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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 188, volume 1, onde 
tratamos das atividades Acadêmicas, com resumos das Sessões e outros 
assuntos ocorridos no âmbito da Academia Nacional de Medicina, referente 
aos meses de julho, agosto e setembro de 2016. 

Notem que após cada matéria, existe 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 
e armazenado no telefone móvel.

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

EDITORIAL 
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JORNADA DE 
CIRURGIA ONCOLÓGICA

Sessão de 7 de Julho de 2016

No dia 7 de julho de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina 
promoveu a Jornada de Cirurgia 
Oncológica, organizada pelos 
Acadêmicos Hiram Silveira Lucas e 
José J. Camargo. A reunião foi im-
portante para o entendimento ge-
ral dos avanços e conquistas nas 

cirurgias relacionadas ao câncer, 
de maneira que a jornada contou 
com a contribuição de renomados 
pesquisadores médicos, como os 
Acadêmicos Ricardo Lopes da Cruz, 
Paulo Niemeyer Filho, Fernando 
Pires Vaz e o Prof. Eduardo Akaishi 
(USP).

Acadêmicos Ricardo Lopes da Cruz, José J. Camargo, Hiram Silveira Lucas, Prof. 
Eduardo Akaishi (USP), Acadêmicos Paulo Niemeyer Filho e Fernando Pires Vaz

Iniciando a discussão, o Prof. Dr. 
Eduardo Akaishi ministrou uma 
palestra sobre cirurgia alargada no 
câncer abdominal. Ele alertou os 
ouvintes que se tratando de um tema 
altamente desafi ador e controverso, 
deve-se dar mais importância para 
os benefícios que um tratamento 
ou uma cirurgia podem trazer para 
o paciente do que para a técnica 
utilizada.

Para delinear os avanços de tais 
cirurgias, o Dr. Akaishi mencionou 
a descoberta da patologia celular 
em 1821, por Rudolph Virchow: a 
realização da primeira cirurgia de 
porte sob anestesia geral em 1846 
por Morton e Dome e o surgimento 
do conceito de antissepsia, por Lister, 
em 1867. E, além destes médicos 
consagrados como pioneiros, 
ele destacou a existência de um 
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almanaque japonês do pesquisador 
Dr. Hanaoka, que comprova que 
ele já realizava cirurgia geral com 
anestesia geral vinte anos antes dos 
seus pares aqui mencionados.

Como grande avanço, ele discorreu 
sobre o fato de que não se preci-
sar amputar membros cancerige-
nos, como era antigamente. Hoje é 
possível tratar tumores com encur-
tamentos de membros, retirando-os 
e preservando o acetábulo e os ner-
vos femuais.

Prof. Dr. Eduardo Akaishi

Além disso, o Dr. Akaishi destacou 
como recurso atual de combate a 
problemas oncológicos a prática 
de tratamentos multidisciplinares, 
isto é, a análise conjunta de casos 
complexos, que demandam uma 
equipe de médicos: um cirurgião, 
um oncologista clínico, um 
radioterapeuta, um patologista, um 
anestesiologista, um enfermeiro, 
um fisioterapeuta, além de outros 

assessores que completam esta 
"família", como responsáveis 
por cuidados paliativos, grupo 
de dor, uma nutricionista, um 
fonoaudiologista, um psicólogo e 
um assistente social.

Com relação a cirurgias complexas 
e de risco, o Dr. Akaishi delineou 
a evolução da discussão sobre 
aspectos bioéticos desses casos 
ao longo da história. Segundo ele, 
bioética é o estudo das relações 
das ciências biológicas, da saúde, 
filosóficas e do direito. O objetivo 
dessa análise é garantir harmonia 
entre as vidas humanas, animal e 
ambiental – não consensuais.

Em termos de bioética, os parâmetros 
mudam de acordo com o momento 
da história, do contexto e da 
cultura em questão. As discussões 
sobre bioética, como sabemos, se 
intensificaram durante as Guerras 
Mundiais, quando ocorreram muitas 
experimentações de práticas em 
casos extremos.

Em 1927, o pesquisador Fritz Jahr 
publicou "Bio-Ethics: A Review of 
the Ethical Relationships of Humans 
to Animals and Plants”, estendendo 
os conceitos de Kant de 1785, agora 
colocando o homem numa relação 
com todos os seres vivos de forma 
mais consciente acerca dos direitos 
e deveres de um agente da Ciência.

