Montenegro, Walter Araújo Zin, José Augusto 
da Silva Messias, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Manassés Claudino 
Fonteles, Omar Lupi da Rosa Santos, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Carlos Roberto Telles 
Ribeiro, José Barbosa de Medeiros Gomes Filho, Delta Madureira Filho, Marcello André 
Barcinski, Adolpho Hoirisch, José Carlos do Valle, Glaciomar Machado, Rubem de  
Andrade Arruda, Rui Haddad, Ruy Garcia Marques, Carlos Alberto Costa de Barros Franco,
Ricardo José Lopes da Cruz, Milton Ary Meier, Carlos Eduardo Brandão Mello, Cláudio 
Buarque Benchimol, Ronaldo Damião, Yvon Toledo Rodrigues, Celso Ferreira Ramos Filho, 
Eliete Bouskela, Jerson Lima da Silva, Wanderley de Souza, Karlos Celso de Mesquita, José 
Rodrigues Coura, Roberto Soares de Moura, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Luiz Felippe 
de Queiroz Mattoso, Aníbal Gil Lopes, Azor José de Lima, Gilberto de Nucci. (48)

ATA- continuação

02/06/2016
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"Uma Tarde na Academia" 
2 de junho de 2016 - 

CIRURGIA

https://www.youtube.com/watch?v=yEg4pCDKIjE
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A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROMOVEU A 
JORNADA SOBRE O ESTADO DA ARTE DE 

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA

Sessão de 9 de Junho de 2016

No dia 9 de junho de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina 
promoveu a Jornada sobre o Estado 
da Arte de Cirurgia Oftalmológica, 
organizada pelos Acadêmicos 
Rubens Belfort, Carlos Paiva 
Gonçalves e Oswaldo Moura Brasil. 
O encontro foi importante para o 

entendimento geral dos avanços e 
conquistas na cirurgia de catarata, 
cirurgia refrativa, mácula (lesão da 
retina) e glaucoma – um debate 
essencial para a defi nição do 
chamado estado de arte cirúrgico 
para o tratamento destes problemas 
oftalmológicos.

Na foto estão os médicos Carlos Moreira Jr., Marcos Ávila, o Acad. Oswaldo 
Moura Brasil, o Presidente da ANM, Francisco Sampaio, o Acad. Rubens Belford, 

os médicos Remo Susanna, Walton Nosé e Marcelo Ventura.

Para iniciar a discussão, o Dr. Marce-
lo Ventura, da HOPE e da Fundação 
Altino Ventura de Recife, ministrou 
uma palestra histórica sobre trata-
mento de catarata. Segundo ele, 

a catarata representa a perda da 
transparência de nossa lente ocular, 
ou seja, da chamada lente cristalina.
Ele chamou atenção para o fato de 
que já se faz cirurgia de catarata 
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desde o ano 800 a.C., ano que re-
gistra algumas experimentações ex-
traordinárias de cirurgias realizadas 
pelo indiano Dr. Sushruta.

Na época, a cirurgia era baseada na 
técnica de Kaushik, que consistia na 
retirada do cristalino opacificado do 
eixo visual por meio da inserção de 
uma lanceta no olho, que ocasiona-
va o pressionamento do cristalino 
para a cavidade vítrea.

Tratava-se de uma metodologia fun-
cional, isto é, que fazia correções 
reais na visão de muitos pacientes, 
mas com muitos problemas. Um 
deles, segundo o Dr. Ventura, era 
a permanência dessa lente fora do 
seu local, o que sempre pode gerar 
consequências ruins para a saúde 
do olho.

A Medicina avançou bastante nos 
2500 anos que sucederam essa me-
todologia, tanto em termos técnicos 
como conceituais. Para aprimorar a 
técnica de Sushruta, em 1722 o Dr. 
St. Yves introduziu a extração de ca-
tarata intracapsuar. A mudança pri-
mordial tornou-se então a retirada 
do cristalino do olho.

A nova técnica permaneceu predo-
minante até o desenvolvimento da 
extração de catarata extracapsular, 
que começou a ser utilizada por Ja-
cques Daviel 30 anos depois, em 
1752, e é utilizada até hoje. Não se 
retira mais o cristalino totalmente, 
mas parte dele.

Prof. Marcelo Ventura, da HOPE e da 
Fundação Altino Ventura de Recife

Houve um outro grande avanço nos 
conceitos de cirurgia de catarata em 
1949, no período pós-guerra, quan-
do o Dr. Harold Ridley, observando 
que muitos pilotos de avião reti-
nham fragmentos de vidro em seus 
olhos sem danos graves, levantou a 
hipótese de utilizar lentes plásticas 
para a correção de catarata. O Dr. 
Ridley então revolucionou a evolu-
ção dos conceitos oftalmológicos ao 
afirmar que o olho tolera material 
plástico - desde que não esteja em 
contato com as suas partes móveis.

Nas décadas de 60 e 70, segundo 
ele, já não se retirava mais o cris-
talino totalmente ou parcialmente, 
passou-se a fragmentá-lo. E, junto 
a isso, surgiu também a vitrectomia, 
que consiste na remoção do corpo 
vítreo do olho (gel que preenche a 
porção posterior do globo ocular).

Segundo o Dr. Ventura, hoje, após 
tantos avanços nos procedimen-
tos cirúrgicos, o estado da arte se 
transformou um patamar altamen-
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te desafiador. E, para ele, o ápice 
de estado da arte cirúrgica de sua 
carreira foi quando realizou uma ci-
rurgia de olhos sem precisar sutu-
rá-los - foi o que mais o emocionou 
em sua carreira profissional, pois o 
fez refletir sobre todos os avanços 
no tratamento da catarata.

Ele afirmou também que hoje, em 
tratamentos de catarata, busca-se 
majoritariamente, a emetropia, ou 
seja, em vez da cirurgia anatômica, 
deve-se preferir cirurgias refratárias.

Essa nova metodologia ficou melhor 
expressa na apresentação do se-
gundo convidado, o Dr. Walton Nosé 
da EPM e da UNIFESP, que falou so-
bre cirurgia refrativa. Segundo o Dr. 
Nosé, a cirurgia refrativa a laser 
consiste no procedimento cirúrgico 
para correção do “grau dos óculos” 
(miopia, astigmatismo e/ou hiper-
metropia) por meio dos modos PRK 
ou do LASIK. Essa técnica cirúrgica 
surgiu na década de 80, quando se 
iniciou o estudo clínico prospectivo 
multicênico PERK.

Prof. Walton Nosé, da EPM e da 
UNIFESP

A cirurgia refrativa de correção da 
catarata pode ser feita tanto na cór-
nea, como de modo intraocular. Na 
córnea, pode-se adicionar ou remo-
ver tecido, segundo ele. Isso se di-
fere da ceratotomia radial, pois ela 
caracterizava um corte e uma apla-
nação da córnea.

Adiante, como acrescentou o Dr. 
Nosé, os resultados de estudos PERK 
apontaram que os pacientes que re-
alizavam cirurgias refrativas desen-
volviam, cerca de dez anos depois, 
uma hipermetropia. Segundo ele, 
esse é um dos desafios atuas da of-
talmologia, pois os resultados mais 
graves estão aparecendo agora.

Como soluções, ele apontou cirurgias 
com suturas circulares duplas ou 
suturas separadas para tentar 
diminuir o aplanamento corneano; e 
a utilização de anéis intracorneanos, 
que foram desenvolvidos na Escola 
Paulista de Medicina pelo Acad. 
Rubens Belford.
As pesquisas de laboratório desen-
volvidas por ele apontam que as 
lentes de foco estendido, as bifocais 
e as trifocais trabalham com a mes-
ma intensidade. A lente trifocal lon-
ge com pupila maior que 4 é igual 
à bifocal e a de foco estendido. E a 
de perto é melhor é a trifocal. Além 
disso, a trifocal tem mais energia lu-
minosa em pupilas maiores do que 2 
milímetros.

Em seguida, o Dr. Marcos Ávila, 
Professor da Universidade Federal de 
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Goiás, se concentrou em discorrer 
sobre os avanços da cirurgia de 
mácula da retina.Para fazê-lo, ele 
apresentou seus relatos pessoais 
de formação, em especial dois 
contatos que teve em Fellowships 
de mestrados e doutorado; em 
Harvard, onde teve aulas com o Prof. 
Charles Schepens, e em Columbia 
University, onde teve aulas com o 
Prof. Stanley Chang.

Prof. Marcos Ávila 
(Universidade Federal de Goiás)

Segundo ele, as pesquisas de cirurgia 
de mácula realizadas no Brasil, em 
especial, em seu departamento 
da Universidade Federal de Goiás, 
sofreram grande influência de seus 
estudos guiados por estes dois 
pesquisadores que o orientaram em 
Harvard e em Columbia.

Os avanços conquistados por ele, 
se concentram sobretudo, na recu-
peração da visão, não somente na 
recuperação anatômica, que era a 
prioridade antigamente. Da década 
de 1980 até hoje, segundo o Dr. Ávi-
la, conquistou-se massivos avanços 

nos conceitos de cirurgias de mácu-
la e hoje é possível transformar uma 
retina descolada de forma totalmen-
te curativa.

O Dr. Ávila destacou também que hoje 
se utiliza aparelhos extremamente 
avançados que realizam vitrectomia. 
São aparelhos com componentes 
eletroeletrônicos que simplificam a 
técnica de cirurgias de mácula, pois 
habilitam com clareza a manipulação 
de tecidos dentro do olho.

Em seguida, o Dr. Remo Susanna, 
Professor Titular da USP, discorreu 
sobre as conquistas nos tratamen-
tos do glaucoma, perpassando por 
diversos estudos do uso de implan-
tes e de avanços em sua aplicação.

Em termos de Medicina Translacional, 
o Dr. Susanna apresentou o estudo e
desenvolvimento de várias técnicas
para o tratamento de glaucoma por
meio de implantes subconjuntivais,
que podem ser com tubos curtos,
ou tubos longos – neste subgrupo
inclui-se o Implante Susanna,
desenvolvido por ele -; ou implantes
que aproveitam a drenagem do olho
para tentar vascularizar o implante.

Tais tratamentos por implante são 
conduzidos apenas quando o paciente 
já caminhou 2/3 para a cegueira, isto 
é, mesmo após a utilização de vários 
tipos de medicamento, o glaucoma 
registra quase perda total da visão. 
Segundo ele, o Glaucoma é a 2ª 
maior causa de cegueira mundial.
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Os implantes representam para a 
academia norte-americana, uma for-
ma de substituição da trabeculecto-
mia, que seria uma forma primária 
cirúrgica em qualquer caso de com-
bate ao glaucoma. Contudo, segun-
do o Prof. Susanna, os americanos 
estão esquecendo de que após a re-
alização da trabeculectomia torna-se 
quase inviável inserir um implante.

Prof. Remo Susanna, 
Professor Titular da USP

Dessa forma, considerando-se que 
o glaucoma não tem cura, os trata-
mentos apenas ganham tempo de

visão antes da perda total, torna-se 
essencial que não se aplique diversas 
técnicas de tratamento, pois podem 
ser prejudiciais uma à outra. É preci-
so avaliar com muita cautela quantas 
cirurgias serão necessárias diante da 
gravidade do glaucoma em questão.

Em termos de complicações do uso 
de implantes, ele destacou que pode 
ocorrer extrusão do tubo, extrusão 
da placa, hipotonia persistente ou 
até descolamento da retina (sendo 
que as extrusões podem ocasionar 
infecção bacteriana intraocular).

Com base nestas complicações, e, 
levando-se em conta que o povo 
brasileiro não tem acesso aos ca-
ríssimos implantes americanos 
(que custam, em média, em torno 
de R$2.500,00 para a faculdade e, 
cerca de R$5.000,00 para o SUS), o 
Dr. Susanna desenvolveu junto com 
outros pesquisadores da USP o Im-
plante Susanna, que já foi testado 
em animais e em alguns pacientes.
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O uso oficial do Implante Susanna 
depende agora de um contrato 
jurídico que está sendo encaminhado 
entre a ADAPT e a Kinner. E o Dr. 
Susanna salientou que seu objetivo 
é torna-lo absolutamente acessível 
para o sistema público brasileiro. 
Ele acrescentou que não tem coisa 
pior do que identificar que um 
paciente vai ficar cego e não poder 
ajudá-lo por não ter recursos para 
isso.

Por último, a Jornada de Cirurgia 
Oftalmológica, recebeu o Dr. Carlos 
Moreira Jr., que é pesquisador e 
professor da Universidade Federal 
do Paraná, e se concentrou em 
apresentar alguns avanços em 
retinopatia diabética.

A retinopatia diabética, segundo ele, 
era classificada na década de 1960 
como uma das maiores tragédias da 
oftalmologia, se tornando comum 
de forma progressiva, afetando 
tanto jovens como idosos, previsível 
mas não prevenível e não tratável.

Segundo ele, nestes 50 anos 
de estudos sobre os casos de 
retinopatia diabética, definiu-se 
que é possível evitar quadros de 
cegueira buscando um controle 
clínico correto, informações e 
tratamentos adequados. Pensando 
nisso, vários órgãos internacionais 
vêm procurando conscientizar 
a população sobre a relação da 
diabetes com problemas oculares e 
sobre os tratamentos possíveis.

Ele salientou que o número de 
diabéticos no Brasil aumentou 
quatro vezes nos últimos 35 anos e 
5% dos diabéticos com retinopatia 
são legalmente cegos (280 mil).

Segundo ele, a oftalmoscopia 
binocular indireta é o exame 
mais indicado para a detecção da 
retinopatia diabética em programas 
de prevenção de larga escala, por 
ser fácil de realizar e de baixo custo.

Hoje a Vitrectomia pars plana 
apresenta técnicas muito avançadas 
de cirurgia que permitem tratamentos 
adequados, por meio da remoção 
do vítreo opaco, do alívio da tração 
retiniana, do fechamento de roturas 
retinianas e do tratamento da 
isquemia retiniana.

Isto inclui: A) Injeção de anti-
VEGF 1 a 5 dias antes da VPP 
facilita o procedimento e diminui 
o sangramento intra-operatório;
B) Equipamentos com corte de

Prof. Carlos Moreira Jr., 
Prof. da Universidade Federal do Paraná
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alta velocidade (7500 cortes/min) 
facilitam o procedimento. Sendo 
assim, segundo o Dr. Moreira Jr., 
diferente do que se pensava em 
1967, hoje a retinopatia diabética 
tornou-se prevenível, previsível e 
tratável.

De maneira geral, os professores 
convidados, que são médicos 

renomados de diferentes centros de 
pesquisa médica ao redor do Brasil, 
louvaram os avanços tecnológicos 
e conceituais conquistados pela 
Medicina Oftalmológica. O desafio 
torna-se então a acessibilidade 
pública destes dispositivos 
sofisticados, que hoje ainda são 
muito caros e inadequados para o 
SUS, por exemplo.
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ASPECTOS DA PESQUISA TRANSLACIONAL EM CIRURGIA 
SÃO DEBATIDOS NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 9 de Junho de 2016

Os Acadêmicos Francisco Sampaio 
(Presidente da ANM) e Rubens Bel-
fort (Vice-Presidente) abordaram, 
respectivamente, “Pesquisa Trans-

lacional em Oftalmologia” e “Con-
ceitos de Pesquisa Translacional em 
Cirurgia”.