Ele destacou também que ocorreram 
muitas discussões sobre as cirurgias 
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complexas de hemicorporectomia 
para tratamentos de câncer avançado 
e que, entre 1950 e 2006, muitos 
médicos pesquisadores discutiram 
o que poderia ser “razoável” dentro 
destas possibilidades. Alguns 
não aceitam cirurgias tidas como 
agressivas, outros flexibilizam o 
conceito de razoabilidade ao pensar 
que deve-se tentar de tudo para 
manter um paciente vivo.

Neste tópico, o professor conclui 
que, em termos de bioética, ao 
planejar a hemicorporectomia, deve-
se se atentar para cinco pontos: os 
benefícios – chance de cura, alivio 
dos sintomas -, os riscos - óbito 
intraoperatório/sepses e câncer, 
que haja consentimento informado 
e esclarecido, os recursos alocados 
e se é justificável e as possíveis 
perdas de partes vivas do corpo.

Recentemente, segundo o 
palestrante, foi aprovado no Brasil, 
o uso de Nivolumab, uma droga 
imunológica que bloqueia o PD1 e 
mantém o linfócito ativado – o que 
pode curar o tumor. Trata-se de um 
tratamento caríssimo, que foi criado 
em 2015 nos Estados Unidos e acaba 
de chegar ao Brasil.

Ele conclui então que é possível 
tratar e operar casos oncológicos 
graves, inclusive obtendo 
bons resultados em casos bem 
selecionados. Para tal, é preciso ter 
acesso a Centros de Referências 
equipadas e com equipes treinadas 

e mobilizar-se reuniões e discussões 
multidisciplinares com o paciente e 
familiares, bem como obedecer aos 
princípios éticos e bioéticos.

O Prof. José J. Camargo, Membro 
Titular da ANM e médico da Santa 
Casa de Porto Alegre, discorreu 
sobre tumores de pleura. Segundo 
ele, dentre os tumores primários, os 
tumores da pleura são extremamente 
frequentes e, o mais relevante do 
ponto de vista epidemiológico é o 
Mesotelioma difuso maligno.

Desde a década de 50, se 
estabeleceu uma relação de sua 
ocorrência com a exposição ao 
asbesto. Apesar de proscritas as 
fibras mais oncogênicas, ainda é 
uma doença em expansão.

Presidente Francisco Sampaio e 
Acadêmicos José J. Camargo e 

Hiram Silveira Lucas
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Segundo o Acad. Camargo, a 
doença é mais prevalente em países 
industrializados. E um problema que 
ele apontou é que é subdiagnosticada 
no meio médico.

Em tratamentos de Mesotelioma 
Maligno, existem controvérsias 
sobre qual seria a melhor cirurgia. 
Sobre este mérito, o Dr. Camargo 
colocou que a descorticação costuma 
ser melhor por reduzir as chances 
de óbito, mas eleva a recidiva local. 
Já a pleuropneumonectomia, pode 
ocasionar um aumento nos índices 
de cura, com morbimortalidade 
que torna a diferença de benefício 
menos significativa.

A maioria dos pacientes morrem de 
invasão direta pelo tumor e falência 
respiratória; tumor com extensão 
infradiafragmática pode resultar 
em morte por obstrução intestinal. 
Outras causas de morte incluem 
arritmias e falência cardíaca causada 
por invasão tumoral.

Em seguida, o Acad. Ricardo Lopes 
da Cruz contribuiu para a discussão 
sobre os avanços em cirurgia 
oncológica discorrendo sobre 
grandes reconstruções na cirurgia 
do câncer da face. Segundo ele, 
quando se fala em “reconstrução”
no tratamento do câncer, entende-
se que a doença de base tenha sido 
adequadamente tratada. Existe uma 
tríade: curar a doença, garantir 
a função do órgão e, por último, 
possibilitar uma estética aceitável.

No que diz respeito aos desafios 
da condução de uma reconstrução 
cirúrgica diante de um câncer de 
face, o Dr. Ricardo Cruz destacou 
os seguintes tópicos: o estado geral 
do paciente; o estado psicológico do 
paciente; os efeitos nocivos da Rxtp; 
os problemas de cobertura cutânea 
e mucosa; os maus resultados com 
implantes e/ou próteses.

Quando a cirurgia é o tratamento 
escolhido para recuperar um 
membro cancerígeno, qual será a 
melhor estratégia de reconstrução? 
A Medicina evoluiu muito e hoje é 
possível fazer reconstruções faciais 
da calota craniana, da região frontal 
e supercílio, do nariz, da orelha, da 
região orbito-palpebral, da maxila e 
palate, do lábio, da mandíbula e do 
assoalho da boca.

Acadêmico Ricardo Lopes da Cruz
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Como alternativas à cranioplastia, 
ele colocou enxertos ósseos autó-
genos: tela de titânio, cemento de 
hidroxiapatita, retalhos de pericrâ-
nio ou mesmo a combinação dos 
métodos.

Segundo ele, o que ocorre é que em 
alguns casos, pode ser que seja me-
lhor poupar o indivíduo de ser sub-
metido a múltiplas cirurgias recons-
trutivas, pois o câncer em si já é 
muito doloroso. Em vez de vivenciar 
a complexidade de uma reconstru-
ção facial, pode ser que o paciente 

opte por próteses bucomaxilofaciais 
implantosuportadas.

Sendo assim, para o Acad. Ricardo 
Cruz, no que diz respeito à recons-
trução no câncer da face, deve-se 
definir se há indicação de reconstru-
ção esquelética, considerar o esta-
do clínico do paciente, os riscos do 
tratamento prévio pelas irradiações, 
a indicação de transplantes micro-
cirúrgicos, utilizar osteossínteses 
através fixação interna rígida, consi-
derar os benefícios da reconstrução 
protética implanto-suportada, bem 
como os da OHB adjuvante.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA FIRMA CONTRATO 
COM LABORATÓRIOS FLEURY E RICHET PARA 

ATENDIMENTO AOS ACADÊMICOS

Sessão de 7 de Julho de 2016

A Academia Nacional de Medicina, 
instituição cientifi co-cultural mais 
antiga do Brasil, vivenciou, nos 
últimos dias, marcantes momen-
tos de sua história. No dia 30 de 
junho, foi realizada solenidade em 
comemoração aos 187 anos da 
Academia Nacional de Medicina. 
Na ocasião, em discurso de encer-
ramento, o Presidente Acadêmico 
Francisco José Barcellos Sampaio 
anunciou a celebração de convênio 
entre a instituição bi-centenária 
e o Grupo Fleury, para a realiza-
ção de exames pelos Acadêmicos 
e cônjuges.

Com 90 anos, o Grupo Fleury é em 
uma das maiores e mais respeita-
das empresas de medicina e saúde 
do País, referenciada pela comuni-
dade médica e pela opinião pública 
por sua excelência em serviços ao 
cliente, inovação e qualidade téc-
nica. O Grupo conta com 144 uni-
dades (no fi nal de 2015) e é repre-
sentado pelas marcas Fleury, A+, 
Labs A+, Weinmann e Luiz Felippe 
Mattoso. O contrato fi rmado prevê 
que seja ofertado aos Acadêmicos e 
seus cônjuges um desconto de 70% 
na realização dos principais exames 
clínicos e constitui importante avan-
ço para a instituição.

Representantes do Grupo Fleury, Dr. Carlos Eduardo Mocelin (Gerente Senior 
Comercial) e Dra. Renata Nunes (Gerente Médica) entre os Acadêmicos Carlos 

Barros Franco (segundo, da esquerda para a direita), Francisco Sampaio 
(Presidente, ao centro) e Luiz Felippe Mattoso (à direita).
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No dia 07 de julho, ANM e Laboratório 
Richet firmaram contrato que prevê 
a prestação de serviços de medici-
na diagnóstica e análises. À simila-
ridade do contrato firmado com o 
Laboratório Fleury, o benefício tam-
bém é extensivo aos cônjuges dos 
Acadêmicos.

O Grupo Richet Medicina & Diagnós-
tico foi fundado em 02 de janeiro de 
1947 por três jovens médicos re-
cém-formados e é hoje um centro 
de análises e pesquisas extrema-
mente moderno e atual, contando 
com o que há de melhor em ter-
mos de equipamentos, informática 
e tecnologia. Atua como referência 

em Medicina Diagnóstica nas áreas 
ambulatorial, hospitalar, industrial, 
farmacêutica e desenvolvimento de 
estudos clínicos.