Mesa Diretora composta por: Dr. Remo Susanna (USP), Dr. Carlos Moreira Jr. 
(UFPR), Acad. Oswaldo Moura Brasil, Acad. Francisco Sampaio, Acad. Rubens 

Belfort, Dr. Marcos Ávila (UFG) e Dr. Walton Nosé (UNIFESP)

Em sua apresentação, o Acadêmi-
co Rubens Belfort (Professor Titu-
lar no departamento de Oftalmolo-
gia da Universidade Federal de São 
Paulo) ressaltou que o conceito de 
pesquisa translacional não é um 
conceito novo, apesar do aumento 
do volume de discussões a respei-
to deste assunto nos últimos anos. 

Como exemplo deste fato, o Profes-
sor Belfort mencionou caso ocorri-
do em 1879 na Inglaterra, quando 
registrou-se que 10% das crianças 
nascidas em hospitais públicos na 
Europa desenvolviam cegueira. Para 
solucionar este problema, foi rea-
lizada cultura da conjuntiva destas 
crianças, representando uma das 
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maneiras pelas quais a aliança en-
tre pesquisadores e clínicos pode 
solucionar problemas de saúde pú-
blica. Segundo o Professor Belfort, 
o processo que envolve a pesquisa
translacional começa no hospital, é
continuado em laboratório e seus
resultados retornam ao ambiente
clínico.

Ainda na área oftalmológica, o Pro-
fessor Belfort mencionou a epide-
mia de cegueira ocorrida em Bos-
ton (EUA) na década de 1940, cujas 
principais vítimas eram crianças 
recém-nascidas e cujas as causas 
eram desconhecidas. Anos depois, 
um pesquisador australiano chegou 
à conclusão de que a causa da epi-
demia estaria ligada à oxigenação 
- crianças acometidas por algum
dano pulmonar geralmente eram
submetidas a um excesso de oxi-
genação, que desencadeava estas
reações. As pesquisas desenvolvi-
das a partir deste fato resultaram
na definição do grau de saturação
de oxigênio necessária para tratar
danos pulmonares, porém segura
para não causar cegueira.

Segundo ainda o Professor Belfort, 
o principal objetivo da pesquisa
translacional deverá ser conciliar as
atividades dos pesquisadores (que
desenvolvem importantes trabalhos
em diversas áreas como Medicina
e Biologia, mas que desconhecem
o ambiente hospitalar) com o clí-

nico (que, apesar de familiarizado 
com as necessidades e rotinas do 
ambiente hospitalar, não necessa-
riamente desenvolvem atividades 
de pesquisa), em um movimento 
que o Professor Belfort apelidou de 
“sentar para tomar um café”.

Iniciando sua palestra sobre “Con-
ceitos de Pesquisa Translacional em 
Cirurgia”, o Acadêmico Francisco 
Sampaio (Professor Titular, Unidade 
de Pesquisa Urogenital, UERJ) bus-
cou responder à pergunta “O que é 
Pesquisa? ”. Foi apresentado qua-
drante criado por Donald Stokes, 
que analisa os aspectos da aplica-
ção dos conhecimentos científicos 
em um modelo teórico baseado 
em quatro quadrantes, onde o eixo 
vertical classifica a relevância cien-
tífica e o eixo horizontal classifica 
a relevância tecnológica (aplicação 
imediata). Além deste quadran-
te, o Professor Sampaio classificou 
quatro tipos de pesquisa: pesquisa 
pura, que tem por objetivo aprofun-
dar o conhecimento; pesquisa apli-
cada, que busca as causas de um 
fenômeno que não se entende, com 
o objetivo de resolver um problema
concreto; pesquisa invenção, que
busca conhecimento com a pers-
pectiva de aplicá-lo a algo concreto
e pesquisa observação, que não se
preocupa com aprofundar o conhe-
cimento nem com aplicações práti-
cas.
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“O Quadrante de Pasteur: a Ciência Básica e a Inovação Tecnológica”, Donald 
Stokes (1997), modificado e adaptado.

Foi apresentada a expressão “da 
bancada à beira do leito” para explicar 
Medicina Translacional, ressaltando 
que o termo é uma tradução literal de 
“Translational Research”. A respeito 
desta expressão, chamou atenção 
para o fato de que a importância de 
uma pesquisa é medida a partir da 
velocidade pela qual esta se traduz 
em novas práticas clínicas. Sendo 
assim, aproximar e mesclar os 
grupos de pesquisa básica e clínica 
é uma das principais ferramentas 
para fechar a lacuna existente esses 
dois tipos de pesquisa. Nas palavras 
do Professor Sampaio: “Na medicina 
em geral, a meta é transformar 
pesquisas científicas em produtos 

ou conhecimento utilizáveis pelos 
pacientes”.

A ampliação do conceito também foi 
abordada na apresentação, ressal-
tando-se que não se trata apenas de 
transferir os resultados da pesqui-
sa de laboratório para aplicação em 
prevenção, diagnóstico e tratamen-
to das doenças, mas de programar 
pesquisas de laboratório para lograr 
avanços em problemas clínicos não 
solucionados. Exemplos do grande 
espaço que este tipo de pesquisa 
vem logrando em diferentes revis-
tas científicas, incluindo revistas es-
pecíficas, como “Science Translatio-
nal Research”, que possui fator de 



93

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

impacto superior a 15 e que, hoje 
em seu sétimo ano, apresenta pes-
quisas de alto nível.

Por fim, abordando sua experiência 
pessoal, o Professor Francisco 
Sampaio apresentou a Unidade 
de Pesquisa Urogenital, grupo 
que criou e coordena desde 1989, 
dedicado à pesquisa básica e clínica 
aplicadas à Urologia, ligado à 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. As pesquisas desenvolvidas 
pelo staff do laboratório e alunos 
de mestrado e doutorado, formado 
por 50% de urologistas, 40% de 
biólogos e veterinários e 10% 
de nutricionistas, constituem um 
exemplo de como a pesquisa 
translacional pode se traduzir em 

resultados concretos de novas 
práticas, que visam, em última 
forma, a melhora da qualidade do 
atendimento aos pacientes.

Após as apresentações dos 
Acadêmicos, foi iniciada rodada de 
perguntas e debate sobre pesquisa 
translacional contando com os 
Professores Marcelo Ventura (HOPE 
Recife), Walton Nosé (UNIFESP), 
Marcos Ávila (Universidade Federal 
de Goiás), Remo Susanna (USP) 
e Carlos Moreira Jr. (UFPR), 
participantes da Jornada de 
Cirurgia Oftalmológica, realizada 
anteriormente à Sessão Plenária 
e organizada pelos Acadêmicos 
Rubens Belfort, Carlos Paiva 
Gonçalves e Oswaldo Moura Brasil.
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ATA

09/06/2016

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/06/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

2º Secretário: Acad. Cláudio Cardoso de Castro 

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 34ª 
Sessão Plenária do 187º Ano Acadêmico. Não havendo comunicações da Secretaria, o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a palavra para que os Acadêmicos 
fizessem uso da mesma. Sem nenhuma manifestação por parte dos Acadêmicos, o Presidente 
Acad. Francisco José Barcellos Sampaio convidou o Acad. Rubens Belfort Mattos Junior Jr. 
para, dando continuidade a Jornada: O Estado da Arte da Cirurgia Oftalmológica proferisse sua 
palestra sobre “Pesquisa Translacional em Oftalmologia”. Após a apresentação, o Presidente 
Acad. Francisco José Barcellos Sampaio proferiu palestra sobre “Conceitos de Pesquisa 
Translacional em Cirurgia”. Em seguida o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
iniciou o debate entre os palestrantes; Prof. Dr. Marcelo Ventura (HOPE Recife), Prof. Dr. Walton 
Nosé (UNIFESP), Prof. Dr. Marcos Ávila (Universidade Federal de Goiás), Prof. Dr. Remo 
Susanna (USP) e Prof. Dr. Carlos Moreira Jr. (UFPR) e os Organizadores da Jornada, Acads. 
Rubens Belfort Mattos Junior Jr. e Oswaldo Moura Brasil. Posteriormente o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio abriu espaço para as perguntas dos presentes na Jornada e 
que foram respondidas pelos palestrantes. Ao término o Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio convidou os Organizadores da Jornada para as considerações finais. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, 
Claudio Cardoso de Castro, Rubens Belfort Mattos Junior, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Omar da Rosa Santos, José de Jesus Peixoto Camargo, José Manoel Jansen, Hiram 
Silveira Lucas, Adolpho Hoirisch, Milton Meier, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Yvon 
Toledo Rodrigues, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Karlos Celso de 
Mesquita, José Augusto da Silva Messias, Henrique Murad, Luiz Fernando Rocha Ferreira da 
Silva (Honorário), Ricardo José Lopes Cruz, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Patrícia Rieken 
Macêdo Rocco, Luiz Felippe de Queiroz Mattoso. (24) 
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JORNADA 
"Estado da Arte da Cirurgia Oftalmológica" 

- 9 de junho de 2016 - (1ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=Da2BnaElmqE
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https://www.youtube.com/watch?v=EU85sgM9AvU

JORNADA 
"Estado da Arte da Cirurgia Oftalmológica" 

- 9 de junho de 2016 - (2ª parte)
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Hoje às 17h39  Atualizada hoje às 17h42

Aspectos da Pesquisa Translacional em Cirurgia são
debatidos na Academia Nacional de Medicina

Quartafeira, 15 de junho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina discutiu em sua última sessão plenária o tema “Pesquisa Translacional
em Cirurgia”. Os Acadêmicos Francisco Sampaio (Presidente da ANM) e Rubens Belfort (Vice‐Presidente)
abordaram, respectivamente, “Pesquisa Translacional em Oftalmologia” e “Conceitos de Pesquisa
Translacional em Cirurgia”.

Em sua apresentação, o Acadêmico Rubens Belfort (Professor Titular no departamento de Oftalmologia da
Universidade Federal de São Paulo) ressaltou que o conceito de pesquisa translacional não é um conceito
novo, apesar do aumento do volume de discussões a respeito deste assunto nos últimos anos. Como
exemplo deste fato, o Professor Belfort mencionou caso ocorrido em 1879 na Inglaterra, quando
registrou‐se que 10% das crianças nascidasem hospitais públicos na Europa desenvolviam cegueira. Para
solucionar este problema, foi realizada cultura da conjuntiva destas crianças, representando uma das
maneiras pelas quais a aliança entre pesquisadores e clínicos pode solucionar problemas de saúde
pública.Segundo o Professor Belfort, o processo que envolve a pesquisa translacional começa no hospital,
é continuado em laboratório e seus resultados retornam ao ambiente clínico.

Ainda na área
oftalmológica, o Professor
Belfort mencionou a
epidemia de cegueira
ocorrida em Boston (EUA) na
década de 1940, cujas
principais vítimas eram
crianças recém‐nascidas e
cujas as causas eram
desconhecidas. Anos
depois,um pesquisador
australiano chegou à
conclusão de que a causa da
epidemia estaria ligada à
oxigenação ‐ crianças
acometidas por algum dano
pulmonar geralmente eram
submetidas a um excesso de

oxigenação, que desencadeava estas reações. As pesquisas desenvolvidas a partir deste fato resultaram
na definição do grau de saturação de oxigênio necessária para tratar danos pulmonares, porém segura
para não causar cegueira.

Ciência e Tecnologia

Mesa diretora da ANM durante debate na sede da entidade
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Segundo ainda o Professor Belfort, o principal objetivo da pesquisa translacional deverá ser conciliar as
atividades dos pesquisadores (que desenvolvem importantes trabalhos em diversas áreas como Medicina e
Biologia, mas que desconhecem o ambiente hospitalar) com o clínico (que, apesar de familiarizado com
as necessidades e rotinas do ambiente hospitalar, não necessariamente desenvolvem atividades de
pesquisa), em um movimento que o Professor Belfort apelidou de “sentar para tomar um café”.

Iniciando sua palestra sobre “Conceitos de Pesquisa Translacional em Cirurgia”, o Acadêmico Francisco
Sampaio (Professor Titular, Unidade de Pesquisa Urogenital, UERJ) buscou responder à pergunta “O que é
Pesquisa? ”.Foi apresentado quadrante criado por Donald Stokes, que analisa os aspectos da aplicação dos
conhecimentos científicos em um modelo teórico baseado em quatro quadrantes, onde o eixo vertical
classifica a relevância científica e o eixo horizontal classifica a relevância tecnológica (aplicação
imediata). Além deste quadrante, o Professor Sampaio classificou quatro tipos de pesquisa: pesquisa
pura, que tem por objetivo aprofundar o conhecimento; pesquisa aplicada, que busca as causas de um
fenômeno que não se entende, com o objetivo de resolver um problema concreto; pesquisa invenção,
que busca conhecimento com a perspectiva de aplicá‐lo a algo concreto e pesquisa observação, que não
se preocupa com aprofundar o conhecimento nem com aplicações práticas.

Foi apresentada a expressão “da bancada à beira do leito” para explicar Medicina
Translacional,ressaltando que o termo é uma tradução literal de “Translational Research”. A respeito
desta expressão, chamou atenção para o fato de que a importância de uma pesquisa é medida a partir da
velocidade pela qual esta se traduz em novas práticas clínicas. Sendo assim, aproximar e mesclar os
grupos de pesquisa básica e clínica é uma das principais ferramentas para fechar a lacuna existente esses
dois tipos de pesquisa. Nas palavras do Professor Sampaio: “Na medicina em geral, a meta é transformar
pesquisas científicas em produtos ou conhecimento utilizáveis pelos pacientes”.

A ampliação do conceito também foi abordada na apresentação, ressaltando‐se que não se trata apenas
de transferir os resultados da pesquisa de laboratório para aplicação em prevenção, diagnóstico e
tratamento das doenças, mas de programar pesquisas de laboratório para lograr avanços em problemas
clínicos não solucionados. Exemplos do grande espaço que este tipo de pesquisa vem logrando em
diferentes revistas científicas, incluindo revistas específicas, como “Science Translational Research”, que
possui fator de impacto superior a 15 e que, hoje em seu sétimo ano, apresenta pesquisas de alto nível.

Por fim, abordando sua experiência pessoal, o Professor Francisco Sampaio apresentou a Unidade de
Pesquisa Urogenital, grupo que criou e coordena desde 1989, dedicado à pesquisa básica e clínica
aplicadas à Urologia, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As pesquisas desenvolvidas pelo
staff do laboratório e alunos de mestrado e doutorado, formado por 50% de urologistas, 40% de biólogos e
veterinários e 10% de nutricionistas, constituem um exemplo de como a pesquisa translacional pode se
traduzir em resultados concretos de novas práticas, que visam, em última forma, a melhora da qualidade
do atendimento aos pacientes.

Após as apresentações dos Acadêmicos, foi iniciada rodada de perguntas e debate sobre pesquisa
translacional contando com os Professores Marcelo Ventura (HOPE Recife), Walton Nosé (UNIFESP), Marcos
Ávila (Universidade Federal de Goiás), Remo Susanna (USP) e Carlos Moreira Jr. (UFPR), participantes da
Jornada de Cirurgia Oftalmológica, realizada anteriormente à Sessão Plenária e organizada pelos
Acadêmicos Rubens Belfort, Carlos Paiva Gonçalves e Oswaldo Moura Brasil.
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Últimas novidades em cirurgia oftalmológica são discutidas
na ANM

Quintafeira, 23 de junho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina promoveu a Jornada sobre o Estado da Arte da Cirurgia Oftalmológica,
organizada pelos Acadêmicos Rubens Belfort, Carlos Paiva Gonçalvese Oswaldo Moura Brasil. O encontro
foi importante para o entendimento geral dos avanços e conquistas na cirurgia da catarata, cirurgia
refrativa, mácula (lesão da retina) e glaucoma.