A equipe do Richet conta hoje com 
cerca de 300 colaboradores. A dire-
ção médica cabe a Helio Magarinos 
Torres Filho, médico, formado pela 
Universidade Federal Fluminense, 
com especialização em Patologia 
Clínica e MBA em Administração em 
Saúde. O contrato prevê que seja 
ofertado aos Acadêmicos e seus côn-
juges condições especiais na reali-
zação de exames laboratoriais (60% 
de desconto para exames laborato-
riais de rotina, dentre outros).

Acadêmicos Carlos Alberto Barros Franco e Presidente Francisco 
Sampaio em momento da assinatura do convênio com o grupo 
Richet, representado pelo seu presidente Dr. Helio Magarinos 

Torres Filho.
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Os Acadêmicos poderão se bene-
ficiar de atendimento em todas as 
Unidades de Atendimento de am-
bos os grupos, conforme relação 
disponível para consulta no site dos 
Laboratórios.

O atendimento será possível me-
diante apresentação de documen-
to de identificação que os filie à 
Academia Nacional de Medicina. 
Assim sendo, também foi anunciada 

a criação da carteira de identificação 
do Acadêmico, associada ao CRM e 
ao CPF dos Acadêmicos.
A efetivação dos convênios e a cria-
ção da Carteira de Identificação 
do Acadêmico fazem parte de ini-
ciativa liderada pelo Acadêmico 
Carlos Alberto Costa de Barros 
Franco e que contou com o apoio da 
Presidência da ANM, sendo recebida 
pelos Acadêmicos de maneira muito 
positiva.
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ATA
07/07/2016

 
 
 
 
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 07/07/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 
1º Secretário: Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
 
Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 1ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as Atas dos dias 02 e 
09 de junho. Não havendo nenhuma reparação por parte dos Acadêmicos, as Atas foram 
aprovadas. Nas comunicações da Secretaria, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos 
Sampaio informou que a Acad. Eliete Bouskela foi nomeada pelo Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações para integrar o Comitê Gestor do Fundo Setorial de 
Saúde, CT-Saúde e ressaltou sua satisfação por ser um membro da ANM substituindo o 
Acadêmico Rubens Belfort, que ocupava a posição anteriormente. Em seguida, foi aprovada em 
plenária a interpretação do Artigo 29 (Parágrafo 2º) do Regimento Interno da Academia Nacional 
de Medicina, estabelecendo que as prerrogativas de Membros Eméritos incluem o direito a voto 
em todas as Secções. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
expressou jubilo pelo aniversário do Acad. Carlos Alberto Basílio de Oliveira no que foi 
acompanhado por todo o plenário Acadêmico. Por fim, o Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio abriu a palavra para os Acadêmicos. O Acad. Omar da Rosa Santos informou 
que deixou em posse da Secretaria livreto referente ao encontro das Academias Estaduais de 
Medicina, realizado em Sergipe, ao qual compareceu, por designação do Presidente Francisco 
Sampaio, representando a Academia Nacional de Medicina, juntamente com Acad. Pietro 
Novellino. O Acad. Ricardo José Lopes da Cruz registrou a ocorrência da cerimônia de posse da 
nova diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cerimônia na qual representou 
a Academia Nacional de Medicina, por designação do Presidente Francisco Sampaio. Após as 
comunicações dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio tornou 
secreta a sessão, em razão da realização de Sessão Plenária para discussão de assuntos 
administrativos da Academia Nacional de Medicina. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Francisco José Barcellos Sampaio, Hiram Silveira Lucas, José Luiz Gomes do Amaral, Omar 
da Rosa Santos, José Jesus de Peixoto Camargo, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de 
Castro, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Walter Araújo Zin, Octavio Pires Vaz, Marcello 
André Barcinski, Sérgio Augusto Pereira Novis, Orlando Marques Vieira, Paulo Niemeyer 
Soares Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Manoel 
Jansen, Luiz Felippe de Queiroz Mattoso, Adolpho Hoirisch, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Gilberto de Nucci, Cláudio Buarque Benchimol, José Augusto da Silva Messias, 
Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Carlos Alberto Barros Franco, Meer Gurfinkel (Honorário), 
Marcus Tulio Bassul Haddad, Celso Ferreira Ramos Filho, Yvon Toledo Rodrigues, Celso 
Marques Portela, Milton Ary Meier, José Carlos do Valle, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Omar Lupi da Rosa Santos. (36) 
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https://www.youtube.com/watch?v=vY7wHOTL-B0