Na foto estão os médicos Carlos Moreira Jr., Marcos Ávila, o Acad. Oswaldo Moura Brasil, o Presidente da
ANM, Francisco Sampaio, o Acad. Rubens Belford, os médicos Remo Susanna, Walton Nosé e Marcelo
Ventura.

Para iniciar a discussão, o Dr. Marcelo Ventura, da Fundação Altino Ventura de Recife, ministrou uma
palestra sobreTRATAMENTO DA CATARATA. Segundo ele, a catarata representa a perda da transparência
de nossa lente ocular, ou seja, da chamada lente cristalina.

Ele chamou atenção para o fato de que já se faz cirurgia de catarata desde o ano 800 a.C., ano que
registra algumas experimentações extraordinárias de cirurgias realizadas pelo indiano Dr. Sushruta. 

A Medicina avançou
bastante nos 2500 anos que
sucederam essa
metodologia, tanto em
termos técnicos como
conceituais. Para aprimorar
a técnica de Sushruta, em
1722 o Dr. St. Yves
introduziu a extração de
catarata intracapsular. A
mudança primordial tornou‐
se então a retirada do
cristalino do olho.

A nova técnica permaneceu
predominante até o
desenvolvimento da
extração de catarata
extracapsular, que começou
a ser utilizada por Jacques
Daviel 30 anos depois, em
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Academia Nacional de Medicina promoveu a Jornada sobre o Estado da Arte da Cirurgia
Oftalmológica, organizada pelos Acadêmicos Rubens Belfort, Carlos Paiva Gonçalvese Oswaldo Moura
Brasil
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1752, e é utilizada até hoje. Não se retira mais o cristalino totalmente, mas parte dele.

Houve um outro grande avanço nos conceitos de cirurgia de catarata em 1949, no período pós‐guerra,
quando o Dr. Harold Ridley, observando que muitos pilotos de avião retinham fragmentos de vidro em
seus olhos sem danos graves, levantou a hipótese de utilizar lentes plásticas para a correção de
catarata.O Dr. Ridley então revolucionou a evolução dos conceitos oftalmológicos ao afirmar que o olho
tolera material plástico ‐ desde que não esteja em contato com as suas partes móveis. 

Nas décadas de 60 e 70, segundo ele, já não se retirava mais o cristalino totalmente ou parcialmente,
passou‐se a fragmentá‐lo. E, surgiu também a vitrectomia, que consiste na remoção do corpo vítreo do
olho (gel que preenche a porção posterior do globo ocular).

Segundo o Dr. Ventura, hoje, após tantos avanços nos procedimentos cirúrgicos, o estado da arte se
transformou um patamar altamente desafiador. E, para ele, o ápice de estado da arte cirúrgica de sua
carreira foi quando realizou uma cirurgia de olhos sem precisar suturá‐los ‐ foi o que mais o emocionou
em sua carreira profissional, pois o fez refletir sobre todos os avanços no tratamento da catarata. 

Ele afirmou também que hoje, em tratamentos de catarata, busca‐se majoritariamente, a emetropia, ou
seja, em vez da cirurgia anatômica, deve‐se preferir cirurgias refratárias.

O segundo convidado, o Dr. Walton Nosé da EPM e da UNIFESP, falou sobre CIRURGIA REFRATIVA.Segundo o
Dr. Nosé, a cirurgia refrativa a laser consiste no procedimento cirúrgico para correção do “grau dos
óculos” (miopia, astigmatismo e/ou hipermetropia) por meio dos modos PRK ou do LASIK. Essa técnica
cirúrgica surgiu na década de 80, quando se iniciou o estudo clínico prospectivo multicêntrico PERK.

A cirurgia refrativa de correção da catarata pode ser feita tanto na córnea, comode modo intraocular. Na
córnea, pode‐se adicionar ou remover tecido, segundo ele. Isso se difere da ceratotomia radial, pois ela
caracterizava um corte e uma aplanação da córnea.

Adiante, como acrescentou o Dr. Nosé, os resultados de estudos PERK apontaram que os pacientes que
realizavam cirurgias refrativas desenvolviam, cerca de dez anos depois, uma hipermetropia. Segundo ele,
esse é um dos desafios atuas da oftalmologia, pois os resultados mais graves estão aparecendo agora.

Como soluções, ele apontou cirurgias com suturas circulares duplas ou suturas separadas para tentar
diminuir o aplanamento corneano; e a utilização de anéis intracorneanos, que foram desenvolvidos na
Escola Paulista de Medicina pelo Acad. Rubens Belford.

As pesquisas de laboratório desenvolvidas por ele apontam que as lentes de foco estendido, as bifocais e
as trifocais trabalham com a mesma intensidade. A lente trifocal longe com pupila maior que 4 é igual à
bifocal e a de foco estendido. E a de perto é melhor é a trifocal. Além disso, a trifocal tem mais energia
luminosa em pupilas maiores do que 2 milímetros.

Em seguida, o Dr. Marcos Ávila, Professor da Universidade Federal de Goiás, se concentrou em discorrer
sobre os avanços da cirurgia de MÁCULA DA RETINA. Segundo ele, as pesquisas desenvolvidas por ele, se
concentram sobretudo na recuperação da visão, não somente na recuperação anatômica, que era a
prioridade antigamente. 

Da década de 1980 até hoje, segundo o Dr. Ávila, conquistou‐se avanços consistentes nos conceitos de
cirurgias de mácula e hoje é possível tratar um descolamento de retina de forma totalmente curativa. 

Em seguida, o Dr. Remo Susanna, Professor Titular da USP, discorreu sobre as conquistas no TRATAMENTO
DO GLAUCOMA, perpassando por diversos estudos do uso de implantes e de avanços em sua aplicação.

Tais tratamentos por implante são conduzidos apenas quando o paciente já caminhou 2/3 para a
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cegueira, isto é, mesmo após a utilização de vários tipos de medicamento, o glaucoma registra quase
perda total da visão. Segundo ele, o Glaucoma é a 2ª maior causa de cegueira mundial.

Dessa forma, considerando‐se que o glaucoma não tem cura, os tratamentos apenas ganham tempo de
visão antes da perda total, torna‐se essencial que não se aplique diversas técnicas de tratamento, pois
podem ser prejudiciais uma à outra. É preciso avaliar com muita cautela quantas cirurgias serão
necessárias diante da gravidade do glaucoma em questão.

Em termos de complicações do uso de implantes, ele destacou que pode ocorrer extrusão do tubo,
extrusão da placa, hipotonia persistente ou até descolamento da retina (sendo que as extrusões podem
ocasionar infecção bacteriana intraocular).

Em termos de Medicina Translacional, o Dr. Susanna apresentou o estudo e desenvolvimento de várias
técnicas para o tratamento de glaucoma por meio de implantes subconjuntivais, que podem ser com
tubos curtos, ou tubos longos. Junto à sua equipe de pesquisadores da USP, ele desenvolveu o Implante
Susanna, com o objetivo de torna‐lo absolutamente acessível para o sistema público brasileiro. Ele
acrescentou que não tem coisa pior do que identificar que um paciente vai ficar cego e não poder ajudá‐
lo por não ter recursos para isso.

Por último, a Jornada de Cirurgia Oftalmológica, recebeu o Dr. Carlos Moreira Jr., que é pesquisador e
professor da Universidade Federal do Paraná, e se concentrou em apresentar alguns avanços em
RETINOPATIA DIABÉTICA.

Segundo ele, nos últimos50 anos de estudos sobre os casos de retinopatia diabética, definiu‐se que é
possível evitar quadros de cegueira buscando um controle clínico correto, informações e tratamentos
adequados.Pensando nisso, vários órgãos internacionais vêm procurando conscientizar a população sobre
a relação da diabetes com problemas oculares e sobre os tratamentos possíveis.

Ele salientou que o número de diabéticos no Brasil aumentou quatro vezes nos últimos 35 anos e 5% dos
diabéticos com retinopatia são legalmente cegos. (280 mil). E afirmou que o exame mais indicado para a
detecção da retinopatia diabética em programas de prevenção de larga escala é a oftalmoscopia
binocular indireta, por ser fácil de realizar e de baixo custo.

Hoje a Vitrectomia pars plana apresenta técnicas muito avançadas de cirurgia que permitem tratamentos
adequados, por meio da remoção do vítreo opaco, do alívio da tração retiniana, do fechamento de
roturas retinianas e do tratamento da isquemia retiniana.Isto inclui: A) Injeção de anti‐VEGF 1 a 5 dias
antes da VPP facilita o procedimento e diminui o sangramento intra‐operatório, B) Equipamentos com
corte de alta velocidade (7500 cortes/min) facilitam o procedimento.

Sendo assim, segundo o Dr. Moreira Jr., diferente do que se pensava em 1967, hoje a retinopatia
diabética tornou‐se prevenível, previsível e tratável.

De maneira geral, os professores convidados, que são médicos renomados de diferentes centros de
pesquisa ao redor do Brasil, louvaram os avanços tecnológicos e conceituais conquistados pela Medicina
Oftalmológica. O desafio torna‐se então a acessibilidade pública destes dispositivos sofisticados, que hoje
ainda são muito caros e de difícil acesso para o SUS, por exemplo. 

23/06/2016
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MARCELO MARCOS MORALES
 TOMA POSSE COMO MEMBRO TITULAR DA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 14 de junho de 2016

Em Sessão Solene realizada na ter-
ça-feira, 14 de junho, o Professor 
Dr. Marcelo Marcos Morales, do Insti-
tuto de Biofísica Carlos Chagas Filho 
(UFRJ) tomou posse como Membro 
Titular na Academia Nacional de Me-
dicina. Diante de auditório repleto de 
familiares, amigos, colegas de tra-
balho e Acadêmicos, o Professor foi 
conduzido pela Comissão formada 
pelos Acadêmicos Antônio Paes de 

Carvalho, Eliete Bouskela, José Je-
sus de Camargo, Marcello Barcinski, 
Patrícia Rocco, Sérgio Bydlowski e 
Wanderley de Souza. Após proferir 
o tradicional juramento Acadêmico,
que fala sobre a lealdade e a frater-
nidade dos membros da Academia
Nacional de Medicina, Marcelo Mar-
cos Morales recebeu do Presidente
Acadêmico Francisco Sampaio, o co-
lar e medalha e diploma Acadêmico.

Presidente Francisco Sampaio entrega diploma acadêmico a 
Marcelo Marcos Morales
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A saudação do novel Acadêmico fi-
cou a cargo da Acadêmica Patrícia 
Rocco, que, em seu discurso, além 
de apresentar a trajetória profis-
sional do empossado, ressaltou ca-
racterísticas de sua personalidade 
como sua curiosidade, organização 
e perfeccionismo. Ao fim de sua 
saudação, a Acadêmica fez leitura 
de trecho de crônica escrita pelo 
Acadêmico José Jesus de Camargo 
intitulada “O Que Não Cabe no 
Currículo”, que narra os motivos 
pelos quais o Acadêmico Marcelo 
Marcos Morales abandonou a prá-
tica clínica para se dedicar à pes-
quisa.

Iniciando seu discurso de posse, o 
Acadêmico Marcelo Marcos Morales 

agradeceu ao Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio pela gentileza 
com a qual foi recebido na ocasião de 
sua inscrição. Segundo o Professor, 
a decisão de decidir concorrer à 
vaga na Academia Nacional de 
Medicina não foi fácil, mas que todos 
os passos deste processo o fizeram 
amadurecer.

Após apresentar breve histórico da 
cadeira que passa a ocupar (Cadeira 
nº 93), fez agradecimentos à 
Comissão, à saudação da Acadêmica 
Patrícia Rocco e proferiu palavras 
emocionadas ao falar de sua 
família. O Professor Marcelo Marcos 
Morales, que toma posse como 661º 
Acadêmico, torna-se o Membro 
Titular mais jovem da instituição.

Mesa diretora composta por Edson Watanabe (Diretor da COPPE/UFRJ), 
Acad. Pietro Novellino, Acad. Antonio Egidio Nardi, Acad. Francisco Sampaio 
(Presidente), Hernan Chaimovich (Presidente do CNPq), Jorge Guimarães 
(Presidente do EMPRAPII) e Egberto Gaspar de Moura (Pró-reitor de pós-

graduação e pesquisa da UERJ)
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Ao final da solenidade, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio 
lembrou a campanha serena realizada 
pelo Acadêmico, ressaltando os 
inúmeros títulos e a determinação 
do mesmo para integrar a Academia 
Nacional de Medicina. Ao final 
dessa breve saudação, fez leitura 
de trecho da “Oração a nossos 
pares”, do inesquecível Acadêmico 
Álvaro Cumplido de Sant’Anna, que, 
segundo o Presidente, resume tudo 
aquilo que um Acadêmico deve ser 
e deve fazer por esta casa. Segue:

“Quem não trabalha pela Academia 
quando nela ingressa é como se 
deixado houvesse no vestíbulo a 
própria honra. Quem não se esforça 
pela Academia quando nela é 
recebido juntando um tijolo trai a 
sua esperança. Serás um judas que 
iludiu a sua confiança. Atraiçoa os 
que fraternalmente o acolheram. 
Roubou a vez a um possível justo, 
a todos enganando. Na Academia 
só não será grande quem já nasceu 
para continuar pequeno. Para isso 
suceder, o imprevisível aconteceu. 
Não cremos que alguém haja traído 
o juramento que prestou após 
as muitas lutas que travou para
conseguir atravessar o peristilo do
sodalício. Se despreparado venceu
foi mercê de doloroso equívoco,
o que não é próprio dela, a Casa
desejada. O peristilo é grandioso,
mas é próprio da natureza humana

tentar alcançar o que parece 
inatingível.”.

O Professor Marcelo Marcos Morales 
possui graduação em Medicina pela 
Universidade de São Paulo (1995) 
e doutorado em Ciências Biológicas 
(Biofísica) pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1998). É atual 
Secretário Geral e Ex-Presidente 
da Federação Latino Americana de 
Sociedades de Biofísica (LAFeBS), Ex-
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Biofísica (SBBf) e seu atual 
Secretário Geral. Ex-Coordenador 
do Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal (CONCEA) 
do Ministério da Ciência e Tecnologia 
e Inovação (MCTI), Ex-Presidente 
da Comissão de Ética com Animais 
da UFRJ, Presidente Eleito da 
União Internacional de Biofísica 
(IUPAB) para o triênio 2017-2020, 
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação Latino Americano de 
Biofísica (POSLATAM - ligado a 
IUPAB), Secretário da Federação de 
Sociedades de Biologia Experimental 
(FESBE), Secretário da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). Como Professor 
Associado da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, tem sua linha 
de pesquisa centrada na área de 
Biofísica, com ênfase em Biofísica 
Celular e Biologia Molecular. É 
atual Diretor de Ciências Agrárias, 
Biológicas e da Saúde do CNPq.
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Posse do Acadêmico MARCELO MARCOS MORALES 
como novo Membro Titular da ANM 

- 14 de junho de 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=SKwpQYun9Ho
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Diretor do CNPq, Dr. Marcelo Marcos Morales toma posse
como Membro Titular da ANM

Domingo, 26 de junho de 2016

Jornal do Brasil

Em Sessão Solene realizada na terça‐feira, 14 de junho, o Professor Dr. Marcelo Marcos Morales, do
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ) e Diretor de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúdedo
CNPq, tomou posse como Membro Titular da Academia Nacional de Medicina. O Novel Acadêmico ocupa a
Cadeira No. 93 da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, no lugar do saudoso e inesquecível
Acadêmico Gilberto Mendes de Oliveira Castro. 

Diante de auditório repleto de familiares, amigos, colegas de trabalho e Acadêmicos, o Professor foi
conduzido pela Comissão formada pelos Acadêmicos Antônio Paes de Carvalho, Eliete Bouskela, José
Jesus de Camargo, Marcello Barcinski, Sérgio Bydlowski e Wanderley de Souza.Após proferir o tradicional
juramento Acadêmico, que fala sobre a lealdade e a fraternidade dos membros da Academia Nacional de
Medicina, Marcelo Marcos Morales recebeu do Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, o colar e
medalha e diploma Acadêmico.

Acima, a Mesa Diretora:
Prof. Edson Watanabe,
Diretor da Coppe/UFRJ;
Acad. Pietro Novellino (ex‐
Presidente ANM); Acad.
AntonioNardi (Secretário
Geral);Acad. Francisco
Sampaio,Presidente da
ANM; Prof. Herman
Chaimovich, Presidente
CNPq; Prof. Jorge
Guimarães, ex‐Presidente
CAPES e Presidente
Embrapii, Prof. Egberto
Moura, Pró‐Reitor Pós‐
Graduação e Pesquisa, UERJ

A saudação do novel
Acadêmico ficou a cargo da Acadêmica Patrícia Rocco, que, em seu discurso, além de apresentar a
trajetória profissional do empossado, ressaltou características de sua personalidade como sua
curiosidade, organização e perfeccionismo. 

Iniciando seu discurso de posse, o Acadêmico Marcelo Marcos Morales agradeceu ao Presidente Acadêmico
Francisco Sampaio pela gentileza com a qual foi recebido na ocasião de sua inscrição. Segundo o

Ciência e Tecnologia

Mesa diretora: Edson Watanabe, Pietro Novellino, Antonio Nardi, Francisco Sampaio, Herman
Chaimovich, Jorge Guimarães e Egberto Moura
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Professor, a decisão de decidir concorrer à vaga na Academia Nacional de Medicina não foi fácil, mas que
todos os passos deste processo o fizeram amadurecer. 

Após apresentar breve histórico da cadeira que passa a ocupar (Cadeira nº 93), fez agradecimentos à
Comissão, à saudação da Acadêmica Patrícia Rocco e proferiu palavras emocionadas ao falar de sua
família. O Professor Marcelo Marcos Morales, que toma posse como 661º Acadêmico, torna‐se o Membro
Titular mais jovem da instituição. 

Ao final da solenidade, o
Presidente Acadêmico
Francisco Sampaio lembrou
a campanha serena
realizada pelo Acadêmico,
ressaltando os inúmeros
títulos e a determinação do
mesmo para integrar a
Academia Nacional de
Medicina. Ao final dessa
breve saudação, fez leitura
de trecho da “Oração a
nossos pares”, do
inesquecível Acadêmico
Álvaro Cumplido de
Sant’Anna, que, segundo o
Presidente, resumetudo

aquilo que um Acadêmico deve ser e deve fazer por esta casa. Segue:

“Quem não trabalha pela Academia quando nela ingressa é como se deixado houvesse no vestíbulo a
própria honra. Quem não se esforça pela Academia quando nela é recebido juntando um tijolo trai a sua
esperança. Serás um judas que iludiu a sua confiança. Atraiçoa os que fraternalmente o acolheram.
Roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na Academia só não será grande quem já nasceu
para continuar pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído
o juramento que prestou após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do
sodalício. Se despreparado venceu foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a Casa
desejada. O peristilo é grandioso, mas é próprio da natureza humana tentar alcançar o que parece
inatingível.”, concluiu o Presidente Francisco Sampaio.

Presidente Francisco Sampaio entrega o Diploma ao novel Acadêmico Marcelo Marcos Morales

26/06/2016
continuação
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O PROFESSOR ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI FOI 
ELEITO O NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM

Sessão de 16 de Junho de 2016

Em Sessão Secreta, com 67 Membros 
Titulares e Eméritos presentes, na 
quinta-feira, 16 de junho de 2016, 
o Professor Rossano Kepler Alvim

Fiorelli foi eleito Membro Titular 
da Academia Nacional de Medicina 
(ANM).

Pela primeira vez, nos 187 anos de 
existência da Academia Nacional 
de Medicina, os Acadêmicos que 
não puderam estar presentes, 
em número de seis, exerceram o 
direito a voto, através do “Voto 
por Correspondência”, aprovado 
na última alteração do Regimento 
Interno de 03 de março de 2016.

Conforme estabelece o Regimento 
Interno da ANM:

Art. 77 - Será permitido o voto 
por correspondência. O Acadêmico 
impedido de comparecer comunicará 
essa condição ao Presidente com 

justifi cativa e com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias. O 
Presidente lhe enviará a cédula 
eleitoral, um envelope devidamente 
rubricado e cópia do parecer da 
comissão da Secção que analisou 
o(s) candidato(s). O Acadêmico 
impedido de comparecer deverá 
registrar seu voto na cédula, colocar a 
cédula no envelope rubricado, lacrar 
o envelope e enviá-lo ao Presidente
com antecedência sufi ciente para
ser recebido antes da sessão em
que ocorrerá a eleição. Ao início da
eleição, o Presidente informará ao
plenário quais Acadêmicos estarão
votando por correspondência e
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depositará os envelopes lacrados na 
urna. Após isso, iniciará a chamada 
nominal dos Acadêmicos presentes 
para votarem.

§ 1º O voto por correspondência
dará quórum eleitoral, mas não
proporcionará quórum para a
abertura da sessão.

§ 2º Se houver possibilidade de se-
gundo escrutínio (no caso de ha-
ver três ou mais candidatos para a
mesma vaga), o Presidente enviará
duas cédulas eleitorais e dois enve-
lopes rubricados, um para cada es-
crutínio. No caso do voto do segun-
do escrutínio ser dado a candidato
eliminado no primeiro escrutínio, o
voto será considerado nulo.

Secretário Geral 
Antônio Egídio Nardi 
abrindo os envelopes 

lacrados, com os votos 
por correspondência, e 

Presidente Francisco J. B. 
Sampaio votando.

Honorário Meer Gurfinkel junto ao Acadêmico eleito, 
Professor Rossano Kepler Alvim Fiorelli.
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O Professor Rossano Fiorelli será o 
Acadêmico de No. 662 e irá ocupar 
a Cadeira No. 21 da Secção de 
Cirurgia, cujo Patrono é o Acadêmico 

Fernando Ferreira Vaz e o ocupante 
anterior é o Acadêmico Umberto 
Perrotta, que passou a Membro 
Emérito em 09 de abril de 2015.

 Acadêmico Umberto Perrotta Patrono Fernando Ferreira Vaz  



111

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

SIMPÓSIO 

A HISTÓRIA DA MEDICINA

Sessão de 16 de Junho de 2016

No dia 16 de junho de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina se-
diou um simpósio de discussões 
sobre a História da Medicina orga-
nizado pelos Acadêmicos Orlando 
Marques Vieira, ex-presidente do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
e Carlos Antonio Gottschall, mé-
dico do Instituto de Cardiologia 
do Rio Grande do Sul / Fundação 
Universitária de Cardiologia.

Acad. Carlos Antonio Gottschall

O Dr. Carlos Gottschall salientou que 
olhar para a história não é apenas 
um movimento enriquecedor, como 
primordial para se compreender a 
profundidade e a veracidade dos 
acontecimentos; a linearidade das 
teorias, bem como qualquer pros-
pecção futura, dependem essen-
cialmente do passado. Para ele, o 
método histórico é tão importante 
quanto o método científi co no esta-
belecimento do conhecimento.

O Acadêmico discorreu sobre o que 
ele considera a maior descober-
ta médica do milênio. Em 1628, o 
médico William Harvey constatou 
que o sangue circula continuamente 

pelo organismo, impulsionado pela 
contração do ventrículo esquerdo 
através da aorta e pela contração 
do ventrículo direito através da ar-
téria pulmonar, retornando respec-
tivamente pelas veias pulmonares e 
pelas veias cavas, e enchendo no-
vamente os ventrículos por efeito da 
contração dos átrios corresponden-
tes.

Hoje certamente este constitui um 
conhecimento básico de qualquer 
curso de Medicina, contudo, naque-
le momento em que a Ciência ainda 
não admitia grandes complexidades 
teóricas, a descoberta deste fato foi 
extremamente notável e deve ser 
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referenciada para a realização de 
qualquer pesquisa médica.

Na época em que o Dr. Harvey 
teve esta constatação, o impera-
tivo teórico era a Filosofia natural, 
Aristotélica. Ou seja, acreditava-se 
ainda que a matéria era contínua; 
tudo era composto por apenas qua-
tro elementos; a Terra era conside-
rada esférica e imóvel; localizada no 
centro do Universo; considerava-se 
transmutação da matéria e geração 
espontânea de seres; dentre outras 
premissas que nos colocam muito 
distantes conceitualmente.

Dando continuidade ao argumento 
de que a História da Medicina deve 
ser referenciada - e reverenciada - 
para se conquistar novas técnicas e 
conceitos, o Dr. Marques Vieira ini-
ciou sua apresentação discorrendo 
sobre a importância da contribuição 
médica de brasileiros internacional-
mente para a evolução de cirurgias 
de aneurismas da aorta.

Para introduzir o tema, destacou 
os feitos do Dr. Cândido Borges de 
Monteiro, o Visconde de Itaúna, 
considerado por ele um dos mais 
notáveis homens do seu tempo. O 
Dr. Borges de Monteiro foi o pri-
meiro cirurgião a realizar no Brasil 
a ligadura da artéria aorta abdomi-
nal, e, inclusive, apresentou uma 
Memória sobre o tema ao ser eleito 
o 35º Membro Titular da Academia
Nacional de Medicina em 1845.

Junto às suas contribuições para a 
evolução dos estudos de cirurgia, o 
Visconde de Itaúna também possui 
uma notável vida parlamentar e po-
lítica, pois ocupou altos cargos vere-
ador, deputado, senador, ministro e 
governador.

Acad. Orlando Marques Vieira

O Dr. Marques Vieira destacou que 
algumas publicações do Dr. Borges 
de Monteiro são, até hoje, referência 
para os estudos por suas publicações 
sobre a amputação circular pela 
continuidade da coxa, pois as 
descobertas teóricas e práticas 
conquistadas por ele foram feitas 
em uma época com pouquíssimos 
recursos, de maneira que o Visconde 
realizava cirurgias em sua própria 
residência, no Centro do Rio de 
Janeiro.

Em seguida, para enriquecer esta 
análise histórica, o Acadêmico 
Henrique Murad apresentou algumas 
informações sobre as doenças da 
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aorta: aneurismas, dissecções 
aórticas, hematomas intramurais, 
úlceras penetrantes, destacando 
que a mais grave delas e a que gera 
mais preocupação é a ocorrência da 
ruptura aórtica.

Dentre algumas pessoas famosas 
que morreram em função de uma 
ruptura da aorta, segundo o Acad. 
Murad, estão o rei Jorge II da Grã 
Bretanha, o cientista Albert Einstein, 
o ator George Campbell Scott e a
atriz Lucille Ball.

O Acadêmico citou o filósofo George 
Santayana, que disse que “Aqueles 
que não rememoram o passado, 
estão condenados a repeti-lo”. 
Portanto, se um médico/cientista 
pretende contribuir para a Medicina 
de forma potencial, é preciso saber 
o que já foi feito e estudar os pontos
de partida de cada caminho teórico
possível.

A história já registra muitos avanços 
em tratamentos de aneurisma. 
Inicialmente, a metodologia de 
tratamento mais marcante foi 
a realização de ligaduras, e em 
relação a esta técnica, o Acad. 
Murad destacou as contribuições do 
Dr. Hunter em 1785, do Dr. Astley 
Cooper em 1817, do Dr. James 
em 1829, do Dr. Candido Borges 
Monteiro em 1845 e do Dr. Rudolph 
Matas em 1923.

Após muitos estudos, passou-se a 
buscar realizar a trombose do saco 

aneurismático por meio de aramiza-
ção, injeção de esclerosantes, endo-
aneurismorrafia, eletrocoagulação 
ou o uso de molas, porém estas téc-
nicas se mostraram problemáticas.

Adiante, tentou-se também 
envolver o aneurisma com celofane, 
polietileno ou até pele, mas os 
resultados ainda não foram bons o 
suficiente. Albert Einstein foi um dos 
pacientes que teve seu aneurisma 
envolvido por um celofane, isso 
consistiu em uma medida temporária 
até que ocorresse a ruptura total da 
aorta e ele falecesse.

Acad. Henrique Murad

O Acad. Murad também destacou a 
contribuição do Dr. Vicente Cândido 
Figueira de Saboya, que foi Médico 
da Câmara Imperial e o primeiro 
a levantar a ideia da utilização de 
molas para tratar o aneurisma, em 
1885.
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O Dr. Visconde de Saboya foi res-
ponsável por tornar o ensino de Me-
dicina no Brasil próximo aos moldes 
franceses, o que era importantíssi-
mo em uma época em que a França 
era o país com mais pesquisas mé-
dicas em andamento. Ele foi, inclu-
sive, Presidente da Academia Nacio-
nal de Medicina em 1891 e 1892.

Após discorrer sobre a importância do 
Dr. Saboya, o Acad. Murad destacou 
também que os principais cirurgiões 
que transformaram a história dos 
tratamentos de aneurismas foram, 
cronologicamente, o Dr. Alexis 
Carrel, o Dr. Rudolph Matas, o 
Dr. Denton Cooley, o Dr. Stanley 
Crawford, o Dr. Charles Dubost e o 
Dr. Michael DeBakey.

No Brasil, o Acad. Murad destaca a 
atuação dos médicos Luiz Edgard 
Puech Leão, Mario Degni e Alipio 
Correia Neto, além dos Acadêmicos 
Arno von Buettner Ristow, Antonio 
Luiz de Medina, que também 
foi Presidente da ANM, bem 
como Helênio Chaves Coutinho. 
Após muitos avanços técnicos e 
conceituais, a cirurgia transformou-

se em um procedimento de abertura 
do aneurisma, escapeamento e 
substituição dele por um enxerto. 
Quando já se encontrava ótimos 
resultados dos enxertos, surgiram 
as endopróteses, que são hoje a 
melhor solução para uma cirurgia de 
aneurismas.

Utilizando-as, ocorre a exclusão 
do saco aneurismático do regime 
de alta pressão, trombose do saco 
aneurismático com redução do risco 
de rotura e a redução gradativa do 
saco aneurismático trombosado.