JORNADA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA 
- 7 de julho de 2016 - 
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08/07/2016

08/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Morre no Rio acadêmico Pedro Sampaio, referência da neurologia brasileira 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/07/08/morrenorioacademicopedrosampaioreferenciadaneurologiabrasileira/ 1/1

Hoje às 17h05  Atualizada hoje às 17h08

Morre no Rio acadêmico Pedro Sampaio, referência
da neurologia brasileira 
Academia Nacional de Medicina perde hoje uma de suas grandes inteligências

Sextafeira, 8 de julho de 2016

Jornal do Brasil

Faleceu na madrugada de hoje, aos 92 anos, o queridíssimo Acadêmico Emérito Pedro Monteiro Sampaio.

Expoente da neurocirurgia nacional, nasceu na cidade de Parnaíba, no Piauí, em 12 de fevereiro de 1924.
Formou‐se na Faculdade Nacional de Medicina, pela antiga Universidade do Brasil, onde concluiu
doutorado e lecionou neurologia.  

Ao longo de sua profícua vida Acadêmica, na qual foi Professor Titular e Chefe do Serviço de
Neurocirurgia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ‐ Hospital Pedro Ernesto, publicou mais de 140
trabalhos científicos e participou em mais de 500 eventos acadêmicos.

Sempre atualizadíssimo, de inteligência brilhante, eloquente e 
adorado pelos seus pares, o Acadêmico Pedro Monteiro Sampaio 
trabalhou ininterruptamente no seu consultório particular até 
poucos dias antes do seu falecimento. Foi um Acadêmico muito 
comunicativo e de forte presença.

No dia 2 de junho de 2016 compareceu à Sessão da Academia 
Nacional de Medicina, onde conversou ativamente com seus pares, 
como era do seu costume. Alguns dias depois sentiu‐se mal e foi 
internado com complicações de insuficiência renal, vindo a falecer 
na madrugada de hoje.

A Academia Nacional de Medicina hoje amanheceu triste e ficou 
mais pobre.

Acadêmico Francisco J. B. Sampaio

Presidente, Academia Nacional de Medicina

Ciência e Tecnologia

Pedro Sampaio
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12/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina promove Jornada de Cirurgia Oncológica

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/07/12/academianacionaldemedicinapromovejornadadecirurgiaoncologica/ 1/2

Hoje às 15h39  Atualizada hoje às 15h42

Academia Nacional de Medicina promove Jornada de
Cirurgia Oncológica

Terçafeira, 12 de julho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina promoveu a Jornada de Cirurgia Oncológica, organizada pelos
Acadêmicos Hiram Silveira Lucas e José J. Camargo. A reunião foi importante para o entendimento geral
dos avanços e conquistas nas cirurgias relacionadas ao câncer, de maneira que a jornada contou com a
contribuição de renomados pesquisadores médicos, como os Acadêmicos Ricardo Lopes da Cruz, Paulo
Niemeyer Filho, Fernando Pires Vaz e o Prof. Eduardo Akaishi (USP). 

Iniciando a discussão, o Prof. Dr. Eduardo Akaishi ministrou uma palestra sobre cirurgia alargada no
câncer abdominal. Ele alertou os ouvintes que se tratando de um tema altamente desafiador e
controverso, deve‐se dar mais importância para os benefícios que um tratamento ou uma cirurgia podem
trazer para o paciente, do que para a técnica utilizada.

Como grande avanço, ele
salientou o fato de que
muitas vezes não se precisa
mais amputar membros
acometidos de câncer, como
no passado. Hoje é possível
tratar tumores com
encurtamentos de membros,
retirando‐os e preservando
as articulações e nervos.