De maneira geral, as discussões ver-
saram sobre como o estágio da arte 
cirúrgica atual e os desprendimentos 
futuros que já batem à porta depen-
dem essencialmente das descober-
tas e das investigações realizadas 
gradualmente ao longo do tempo. A 
História nos dá alicerces e recursos 
para partirmos de análises metodo-
lógicas sofisticadas e fundamentadas 
e, sendo assim, torna-se importan-
tíssimo que a produção de técnicas e 
conhecimentos do presente acompa-
nhe as incontáveis referências que o 
passado nos proporcionou.
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ATA

16/06/2016

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 16/06/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egídio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco Sampaio abriu a 35ª Sessão Plenária do 
187º Ano Acadêmico, declarando-a secreta em razão da votação para correção do Artigo 18 do 
Estatuto e eleição para preenchimento da vaga da Cadeira nº 21 da Secção de Cirurgia – 
Patrono: Fernando Vaz. Foi eleito para a vaga o Professor Rossano Kepler Alvim Fiorelli. Após a 
eleição, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a Sessão ao público. Nas 
comunicações da Secretaria, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio informou 
que o Acad. Ruy Garcia Marques foi aprovado no concurso de Professor Titular do 
Departamento de Cirurgia da UERJ. Em seguida, colocou em discussão e aprovação as atas de 
12 e 19 de maio. Não havendo nenhum reparo por parte dos Acadêmicos, as atas foram 
aprovadas. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio então deu seguimento ao 
Simpósio: História da Medicina. O Acad. José Luiz Gomes do Amaral fez breve apresentação do 
Prof. André Motta, da USP, que ministrou palestra intitulada “Museu Histórico Professor Carlos 
da Silva Lacaz (FMUSP) – Ações de Proteção do Patrimônio e Comunicação de sua Memória”. 
O Presidente abriu, então, a palavra para a plenária Acadêmica para comentários e perguntas. 
O Acad. José Rodrigues Coura teceu comentários sobre o Museu do Instituto de Medicina 
Tropical, idealizado pelo Prof. Carlos da Silva Lacaz. O Acad. Pietro Novellino ressaltou a 
importância da construção das novas instalações do Museu/Arquivo/Biblioteca da Academia 
Nacional de Medicina. O Acad. Celso Ferreira Ramos Filho abordou a importância da Academia 
Nacional de Medicina como centro de preservação da memória médica. O Acad. Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro registrou que o Prof. Carlos da Silva Lacaz, foi Acadêmico, sendo ocupante 
anterior da Cadeira nº 51, a qual ocupa atualmente o Acad. José Galvão Alves. Registrou 
também que a Cadeira que ocupa, de nº 87, foi ocupada pelo Acad. Paulo da Silva Lacaz, irmão 
do Acad. Carlos da Silva Lacaz. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Fracisco José Barcellos Sampaio, Carlos Antonio Mascia 
Gottschall, Omar da Rosa Santos, Hiram Silveira Lucas, Gerson Canedo de Magalhães, 
José Luiz Gomes do Amaral, Sergio Paulo Bydlowski, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Pietro Novellino, Sergio Augusto Pereira Novis, Henrique Murad, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Manassés Claudino Fonteles, Carlos Alberto 
Basilio de Oliveira, Walter Araújo Zin, Arno von Buettner Ristow, Milton Meier, Antonio 
Egidio Nardi, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Jorge Alberto Costa e Silva, João Pedro 
Escobar Marques-Pereira, Omar Lupi da Rosa Santos, José Manoel Jansen, Azor José de 
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Lima, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos Alberto Costa Barros Franco,
Celso Ferreira Ramos Filho, Alcino Lázaro da Silva, Jayme Brandão de Marsillac, Carlos 
Antonio Barbosa Montenegro, Ruy Garcia Marques, Ricardo José Lopes da Cruz, Adolpho 
Hoirisch, José Galvão Alves, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Wanderley de Souza, Delta Madureira Filho, Yvon Toledo Rodrigues, 
Jerson Lima da Silva, Samir Rasslan, Glaciomar Machado, Eliete Bouskela, José Rodrigues 
Coura, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Gilberto Schwartsmann, Octavio Pires Vaz, Rui 
Haddad, Eduardo Lopes Pontes, Fernando Pires Vaz, Luiz Felippe de Queiroz Mattoso,
Marcelo Marcos Morales, Lea Ferreira Camillo-Coura, Karlos Celso de Mesquita, Paulo 
Niemeyer Soares Filho, Talita Romero Franco, Ronaldo Damião, Carlos Eduardo Brandão
Mello, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Paulo Marchiori Buss, Claudio Cardoso de Castro,
Antonio Paes de Carvalho, Anibal Gil Lopes, José Carlos do Valle, Ivo Hélcio Jardim de 
Campos Pitanguy. (69)

Lima, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos Alberto Costa Barros Franco,
Celso Ferreira Ramos Filho, Alcino Lázaro da Silva, Jayme Brandão de Marsillac, Carlos 
Antonio Barbosa Montenegro, Ruy Garcia Marques, Ricardo José Lopes da Cruz, Adolpho 
Hoirisch, José Galvão Alves, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Wanderley de Souza, Delta Madureira Filho, Yvon Toledo Rodrigues, 
Jerson Lima da Silva, Samir Rasslan, Glaciomar Machado, Eliete Bouskela, José Rodrigues 
Coura, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Gilberto Schwartsmann, Octavio Pires Vaz, Rui 
Haddad, Eduardo Lopes Pontes, Fernando Pires Vaz, Luiz Felippe de Queiroz Mattoso,
Marcelo Marcos Morales, Lea Ferreira Camillo-Coura, Karlos Celso de Mesquita, Paulo 
Niemeyer Soares Filho, Talita Romero Franco, Ronaldo Damião, Carlos Eduardo Brandão
Mello, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Paulo Marchiori Buss, Claudio Cardoso de Castro,
Antonio Paes de Carvalho, Anibal Gil Lopes, José Carlos do Valle, Ivo Hélcio Jardim de 
Campos Pitanguy. (69)

ATA- continuação

16/06/2016
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Simpósio sobre a História da Medicina 
- 16 de junho de 2016 - (1ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=eHb1vrJFpV0
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Simpósio sobre a História da Medicina 
- 16 de junho de 2016 - (2ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=b0JrPFytTIg
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Hoje às 17h13  Atualizada hoje às 17h20

Academia Nacional de Medicina realiza simpósio sobre a
História da Medicina

Sextafeira, 24 de junho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina promoveu um simpósio sobre a História da Medicina, organizado pelos
acadêmicos Orlando Marques Vieira e Carlos Antonio Gottschall. O Dr. Carlos Gottschall salientou que o
método histórico é tão importante quanto o método científico no estabelecimento do conhecimento.

O acadêmico discorreu sobre o que ele considera a maior descoberta médica do milênio. Em 1628, o
médico William Harvey constatou que o sangue circula continuamente pelo organismo, impulsionado pela
contração do ventrículo esquerdo através da aorta e pela contração do ventrículo direito através da
artéria pulmonar, retornando respectivamente pelas veias pulmonares e pelas veias cavas, e enchendo
novamente os ventrículos por efeito da contração dos átrios correspondentes.

Hoje certamente este constitui um conhecimento básico de qualquer curso de Medicina, contudo,
naquele momento em que a Ciência ainda não admitia grandes complexidades teóricas, a descoberta
deste fato foi extremamente notável e deve ser referenciada para a realização de qualquer pesquisa
médica.

Na época em que o Dr.
Harvey fez esta
constatação, o imperativo
teórico era a Filosofia
natural, Aristotélica. Ou
seja, acreditava‐se ainda
que a matéria era contínua;
tudo era composto por
apenas quatro elementos; a
Terra era considerada
esférica e imóvel; localizada
no centro do Universo;
considerava‐se
transmutação da matéria e
geração espontânea de
seres; dentre outras
premissas que nos colocam
muito distantes

conceitualmente.

Dando continuidade ao argumento de que a História da Medicina deve ser referenciada ‐ e reverenciada ‐
para se conquistar novas técnicas e conceitos, o Dr. Orlando Marques Vieira iniciou sua apresentação

Ciência e Tecnologia

Acadêmico Orlando Marques Vieira, em simpósio da ANM

24/06/2016
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discorrendo sobre a importância da contribuição médica de brasileiros a nível internacional para a
evolução de cirurgias de aneurismas da aorta.

Para introduzir o tema, destacou os feitos do Dr. Cândido Borges de Monteiro, o Visconde de Itaúna,
considerado por ele um dos mais notáveis homens do seu tempo. O Dr. Borges de Monteiro foi o primeiro
cirurgião a realizar no Brasil a ligadura da artéria aorta abdominal, e, inclusive, apresentou uma Memória
sobre o tema ao ser eleito o 35º Membro Titular da Academia Nacional de Medicina em 1845.

Além de suas contribuições para a evolução dos estudos de cirurgia, o Visconde de Itaúna também possui
uma notável vida parlamentar e política, pois ocupou diversos cargos tais como vereador, deputado,
senador, ministro e governador.

O Dr. Marques Vieira destacou que algumas publicações do Dr. Borges de Monteiro são, até hoje,
referência por suas publicações sobre a amputação circular pela continuidade da coxa, pois as
descobertas teóricas e práticas conquistadas por ele foram feitas em uma época com pouquíssimos
recursos, de maneira que o Visconde de Itaúna realizava cirurgias em sua própria residência, no Centro
do Rio de Janeiro.

Em seguida, para enriquecer esta análise histórica, o acadêmico Henrique Murad apresentou algumas
informações sobre as doenças da aorta: aneurismas, dissecções aórticas, hematomas intramurais, úlceras
penetrantes, destacando que a mais grave delas, é a ocorrência da ruptura aórtica. Dentre algumas
pessoas famosas que morreram em função de uma ruptura da aorta, segundo o acadêmico Murad, estão o
rei Jorge II da Grã Bretanha, o cientista Albert Einstein, entre outros.

A história já registra muitos avanços em tratamentos de aneurisma. Após muitos estudos, passou‐se a
buscar realizar a trombose do saco aneurismático por meio de aramização, injeção de esclerosantes,
endoaneurismorrafia, eletrocoagulação ou o uso de molas, porém estas técnicas se mostraram
problemáticas.

Adiante, tentou‐se também envolver o aneurisma com celofane, polietileno ou até pele, mas os
resultados ainda não foram bons o suficiente. Albert Einstein foi um dos pacientes que teve seu
aneurisma envolvido por um celofane, isso consistiu em uma medida temporária até que ocorresse a
ruptura total da aorta e ele falecesse.

O Acadêmico Murad também destacou a contribuição do Acadêmico Vicente Cândido Figueira de Saboya,
que foi Médico da Câmara Imperial e o primeiro a levantar a ideia da utilização de molas para tratar o
aneurisma, em 1885. O Visconde de Saboya foi responsável por tornar o ensino de Medicina no Brasil
próximo aos moldes franceses, o que era importantíssimo em uma época em que a França era o país com
mais pesquisas médicas em andamento. Ele foi, inclusive, Presidente da Academia Nacional de Medicina
em 1891 e 1892.

O Acad. Murad destacou também que os principais cirurgiões que transformaram a história dos
tratamentos de aneurismas foram, cronologicamente, o Dr. Alexis Carrel, o Dr. Rudolph Matas, o Dr.
DentonCooley, o Dr. Stanley Crawford, o Dr. Charles Dubost e o Dr. Michael DeBakey.

No Brasil, o Acad. Murad destaca a atuação dos médicos Luiz Edgard Puech Leão, Mario Degni e Alipio
Correia Neto, além dos Acadêmicos Antonio Luiz de Medina, que também foi Presidente da ANM, bem
como Helênio Chaves Coutinho eArno von Buettner Ristow.

24/06/2016
continuação



121

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE 
OBESIDADE EM SIMPÓSIO REALIZADO 

NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016

Sessão de 23 de Junho de 2016

Na quinta-feira 23 de junho, 
diversos aspectos da obesidade 
foram apresentados em Simpósio 
organizado pela Acadêmica Eliete 
Bouskela, importante pesquisadora 

do Laboratório de Pesquisas 
em Microcirculação (LPM) da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro.

Na Sessão Plenária, mesa composta pela Acad. Eliete Bouskela e pelos Acads. 
Antonio Egídio Nardi, Francisco Sampaio (presidente) e 

Claudio Cardoso de Castro

A Profa. Beatriz D’Agord Schaan 
(UFRGS), fez palestra sobre “Riscos 
Cardiovasculares em Adolescentes 
e Obesidade”, apresentando os tra-
balhos do ERICA (Estudos de Riscos 
Cardiovasculares em Adolescentes), 
cujo objetivo é estimar a prevalência 
de fatores de risco cardiovascular, 
de síndrome metabólica e de mar-
cadores de resistência à insulina em 
adolescentes de 12 a 17 anos. Com 

o objetivo de testar os instrumentos
e equipamentos que serão utiliza-
dos na pesquisa nacional, o ERICA
realizou estudo piloto em cinco ci-
dades: Rio de Janeiro, Cuiabá, Feira
de Santana, Campinas e Botucatu.
A partir desse estudo, foi identifi -
cada prevalência de fatores de ris-
co cardiovascular como sobrepeso/
obesidade, diabetes, pressão arte-
rial elevada e sedentarismo.
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Professora Beatriz D’Agord Schaan

Na conclusão de sua palestra, a 
Profa. Beatriz Schaan afirmou que 
o trabalho do projeto também 
diz respeito à conscientização da
população a respeito de hábitos
considerados “perigosos” para uma
rotina de alimentação saudável, 
como comer em frente à televisão
- aproximadamente 50% dos 
adolescentes passam mais de 3 horas 
por dia em frente ao computador,
videogame ou televisão, sendo
que destes, 10% relataram passar
mais de 7 horas por dia. Além
disso, os resultados obtidos pelo
ERICA poderão ajudar a reorientar
as políticas públicas de educação
e saúde voltadas para os jovens
brasileiros, a partir da identificação
de vulnerabilidades e necessidades
dessa população.

Em seguida, o Prof. Dr. Walmir 
Coutinho (PUC-RJ) proferiu 
palestra intitulada “Avanços na 
Farmacoterapia da Obesidade”. Os 

estudos apresentados comprovam 
que, paralela a uma considerável 
facilidade de se perder peso existe 
uma tendência quase inexorável 
de recuperação do peso perdido, 
justificada pelo fato de que o corpo 
busca recriar a reserva de energia 
anteriormente perdida. O Professor 
demonstrou, ainda, que a perda de 
peso, quando acompanhada de uma 
mudança de estilo de vida, apresenta 
resultados muito melhores. Ainda 
assim, mais da metade dos pacientes 
que buscam tratamento para a 
obesidade necessitam da utilização 
de fármacos – não tanto para 
perda de peso, mas para auxiliar 
na manutenção desta perda. Sobre 
as opções de fármacos disponíveis, 
Walmir Coutinho chamou atenção 
para o fato de que todos agem 
sobre o sistema nervoso central 
e destacou o fármaco Liraglutida, 
recém aprovado pela ANVISA.

Professor Walmir Ferreira Coutinho
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Na conclusão de sua palestra, o Prof. 
Dr. Walmir Coutinho ressaltou que a 
combinação de fármacos apresenta 
um perfil promissor de eficácia 
e segurança. Além deste fato, a 
farmacogenômica, em fase de 
estudos preliminares, tem analisado 
marcadores que podem ajudar a 
prever respostas aos tratamentos 
de obesidade, se apresentando 
como um caminho para maximizar a 
eficácia do tratamento farmacológico 
da obesidade.

A respeito do “Impacto Econômico 
das Doenças Relacionadas à 
Obesidade”, o Prof. Dr. Denizar 
Vianna (UERJ) apresentou dados 
que buscaram determinar o “custo” 
de doenças associadas à obesidade 
para o sistema único de saúde. A 
epidemia de obesidade - implacável 
em países de alta renda e emergente 
em muitos países de renda média - 
tornou-se tão grave que, apesar dos 
constantes avanços da medicina, 
as crianças de hoje podem ter 
uma expectativa vida menor que 
a de seus pais. Segundo Walmir 
Coutinho, a obesidade está para o 
século XXI assim como o tabaco 
está para o século XX, chamando 
atenção para o fato de que uma 
mulher obesa tem, em média, dez 
vezes mais risco de desenvolver 
uma doença como a diabetes tipo 
2. Segundo o Professor, enquanto
a “métrica” de doenças causadas
pelo tabagismo (como o câncer
de pulmão) se dá em escalas de
mil, a de doenças causadas pela

obesidade se refere a escalas de 
milhões de pessoas.

Professor Denizar Vianna

O Prof. Dr. Denizar Vianna concluiu 
sua palestra chamando atenção 
para o fato de que grande parte da 
epidemia se deve a uma tendência 
cada vez maior das pessoas 
comprarem comida processada fora 
de casa, muitas vezes incentivadas 
por uma política de mercado que 
incentiva o consumo desmedido 
de alimentos. Por fim, o Professor 
afirmou que uma “frente de batalha” 
puramente médica não poderia 
reverter o atual quadro da epidemia 
de obesidade, apresentando como 
sugestão o subsídio, por parte dos 
governos, de alimentos saudáveis, 
de forma a estimular a população a 
comer de maneira mais saudável. 
Incentivos financeiros como estes, 
quando não são exagerados, podem 
influenciar o comportamento do 
indivíduo sem limitar suas escolhas.
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A Prof. Dr. Ana Lydia Sawaya abordou 
“Vício Alimentar” a partir de uma 
perspectiva histórica, apresentando 
a evolução do processamento 
de alimentos e seus principais 
efeitos para a fisiologia. Segundo 
a Professora, o controle nervoso 
da ingestão alimentar evoluiu em 
um período em que ingredientes 
como açúcar, gordura e sal eram 
de difícil obtenção, ao mesmo 
tempo que permitiam um ganho 
de peso maior e garantiam melhor 
sobrevivência. Todavia, a década de 
1980 inaugurou uma nova cultura 
dentro da indústria alimentícia, 
que desenvolveu estratégias para 
estimular os centros hedônicos 
(beleza dos alimentos, estudo das 
cores, uso de estimulantes do sabor, 
etc.). A partir deste marco, a ingestão 
destes produtos alimentícios 
resultou no desenvolvimento de um 
apetite particular, que gera emoções 
positivas que aumentam a motivação 
para obtê-los – a ingestão é 
incentivada por estímulos chamados 

Professora Ana Lydia Sawaya

salientes, ou seja, sua lembrança ou 
presença dominam o pensamento e 
o interesse por buscá-los.

Segundo a Professora, muito mais 
importante do que entender o 
aumento no consumo de alimentos 
é entender o tipo de alimento que 
teve seu consumo aumentado e 
quais as motivações que levaram 
a este fato. Um exemplo de ciclo 
contemporâneo é aquele causado 
por estresse; segundo a Professora, 
as respostas fisiológicas do corpo 
ao estresse crônico geram uma 
adaptação metabólica que favorece 
a preferência por alimentos ricos em 
açúcar e gordura que, através da 
ativação do cortisol, direcionam o 
fluxo de substratos para síntese de 
gordura abdominal.

Após o chá Acadêmico, o Prof. 
Dr. Egberto Gaspar de Moura 
(UERJ) deu início à segunda 
etapa de apresentações sobre o 
tema, proferindo palestra sobre 
“Importância da Amamentação 
na Prevenção da Obesidade”. O 
Professor sinalizou que mamíferos, 
como nós, sinalizam para a prole 
o ambiente em que se encontram,
permitindo uma adaptação preditiva
para este ambiente. Um fator que
possivelmente influencia na relação
entre amamentação e menor risco
de obesidade é a presença do
hormônio leptina no leite materno.
A leptina age na inibição do apetite
e no processamento dos nutrientes
pelo metabolismo, apesar de sua
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administração ter pouco efeito sobre 
o peso corporal em obesos.

Professor Egberto Gaspar de Moura

Na conclusão de sua palestra, o Prof. 
Dr. Egberto Gaspar de Moura afir-
mou que, de acordo com os estudos 
apresentados, a leptina e prolactina 
são fundamentais como fatores de 
marcação epigenética na lactação, 
programando a adiposidade, a ho-
meostase glicêmica e o perfil lipídi-
co. Pequenas alterações nos fatores 
de marcação epigenética levam a di-
versos tipos de programação, expli-
cando a diversidade de co-morbida-
des associadas a obesidade. Apesar 
deste fato, a resistência à leptina 
parece ser um fenômeno comum na 
programação.

Abordando o tema “Marcadores 
Precoces de Aterosclerose em 
Resistência à Insulina e Obesidade”, 
o Prof. Dr. Luiz Guilherme Kraemer
de Aguiar apresentou a doença,
que é uma condição em que ocor-
re o acúmulo de placas de gordura,
colesterol e outras substâncias nas

paredes das artérias, restringindo 
o fluxo sanguíneo e podendo levar
a graves complicações de saúde.
Dentre os fatores de risco considera-
dos “clássicos”, é possível ressaltar:
pressão arterial elevada, coleste-
rol alto, diabetes, obesidade, taba-
gismo, histórico familiar de doença
cardíaca, sedentarismo e doenças
renais crônicas.

Prof. Luis Guilherme Kraemer de Aguiar

Após a apresentação de diversos es-
tudos sobre a evolução da doença 
associada à resistência à insulina, o 
Prof. Dr. Luiz Guilherme Kraemer de 
Aguiar concluiu sua explanação afir-
mando que o surgimento de novos 
fatores de risco associados a sín-
dromes metabólicas constituem um 
crescimento considerável da popu-
lação vulnerável a patologias cardio-
vasculares. A procura por ferramen-
tas mais precisas e mais precoces 
para estratificação de risco e o papel 
de intervenções nessas ferramentas 
podem auxiliar na redução de risco 
cardiovascular dessa população.
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A respeito de “Microbiota Intestinal, 
Obesidade e Resistência à Insuli-
na”, o Prof. Dr. Mario José Abdalla 
Saad iniciou sua palestra afirmando 
que as causas da obesidade podem 
estar relacionadas a três marcado-
res (não independentes): genética, 
fatores ambientais e a microbiota. 
O Professor passou, então, a apre-
sentar uma série de estudos ex-
perimentais que têm por objetivo 
desvendar mecanismos que ligam a 
flora intestinal e resistência à insuli-
na. A experimentação de diferentes 

Professor Mario José Abdalla Saad

dietas e a observação dos efeitos 
de diferentes probióticos formaram 
a base da apresentação do Prof. Dr. 
Mario José Abdalla Saad.
Por fim, foram apresentadas novas 
associações e perspectivas no es-
tudo da microbiota, como o estu-
do das drogas que modulam a flora 
(metformina, antipsicóticos atípicos 
como clozapina e olanzapina), das 
drogas moduladas pela flora (digo-
xina) e a possível associação com 
doenças crônicas como a osteopo-
rose e a hipertensão arterial.
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ATA

23/06/201623/06/2016

ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 23/06/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.  

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

1º Secretário: Acad. Antonio Egídio Nardi  

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 36ª 
Sessão Plenária do 187º Ano Acadêmico. Nas comunicações da Secretaria, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio informou que havia ocorrido naquele dia a reunião do Programa 
Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina, coordenado pelos Acads. 
Marcello André Barcinski, Eliete Bouskela e Antonio Egídio Nardi. Em seguida, abriu a palavra aos 
Acadêmicos. O Acad. Pietro Novellino manifestou-se a respeito do aniversário de 50 anos da 
Faculdade Souza Marques. O Acad. Azor José de Lima solicitou que a Academia Nacional de 
Medicina enviasse nota de pesar relativa ao falecimento do Dr. José Antônio Alves Monteiro. O 
Acad. Sério Augusto Pereira Novis solicitou que fosse enviada nota de pesar relativa ao 
falecimento do Dr. Eliova Zukerman, considerado um vulto da Neurologia. Não havendo mais 
manifestações, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu seguimento ao 
Simpósio de Obesidade. Na ordem do dia, o Prof. Egberto Gaspar de Mora, da UERJ, proferiu 
palestra sobre “Importância da Amamentação na Prevenção da Obesidade”. Em seguida, o Prof. 
Luis Guilherme Kraemer de Aguiar, da UERJ, apresentou palestra intitulada “Marcadores Precoces 
de Aterosclerose”. Por fim, o Prof. Mario José Abdalla Saad fez apresentação sobre  “Microbiota 
Intestinal, Obesidade e Resistência à Insulina”. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio abriu a palavra para que os Acadêmicos fizessem questionamentos. Os Acads. 
José Galvão Alves e Carlos Eduardo Brandão Mello fizeram questionamentos ao Prof. Mario José 
Abdalla Saad, sendo respondidos em seguida. Não havendo mais manifestações por parte dos 
Acadêmicos, o Acad. Francisco José Barcellos Sampaio declarou a Sessão encerrada. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Fracisco José Barcellos Sampaio, Eliete Bouskela, Gerson Canedo 
de Magalhães, Omar da Rosa Santos, Deolindo Couto, Claudio Cardoso de Castro, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Pietro Novellino, Sergio Augusto Pereira Novis, Walter Araújo 
Zin, José Galvão Alves, Mario Barreto Corrêa Lima, José Manoel Jansen, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Azor José de Lima, Antonio Egidio Nardi, Carlos Alberto Basilio de 
Oliveira, Adolpho Hoirisch, Milton Meier, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), 
Ricardo José Lopes da Cruz, Silvano Mário Atílio Raia, José Carlos do Valle, Yvon Toledo 
Rodrigues, Carlos Alberto Costa Barros Franco, Carlos Eduardo Brandão Mello, José 
Rodrigues Coura, Aderbal Magno Caminada Sabrá. (28)  
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Sessão Plenária 
- 23 de junho de 2016 -
OBESIDADE (1ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=VPLVJrSEhLc
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Sessão Plenária 
- 23 de junho de 2016 -
OBESIDADE (2ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=LKQfm2Visw8
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Sessão Plenária 
- 23 de junho de 2016 -
OBESIDADE (3ª parte)

https://www.youtube.com/watch?v=Rw8YjmKEI4Y
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SAÚDE

ADENova abordagem de tratamento equipara 
obesidade à dependência química

Em simpósio na Academia Nacional de Medicina, especialistas advertem que receitas tradicionais não são suficientes

   

POR O GLOBO
25/06/2016 4:30

Apresentação do simpósio sobre obesidade na Academia Nacional de Medicina  Hermes de Paula

RIO  Não basta cortar calorias, fazer exercícios, tomar remédios. Agora, além do apelo às receitas tradicionais, cresce a avaliação 

entre os médicos de que a obesidade deve ser tratada como dependência química — uma abordagem terapêutica já usada em 

outros países e que chega agora ao Brasil. O tema foi discutido esta semana em um simpósio sobre obesidade promovido pela 

Academia Nacional de Medicina (ANM).

INFOGRÁFICO: O IMPACTO DA DOENÇA NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Quando comemos, o cérebro libera em seu sistema de recompensa a dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer. Alimentos 

ricos em açúcar, gordura e sal provocam uma estimulação cerebral semelhante ao de algumas drogas. E o organismo, aos poucos, 

se torna insaciável: para atingir aquele nível de recompensa, precisará de cada vez mais dopamina, apelando para as comidas 

gordurosas e açucaradas. Este sentimento de “querer sempre mais” é semelhante ao do vício em cocaína e álcool, segundo 

especialistas.

— Podemos ficar até quatro dias pensando em uma comida enquanto não a tiramos da geladeira. Por isso devemos fazer exercícios 

mentais, como lembrar que aquele alimento só vai dar uma satisfação temporária, ou que vai nos fazer mal — explica Ana Lydia 

Sawaya, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. — Este tratamento tem sido usado intensamente nos EUA e na 

Europa e é muito mais parecido com uma mudança de comportamento de viciados do que a imposição

de uma dieta de 1.500 calorias, usada para obesos.

Membro da ANM e organizadora do simpósio, Eliete Bouskela destaca que o combate à obesidade pode ser mais difícil do que 

evitar o uso de drogas.

— É possível nunca mais usar álcool ou drogas, mas a comida não pode ser totalmente cortada — ressalta. — Ninguém tem tempo 

para cozinhar arroz e feijão. Por isso, apelamos para refeições semiprontas, ricas em sal e gordura.

   

SOCIEDADE

25/06/2016
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Nova abordagem de tratamento equipara obesidade à dependência química  Jornal O Globo 

MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA

Egberto Gaspar de Moura, professor de Fisiologia Endrócrina da Uerj, lembra que medicamentos que inibem o 

apetite e diminuem a absorção de gordura podem ser adotados como um estímulo para a dieta e, também, para 

ajudar que os pacientes não recuperem o peso.

— Usando remédios, o paciente pode perder logo quatro ou cinco quilos. Já é um impulso — analisa. — Mas este 

recurso deve ser moderado, porque há efeitos colaterais, como tontura, palpitação, diarreia e náuseas.

Gaspar, no entanto, assinala que a melhor maneira de combater a obesidade passa longe dos comprimidos. Trata-se 

da mudança de estilo de vida, o que significa ter um horário fixo para dormir, adequar a dieta e iniciar atividades 

físicas. Os resultados são graduais e devem ser acompanhados por endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos.

O envolvimento de médicos de diversas especialidades é sublinhado por Francisco Sampaio, presidente da ANM. O 

motivo é a associação da doença com diversas enfermidades, como o câncer de próstata, a hipertensão e a depressão.

— É a epidemia do século e está avançando muito rapidamente. No estado do Rio, 52% da população sofre com 

sobrepeso ou obesidade. Alimentos pouco saudáveis dão uma sensação de felicidade, mas isso logo passa e, por isso, 

recorremos cada vez mais a eles — descreve.

A ANM planeja instalar, na área do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, no Rio, o Centro 

Multidisciplinar de Pesquisa em Obesidade, onde estudará diversos aspectos relacionados ao tema, da pediatria à 

geriatria. Avanços tecnológicos da última década abriram caminho para novas áreas de pesquisas sobre a obesidade. 

De acordo com Mario José Abdalla Saad, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, uma das 

principais conquistas foi o sequenciamento genético das bactérias no estômago e no intestino.

— Sabemos que um organismo com grande diversidade de bactérias gastrointestinais é menos propenso à obesidade, 

mas alimentos industrializados acabam com esta diversidade — explica. — Novos estudos também confirmam que os 

bebês nascidos de parto normal e que foram amamentados nos primeiros dois meses também têm menor tendência 

ao sobrepeso.

PROBLEMA EXIGE MUDANÇAS DRÁSTICAS

Segundo um relatório da consultoria McKinsey, a obesidade já está na terceira posição entre os principais problemas 

que acometem a Humanidade, perdendo apenas para a violência armada — que abrange terrorismo e guerras — e o 

tabagismo.

Professor de Endocrinologia da PUC-Rio, Walmir Coutinho revela que diversos governos se comprometeram a inibir 

os índices de obesidade até 2025, levando-os de volta aos registrados em 2010. Alguns projetos conseguiram sucesso 

parcial: no México, por exemplo, um tributo especial sobre o refrigerante diminuiu o seu consumo em 20%, mas a 

verba obtida por este imposto não foi revertida em subsídios para a produção, venda e publicidade de alimentos 

saudáveis.

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/novaabordagemdetratamentoequiparaobesidadedependenciaquimica19581639

25/06/2016
continuação
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Nova abordagem de tratamento equipara obesidade à dependência química  Jornal O Globo—

O Brasil teve boas iniciativas ligadas à amamentação e à alimentação saudável em escolas, mas os resultados 

gerais estão muito aquém do necessário — observa. — A obesidade é um problema que exige medidas 

drásticas.

Em vez de inflar os cofres com novos tributos sobre alimentos industrializados, no Brasil a obesidade 

contribui com um rombo no sistema de saúde pública. Segundo uma pesquisa realizado pela

Datasus, o governo gastou mais de R$ 3,65 bilhões com doenças relacionadas ao excesso de peso entre 2008 e 

2010.

Professor do Departamento de Clínica Médica da Uerj, Denizar Vianna atenta que a busca por cirurgias 

bariátricas também foi multiplicado em menos de uma década, passando de 16 mil em 2003

para 60 mil em 2010.

— Além dos aspectos ligados à saúde, o impacto da obesidade também atinge a economia — explica. — O 

crescimento desta epidemia é brutal, muito maior do que foi o tabagismo décadas atrás.

A ANM realizará, no dia 14 de julho, um simpósio sobre poluição ambiental. Inscrições são gratuitas pelo e

mail secretariageral@anm.org.br. Haverá emissão de certificados aos participantes.

25/06/2016
continuação
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Hoje às 16h38  Atualizada hoje às 16h48

Academia Nacional de Medicina discute o importante tema 
da Obesidade em Simpósio

Segundafeira, 27 de junho de 2016

Jornal do Brasil

Na quinta‐feira 23 de junho, diversos aspectos da obesidade foram apresentados em Simpósio organizado pela 
Acadêmica Eliete Bouskela.

A Profa. Beatriz  Schaan (UFRGS), fez palestra sobre “Riscos Cardiovasculares em Adolescentes e Obesidade”, 
apresentando os trabalhos do ERICA (Estudos de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes), cujo objetivo é 
estimar a prevalência de fatores de risco cardiovascular, de síndrome metabólica e de marcadores de 
resistência à insulina em adolescentes de 12 a 17 anos. Com o objetivo de testar os instrumentos e 
equipamentos que serão utilizados na pesquisa nacional, o ERICA realizou estudo piloto em cinco cidades: Rio 
de Janeiro, Cuiabá, Feira de Santana, Campinas e Botucatu. A partir desse estudo, foi identificada prevalência 
de fatores de risco cardiovascular como sobrepeso/obesidade, diabetes, pressão arterial elevada e 
sedentarismo. 

Na conclusão de sua palestra, a Profa. Beatriz Schaan afirmou que o trabalho do projeto também diz respeito 
àconscientização da população a respeito de hábitos considerados “perigosos” para uma rotina de alimentação 
saudável, como comer em frente à televisão ‐ aproximadamente 50% dos adolescentes passam mais de 3 horas 
por dia em frente ao computador, videogame ou televisão, sendo que destes, 10%relataram passar mais de 7 
horas por dia.Além disso,os resultados obtidos pelo ERICA poderão ajudar a reorientar as políticas públicas de 
educação e saúde voltadas para os jovens brasileiros, a partir da identificação de vulnerabilidades e 
necessidades dessa população.

Em seguida, o Prof. Dr. Walmir Coutinho (PUC‐RJ) proferiu palestra intitulada “Avanços na Farmacoterapia da 
Obesidade”. Os estudos apresentados comprovam que, paralela a uma considerável facilidade de se perder 
peso existe uma tendência quase inexorável de recuperação do peso perdido, justificada pelo fato de que o 
corpo busca recriar a reserva de energia anteriormente perdida. O Professor demonstrou, ainda, que a perda 
de peso, quando acompanhadade uma mudança de estilo de vida, apresenta resultados muito melhores. Ainda 
assim, mais da metade dos pacientes que buscam tratamento para a obesidade necessitam da utilização de 
fármacos – não tanto para perda de peso, mas para auxiliar na manutenção desta perda. Sobre as opções de 
fármacos disponíveis, Walmir Coutinho chamou atenção para o fato de que todos agem sobre o sistema 
nervoso central e destacou o fármaco liraglutida, recém aprovado pela ANVISA.

A respeito do “Impacto Econômico das Doenças Relacionadas à Obesidade”, o Prof. Dr. Denizar Vianna
(UERJ) apresentou dados que buscaram determinar o “custo” de doenças associadas à obesidade para o 
sistema único de saúde. A epidemia de obesidade ‐ implacável em países de alta renda e emergente em muitos 
países de renda média ‐ tornou‐se tão grave que, apesar dos constantes avanços da medicina, as crianças de 
hoje podem ter uma expectativa vida menor que a de seus pais. Segundo Walmir Coutinho, a obesidade está 
para o século XXI assim como o tabaco está para o século XX, chamando atenção para o fato de que uma 
mulher obesa tem, em média, dez vezes mais risco de desenvolver uma doença como a diabetes tipo 2. 
Segundo o Professor, enquanto a “métrica” de doenças causadas pelo tabagismo (como o câncer de pulmão) se 
dá em escalas de mil, a de doenças causadas pela obesidade se refere a escalas de milhões de pessoas. 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/06/27/academianacionaldemedicinadiscuteoimportantetemadaobesidadeemsimposio/

Ciência e Tecnologia
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A Prof. Dr. Ana Lydia Sawaya 
abordou “Vício Alimentar” a partir 
de uma perspectiva histórica, 
apresentando a evolução do 
processamento de alimentos e seus 
principais efeitos para a fisiologia. 
Segundo a Professora, o controle 
nervoso da ingestão alimentar 
evoluiu em um período em que 
ingredientes como açúcar, gordura e 
sal eram de difícil obtenção, ao 
mesmo tempo que permitiam um 
ganho de peso maior e garantiam 
melhor sobrevivência.

Todavia, a década de 1980 inaugurou uma nova cultura dentro da indústria alimentícia, que desenvolveu 
estratégias para estimular os centros hedônicos (beleza dos alimentos, estudo das cores, uso de estimulantes do 
sabor, etc.). A partir deste marco, a ingestão destes produtos alimentícios resultou no desenvolvimento de um 
apetite particular, que gera emoções positivas que aumentam a motivação para obtê‐los – a ingestão é incentivada 
por estímulos chamados salientes, ou seja, sua lembrança ou presença dominam o pensamento e o interesse por 
buscá‐los.

Segundo a Professora, muito mais importante do que entender o aumento no consumo de alimentos é entender o 
tipo de alimento que teve seu consumo aumentado e quais as motivações que levaram a este fato. Um exemplo de 
ciclo contemporâneo é aquele causado por estresse; segundo a Professora, as respostas fisiológicas do corpo ao 
estresse crônico geram uma adaptação metabólica que favorece a preferência por alimentos ricos em açúcar e 
gordura que, através da ativação do cortisol, direcionam o fluxo de substratos para síntese de gordura abdominal. 

Após o chá Acadêmico, o Prof. Dr. 
Egberto Gaspar de Moura (UERJ) deu 
início à segunda etapa de 
apresentações sobre o tema, proferindo 
palestra sobre “Importância da 
Amamentação na Prevenção da 
Obesidade”. O Professor sinalizou que 
mamíferos, como nós, sinalizam para a 
prole o ambiente em que se 
encontram, permitindo uma adaptação 
preditiva para este ambiente. Um fator 
que possivelmente influencia na 
relação entre amamentação e menor 
risco de obesidade é a presença do 
hormônio leptina no leite materno. A 
leptina age na inibição do apetite e no 
processamento dos nutrientes pelo 
metabolismo, apesar de sua 
administração ter pouco efeito sobre o 
peso corporal em obesos.

Anfiteatro Miguel Couto repleto de estudantes e profissionais da área da saúde 
participantes do Simpósio de Obesidade

Participantes do Simpósio no tradicional Chá Acadêmico no Salão Nobre da 
Academia Nacional de Medicina
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Na conclusão de sua palestra, o Prof. Dr. Egberto Gaspar de Moura afirmou que, de acordo com os 
estudos apresentados, a leptina e prolactina são fundamentais como fatores de marcação epigenética na 
lactação, programando a adiposidade, a homeostase glicêmica e o perfil lipídico. Pequenas alterações 
nos fatores de marcação epigenética levam a diversos tipos de programação, explicando a diversidade de 
Abordando o tema co‐morbidades associadas a obesidade. Apesar deste fato, a resistência à leptina 
parece ser um “Marcadores Precoces de fenômeno comum na programação. 

Aterosclerose em Resistência à 
Insulina e Obesidade”, o Prof. Dr. Luiz 
Guilherme Kraemer de Aguiar 
apresentou a doença, que é uma 
condição em que ocorre o acúmulo de 
placas de gordura, colesterol e outras 
substâncias nas paredes das artérias, 
restringindo o fluxo sanguíneo e 
podendo levar a graves complicações 
de saúde. Dentre os fatores de risco 
considerados “clássicos”, é possível  
ressaltar: pressão arterial elevada, 
colesterol alto, diabetes, obesidade, 
tabagismo, histórico familiar de 
doença cardíaca, sedentarismo e 
doenças renais crônicas.

Após a apresentação de diversos estudos sobre a evolução da doença associada à resistência à insulina, o Prof. 
Dr. Luiz Guilherme Kraemer de Aguiar concluiu sua explanação afirmando que o surgimento de novos fatores de 
risco associados a síndromes metabólicas constituem um crescimento considerável da população vulnerável a 
patologias cardiovasculares. A procura por ferramentas mais precisas e mais precoces para estratificação de risco 
e o papel de intervenções nessas ferramentas podem auxiliar na redução de risco cardiovascular dessa 
população. 

A respeito de “Microbiota Intestinal, Obesidade e Resistência à Insulina”, o Prof. Dr. Mario José Abdalla Saad 
iniciou sua palestra afirmando que as causas da obesidade podem estar relacionadas a três marcadores (não 
independentes): genética, fatores ambientais e a microbiota. O Professor passou, então, a apresentar uma série 
de estudos experimentais que têm por objetivo desvendar mecanismos que ligam a flora intestinal e resistência à 
insulina. A experimentação de diferentes dietas e a observação dos efeitos de diferentes probióticos formaram a 
base da apresentação do Prof. Dr. Mario José Abdalla Saad.

Por fim, foram apresentadas novas associações e perspectivas no estudo da microbiota, como o estudo das 
drogas que modulam a flora (metformina, antipsicóticos atípicos como clozapina e olanzapina), das drogas 
moduladas pela flora (digoxina) e a possível associação com doenças crônicas como a osteoporose e a 
hipertensão arterial.

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/06/27/academianacionaldemedicinadiscuteoimportantetemadaobesidadeemsimposio/

Na Sessão Plenária, mesa composta pela Acadêmica Eliete Bouskela e pelos 
Acadêmicos Antonio Egídio Nardi, Francisco Sampaio (presidente) e Claudio 
Cardoso de Castro

27/06/2016
continuação
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NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016

Sessão de 30 de Junho de 2016

Com a presença do corpo Aca-
dêmico, diversas autoridades e 
convidados, a Academia Nacional 
de Medicina, instituição científi -
co-cultural mais antiga do Brasil 

em atividade, comemorou seus 
187 anos em solenidade reali-
zada na sede da instituição, no 
Centro do Rio de Janeiro.

Acadêmicos reunidos na Sessão Solene em comemoração aos 187 anos da 
Academia Nacional de Medicina

A Mesa Diretora da solenidade foi 
composta pelo Dr. Luiz Antônio 
Teixeira Júnior, Secretário Estadual 
de Saúde do RJ; o Deputado Federal 
Júlio Lopes, o Dr. Ricardo José 
Magalhães Barros, Ministro de Estado 
da Saúde; o Acad. Francisco Sampaio 
Presidente da Academia Nacional de 
Medicina (ANM), o Acad. Omar Lupi, 
Tesoureiro da ANM, o Acad. Claudio 
Cardoso de Castro, Secretário da 
ANM, e o Dr. Jair Vinicius Ramos da 

Veiga, Diretor de Gestão dos Hospitais 
Federais; Dr. Sidnei Ferreira, do 
Conselho Federal de Medicina, o Dr. 
Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, 
Presidente da ACAMERJ; o Juiz 
Francisco Horta, Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia do RJ; Prof. Jorge 
Guimarães, Presidente da Embrapii; 
e o Prof. Luiz Davidovich, Presidente 
da Academia Brasileira de Ciências; 
os ex-Presidentes Acadêmicos Pietro 
Novellino e Marcos Moraes; o 
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Prof. Paulo Gadelha, Presidente da 
Fundação Oswaldo Cruz; o Dr. Pedro 
Grossi Junior, Presidente do Jornal 
do Brasil e Benemérito da Academia 
Nacional de Medicina; o Dr. Nelson 
Nahon, Vice-Presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro e o Dr. Jorge Darze, 
Presidente do Sindicato Médico do 
Rio de Janeiro.

Após a execução do Hino Nacional, 
o Acadêmico Omar Lupi da Rosa
Santos fez a leitura das mensagens
de congratulação recebidas pela 
Academia Nacional de Medicina. 
Em seguida, o Acadêmico Claudio
Cardoso de Castro apresentou o
relatório de atividades acadêmicas
realizadas no período de 16 de julho
de 2015 a 23 de junho de 2016,
destacando, além dos Simpósios 
realizados e dos documentos oficiais
publicados, o processo de renovação
pelo qual passou a instituição, 
aumentando seu contato com o 
público em geral e promovendo ações
de aproximação com os estudantes,
através de cursos e simpósios, redes
sociais, internet, etc.

O orador oficial, Acadêmico Carlos 
Antonio Mascia Gottschall, proferiu 
discurso de alocução aos Acadêmicos 
falecidos: Gilberto Mendes de 
Oliveira Castro (falecido a 05 de 
agosto de 2015), Anna Lydia Pinho 
do Amaral (falecida a 25 de junho de 
2015), Hélcio Alvarenga (falecido a 
29 de agosto de 2015) e Clementino 
Fraga Filho (falecido a 11 de maio 
de 2016). Saudou também os novos 
Acadêmicos Carlos Eduardo Brandão 
Mello e Marcelo Marcos Morales.

Em conformidade com o Artigo 5º. 
do Regimento Interno da Academia 
Nacional de Medicina, foi outorgado 
diploma de Vice-Presidente 
Honorário da Academia Nacional 
de Medicina ao senhor Ministro de 
Estado da Saúde, Dr. Ricardo José 
Magalhães Barros, que proferiu 
discurso destacando a importância 
da cooperação entre todas as 
esferas de poder envolvidas na área 
saúde e da boa gestão dos recursos, 
apesar do delicado momento pelo 
qual passa o país.

Dr. Ricardo José Magalhães Barros 
(Vice-Presidente Honorário da 
ANM) e o Acadêmico Francisco 
Sampaio (Presidente da ANM)
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Em marcante momento da cerimônia, 
os ex-Presidentes Pietro Novellino e 
Marcos Moraes receberam a Medalha 
Perpétua de Presidente da Academia 
Nacional de Medicina. O Acadêmico 
Yvon Toledo Rodrigues recebeu o 

Diploma de Membro Emérito da 
Academia Nacional de Medicina, com 
todas as prerrogativas de Membro 
Titular e com a prerrogativa adi-
cional de dar quórum eleitoral em 
quaisquer Secção.

O Presidente Acad. Francisco Sampaio entregou a Medalha Perpétua de 
Presidente aos Acads. Marcos Moraes (à esquerda) 

e Pietro Novellino (à direita)

O Acadêmico Yvon Rodrigues cumprimenta o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio 



141

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 187 (2) Maio, Junho - 2016

Como parte das atividades desem-
penhadas, a Presidência reformulou 
os Prêmios e criou o Prêmio Presi-
dente da Academia Nacional de Me-
dicina, que é subdividido de acordo 
com cada uma das Secções. Na noi-
te do dia 30, foram entregues dois 
prêmios.

Na área de Cirurgia, foram premia-
dos dois trabalhos. O prêmio foi uma 
homenagem ao Fundador Joaquim 
Cândido Soares de Meirelles. O Aca-
dêmico Soares de Meirelles nasceu 
em Sabará, Minas Gerais em 5 de 
novembro de 1797 e faleceu no Rio 
de Janeiro em 13 de julho de 1868. 
Formou-se em Medicina em 1822 
na então Academia Médico-Cirúrgi-
ca do Rio de Janeiro (atual UFRJ) e 
foi cirurgião-mor e político. Em 30 

de junho de 1829, juntamente com 
os médicos José Francisco Xavier Si-
gaud, José Martins da Cruz Jobim, 
Jean Maurice Faivre e Luiz Vicente 
De Simoni, fundou a Sociedade de 
Medicina do Rio de Janeiro, depois 
Academia Imperial de Medicina (e 
atual Academia Nacional de Medici-
na) da qual foi o primeiro Presiden-
te eleito. Foi Presidente em 1829-
30, 1833, 1835-38, 1845-48. Em 
seu mandato, elevou a Sociedade 
à categoria de Academia Imperial 
de Medicina. A entrega do prêmio 
ficou a cargo do Acadêmico Pietro 
Novellino e os premiados foram os 
Professores Antonio Rodrigues Bra-
ga Neto, da Santa Casa de Miseri-
córdia do Rio de Janeiro, e Luciano 
Alves Favorito, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.

O Acad. Pietro Novellino entrega 
prêmio ao 

Prof. Antonio Rodrigues Braga Neto

Acad. Pietro Novellino e o premiado 
Prof. Luciano Alves Favorito
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Na área de Medicina, o prêmio foi 
uma homenagem ao Acadêmico 
Antônio Austregésilo Rodrigues 
Lima, patrono da Cadeira No. 11. 
Austregésilo nasceu em Recife, 
Pernambuco, em 21 de abril de 
1876 e faleceu na cidade do Rio 
de Janeiro, em 23 de dezembro 
de 1960. Era de origem humilde, 
negro e portador de gagueira, e 
apresentou ainda tiques na infân-
cia. Aos 16 anos de idade ingressou 
na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, formando-se em 1899, 
defendendo a tese "Estudo clínico 
do delírio". Foi criador da primei-
ra escola de neurologia do Brasil, 
tendo sido o primeiro professor da 
Cátedra de Neurologia da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro em 
1912. Foi substituído por Deolindo 
Couto, Bernardo Couto e Sérgio 
Novis, todos Membros Titulares da 
Academia Nacional de Medicina. Foi 
presidente da Academia Nacional 
de Medicina (1934-1937; 1945-
1947; 1949/1951) e da Academia 
Brasileira de Letras (1939), e é 
considerado o pai da neurologia 
brasileira. Foi ainda deputado fe-
deral por Pernambuco, de 1922 a 
1930. Foi um dos precursores da 
psicanálise no Brasil. Teve sua car-
reira muito influenciada por ideias 
psicanalíticas e, em 1919, publi-
cou seu primeiro livro, intitulado 
"Sexualidade e Psiconeuroses". 
Trabalhou com psicoterapia por 
mais de 40 anos. Chegou a criar 
sua própria concepção psicoterá-
pica, combinando neurologia e psi-

canálise. Foi premiado trabalho de 
autoria do Professor Alberto Rasia 
Filho e coautores, da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre. A entrega do prêmio 
ficou a cargo do Acadêmico Marcos 
Moraes.

O Acad. Marcos Moraes e o Prof. 
Alberto Rasia Filho

O Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio encerrou a solenidade 
proferindo emocionado discurso 
sobre a trajetória da Academia 
Nacional de Medicina e as perspectivas 
para o futuro da instituição. Sobre 
a história da instituição, destacou-
se que a fundação se deu sob o 
reinado do imperador D. Pedro I, em 
30 de junho de 1829, sob o título 
de Sociedade de Medicina do Rio 
de Janeiro. O Presidente reforçou 
que os objetivos de contribuir 
para o estudo, a discussão e o 
desenvolvimento das práticas da 
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medicina, cirurgia, saúde pública 
e ciências afins, além de servir 
como órgão de consulta do Governo 
Brasileiro sobre questões de saúde 
e de educação médica se mantém 
vivos nas ações da Academia.

Destacou a ampliação da abertura da Aca-
demia Nacional de Medicina à so-
ciedade médica em geral, através 
de atividades científico-culturais de 
grande impacto. O aumento da visi-
bilidade da Academia por meio dos 
diversos meios de comunicação - fo-
ram mais de 120 matérias na im-
prensa escrita, televisiva e falada 
nos últimos 12 meses - também foi 
mencionado como prova do intenso 
trabalho e da contínua renovação e 
atualização, que são características 
primordiais da instituição.

O Presidente Acad. Francisco Sam-
paio agradeceu aos Beneméritos 
Maurício Dinepi, Presidente dos Di-
ários Associados e Dr. Pedro Grossi 
Junior, Presidente do Jornal do Bra-
sil, pelo apoio oferecido à Academia 
nos últimos 12 meses. Agradeceu, 
ainda, ao jornal O Globo, Super Rá-
dio Tupi, Globo News e Folha de São 
Paulo, pelo grande espaço que a 
Academia obteve na mídia.

Foi feito anúncio de que a recupera-
ção do acervo da Academia, incluin-
do a importante coleção de óculos, 
móveis, pinturas, gravuras e escul-
turas, será objeto de publicação de 
alguns livros, tendo sido lançado o 

primeiro deles, intitulado dos “Qua-
dros da Academia Nacional de Me-
dicina e suas Histórias”, entregue a 
todos os convidados.

O Presidente chamou atenção para 
a reforma do Regimento Interno, 
iniciada na gestão Pietro Novellino, 
que culminou na implementação, 
após 187 anos, do voto por corres-
pondência para os Acadêmicos im-
possibilitados de comparecer e que 
foi exercido pela primeira vez na his-
tória da Academia em 16 de junho 
de 2016. Além deste fato, foi des-
tacado também que, por iniciativa e 
ação do Acadêmico Barros Franco, 
foi firmado convênio com o impor-
tante laboratório Fleury, em todas 
as suas unidades, para atendimento 
aos Acadêmicos e cônjuges, a preço 
de custo, nas pessoas do Dr. Car-
los Eduardo Mocelin e Dra. Renata 
Gomes Nunes, a quem o Presidente 
agradeceu publicamente.

Por fim, o Presidente Acadêmico 
agradeceu a todos pela colaboração 
que a Diretoria tem recebido e pela 
participação de todos em prol do ob-
jetivo comum, que é o crescimento 
ininterrupto da quase bicentenária 
Academia Nacional de Medicina.

Ao final da solenidade, foi oferecido 
coquetel aos convidados no Salão 
Nobre, onde os Acadêmicos se 
reuniram para festejar os 187 da 
Academia.
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Acadêmicos reunidos para celebrar o aniversário da ANM
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ANIVERSÁRIO DE 187 ANOS 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

https://www.youtube.com/watch?v=_g1Q-RSAy2E
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Academia Nacional de Medicina celebra seus 187 anos

Terçafeira, 5 de julho de 2016

Jornal do Brasil

Com a presença do corpo Acadêmico,diversas autoridades e convidados, a Academia Nacional de
Medicina, instituição científico‐cultural mais antiga do Brasil em atividade, comemorou seus 187 anos em
solenidade realizada na sede da instituição, no Centro do Rio de Janeiro. 

A Mesa Diretora da solenidade foi composta, ao centro, pelo Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior,Secretário
Estadual de Saúde do RJ; o Deputado Federal Julio Lopes, o Dr. Ricardo José Magalhães Barros,Ministro de
Estado da Saúde; o Acad. Francisco Sampaio Presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM), o
Acad. Omar Lupi,Tesoureiro da ANM, o Acad. Claudio Cardoso de Castro, Secretário da ANM, e o Dr. Jair
Vinicius Ramos da Veiga, Diretor de Gestão dos Hospitais Federais; à esquerda, Dr. Sidnei Ferreira, do
Conselho Federal de Medicina, o Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro,Presidente da ACAMERJ;o Juiz
Francisco Horta,Provedor da Santa Casa de Misericórdia do RJ; Prof. Jorge Guimarães, Presidente da
Embrapii; e o Prof. Luiz Davidovich, Presidente da Academia Brasileira de Ciências; à direta, os ex‐
Presidentes Acadêmicos Pietro Novellino e Marcos Moraes; o Prof. Paulo Gadelha, Presidente da Fundação
Oswaldo Cruz; e o Dr. Pedro Grossi Junior, Presidente do Jornal do Brasil e Benemérito da Academia
Nacional de Medicina.

Após a execução do Hino
Nacional, o Acadêmico Omar
Lupi da Rosa Santos fez a
leitura das mensagens de
congratulação recebidas
pela Academia Nacional de
Medicina. Em seguida, o
Acadêmico Claudio Cardoso
de Castro apresentou o
relatório de atividades
acadêmicas realizadas no
período de 16 de julho de
2015 a 23 de junho de 2016,
destacando, além dos
Simpósios realizados e dos

documentos oficiais publicados, o processo de renovação pelo qual passou a instituição, aumentando seu
contato com o público em geral e promovendo ações de aproximação com os estudantes, através de
cursos e simpósios, redes sociais, internet, etc.

O orador oficial, Acadêmico Carlos Antonio Mascia Gottschall, proferiu discurso de alocução aos
Acadêmicos falecidos: Gilberto Mendes de Oliveira Castro (falecido a 05 de agosto de 2015), Anna Lydia
Pinho do Amaral (falecida a 25 de junho de 2015), Hélcio Alvarenga (falecido a 29 de agosto de 2015) e

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora da solenidade da ANM
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Clementino Fraga Filho (falecido a 11 de maio de 2016). Saudou também os novos Acadêmicos Carlos
Eduardo Brandão Mello e Marcelo Marcos Morales.

Em conformidade com o Artigo 5º. do Regimento Interno da Academia Nacional de Medicina, foi
outorgado diploma de Vice‐Presidente Honorário da Academia Nacional de Medicina ao senhor Ministro de
Estado da Saúde, Dr. Ricardo José Magalhães Barros, que proferiu discurso destacando a importância da
cooperação entre todas as esferas de poder envolvidas na área saúde e da boa gestão dos recursos,
apesar do delicado momento pelo qual passa o país.

Em marcante momento da
cerimônia, os ex‐Presidentes
Pietro Novellino e Marcos
Moraes receberam a
Medalha Perpétua de
Presidente da Academia
Nacional de Medicina. O
Acadêmico Yvon Toledo
Rodrigues recebeu o
Diploma de Membro Emérito
da Academia Nacional de
Medicina.

Como parte das atividades
desempenhadas, a
Presidência reformulou os
Prêmios e criou o Prêmio
Presidente da Academia
Nacional de Medicina, que é
subdividido de acordo com
cada uma das Secções. Na
noite do dia 30, foram
entregues dois prêmios. Na
área de Cirurgia,
homenageando o fundador
Joaquim Cândido Soares de
Meirelles, foram premiados
dois trabalhos. O prêmio foi
entregue pelo Acadêmico
Pietro Novellino aos
Professores Antonio
Rodrigues Braga Neto, da
Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro, e Luciano
Alves Favorito, da
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Na área de
Medicina, em homenagem

ao Acadêmico Antônio Austregésilo Rodrigues Lima, foi premiado trabalho de autoria do Professor Alberto
Rasia Filho e co‐autores, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A entrega do
prêmio ficou a cargo do Acadêmico Marcos Moraes.

O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a solenidade proferindo emocionado discurso sobre

Ministro da Saúde Dr. Ricardo Barros recebe o título de Vice‐PresidenteHonorário da Academia
Nacional de Medicina das mãos do Presidente AcadêmicoFrancisco Sampaio

Coquetel no Salão Nobre da Academia Nacional de Medicina
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a trajetória da Academia Nacional de Medicina e as perspectivas para o futuro da instituição. Sobre a
história da instituição, destacou‐se que a fundação se deu sob o reinado do imperador D. Pedro I, em 30
de junho de 1829, sob o título de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. O Presidente reforçou que os
objetivos de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina,
cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do Governo Brasileiro
sobre questões de saúde e de educação médica se mantém vivos nas ações da Academia.

Destacou a ampliação da abertura da Academia Nacional de Medicina à sociedade médica em geral,
através de atividades científico‐culturais de grande impacto. O aumento da visibilidade da Academia por
meio dos diversos meios de comunicação ‐foram mais de 120 matérias na imprensa escrita, televisiva e
falada nos últimos 12 meses ‐ também foi mencionado como prova do intenso trabalho e da contínua
renovação e atualização, que são características primordiais da instituição.

Foi feito anúncio de que a recuperação do acervo da Academia, incluindo a importante coleção de
óculos, móveis, pinturas, gravuras e esculturas, será objeto de publicação de alguns livros, tendo sido
lançado o primeiro deles, intitulado dos “Quadros da Academia Nacional de Medicina e suas Histórias”,
entregue a todos os convidados.

Por fim, o Presidente Acadêmico agradeceu a todos pela colaboração que a Diretoria tem recebido e pela
participação de todos em prol do objetivo comum, que é o crescimento ininterrupto da quase bi‐
centenária Academia Nacional de Medicina e em seguida convidou a todos a participar de um coquetel de
confraternização.
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09/07/2016

09/07/2016 Educação > Academia Nacional de Medicina comemora seu 187º aniversário  Folha Dirigida

http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/educacao/noticiario/AcademiaNacionaldeMedicinacomemoraseu187aniversario2000176723691140000… 

A Academia Nacional de Medicina realizou, na última quintafeira, dia 30 de junho, uma 
solenidade em comemoração ao 187º aniversário da instituição. Com a presença de diversas 
autoridades, o evento foi realizado na sede da própria Academia, no Centro do Rio. 

Na solenidade, foi feita a leitura do relatório de atividades, do qual constavam documentos 
oficiais. Alguns abordavam temas em alta na área médica no país, entre eles, o uso da “pílula 
do câncer” e um posicionamento contra a proposta do governo federal de fusão da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

No evento, entre outras atividades, também foi anunciada a reformulação de Prêmios e criação 
do Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, que oferece três prêmios, um em 
cada Secção: Cirurgia, Medicina e Ciências Aplicadas à Medicina.

No evento, também ocorreu a outorga de diploma de VicePresidente Honorário da Academia 
Nacional de Medicina ao Ministro de Estado da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros. Além 
disso, os expresidentes Pietro Novellino e Marcos Moraes receberam a Medalha Perpétua de 
Presidente da Academia Nacional de Medicina. O Acadêmico Yvon Toledo Rodrigues recebeu o 
Diploma de Membro Emérito da Academia.

(http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/home)

 Academia Nacional de Medicina comemora 
seu 187º aniversário
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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 
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versão impressa, solicita-se um contato especial com os editores. Todas as figuras, 
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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