Além disso, o Dr. Akaishi
destacou como recurso atual
de combate a problemas
oncológicos a prática de
tratamentos
multidisciplinares, isto é, a
análise conjunta de casos

complexos, que demandam uma equipe de médicos: um cirurgião, um oncologista clínico, um
radioterapeuta, um patologista, um anestesiologista, um enfermeiro, um fisioterapeuta, além de outros
assessores que completam esta "família", como responsáveis por cuidados paliativos, grupo de dor, uma
nutricionista, um fonoaudiólogo, um psicólogo e um assistente social.

Com relação a cirurgias complexas e de risco, o Dr. Akaishi delineou a evolução da discussão sobre
aspectos bioéticos desses casos ao longo da história. Segundo ele, bioética é o estudo das relações das
ciências biológicas, da saúde, filosóficas e do direito. O objetivo dessa análise é garantir harmonia entre

Ciência e Tecnologia

Acad. Ricardo Cruz, Acad. José Camargo, Acad. Hiram Lucas, Prof. Eduardo Akaishi, Acad. Paulo
Niemeyer e Acad. Fernando Vaz

12/07/2016
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12/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina promove Jornada de Cirurgia Oncológica

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/07/12/academianacionaldemedicinapromovejornadadecirurgiaoncologica/ 2/2

as vidas humanas, animal e ambiental – não consensuais.

Em termos de bioética, os parâmetros mudam de acordo com o momento da história, do contexto e da
cultura em questão. As discussões sobre bioética, como sabemos, se intensificaram durante as Guerras
Mundiais, quando ocorreram muitas experimentações de práticas em casos extremos.

O Prof. José J. Camargo, Membro Titular da ANM e médico da Santa Casa de Porto Alegre, discorreu sobre
tumores de pleura. Segundo ele, dentre os tumores primários, os tumores da pleura são extremamente
frequentes e, o mais relevante do ponto de vista epidemiológico é o mesotelioma difuso maligno.Desde a
década de 50, se estabeleceu uma relação de sua ocorrência com a exposição ao asbesto
(amianto).Apesar de proscritas as fibras mais oncogênicas, ainda é uma doença em expansão.Segundo o
Acad. Camargo, a doença é mais prevalente em países industrializados eum problema que ele
apontoucomosubdiagnosticadono meio médico.

A maioria dos pacientes morrem de invasão direta pelo tumor e falência respiratória, sendo que os
tumores com extensão infradiafragmática podem resultar em morte por obstrução intestinal.Outras
causas de morte incluem arritmias e falência cardíaca causada por invasão tumoral.

Em seguida, o Acad. Ricardo Lopes da Cruz contribuiu para a discussão sobre os avanços em cirurgia
oncológica discorrendo sobre grandes reconstruções na cirurgia do câncer da face. Segundo ele, quando
se fala em “reconstrução” no tratamento do câncer, entende‐se que a doença de base tenha sido
adequadamente tratada.Existe uma tríade: curar a doença, garantir a função do órgão e, por último,
possibilitar uma estética aceitável.

No que diz respeito aos desafios da condução de uma reconstrução cirúrgica diante de um câncer de
face, o Dr. Ricardo Cruz destacou os seguintes tópicos: o estado geral do paciente; o estado psicológico
do paciente; os efeitos nocivos da radioterapia; os problemas de cobertura cutânea e mucosa; os maus
resultados com implantes e/ou próteses.

Quando a cirurgia é o tratamento escolhido para recuperar um segmento acometido de câncer, pergunta‐
se qual será a melhor estratégia de reconstrução?A Medicina evoluiu muito e hoje é possível fazer
reconstruções faciais, da calota craniana, da região frontal e supercílio, do nariz, da orelha, da região
orbito‐palpebral, da maxila e palato, do lábio, da mandíbula e do assoalho da boca.

Como alternativas à cranioplastia, ele colocou enxertos como tela de titânio, cimento de hidroxiapatita,
retalhos de pericrânio ou mesmo a combinação dos métodos.

Segundo ele, o que ocorre é que em alguns casos, pode ser que seja melhor poupar o indivíduo de ser
submetido a múltiplas cirurgias reconstrutivas, pois o câncer em si já é muito doloroso. Em vez de
vivenciar a complexidade de uma reconstrução facial, pode ser que o paciente opte por próteses
bucomaxilofaciais implanto suportadas.

Sendo assim, para o Acad. Ricardo Cruz, no que diz respeito à reconstrução no câncer da face, deve‐se
definir se há indicação de reconstrução esquelética, considerar o estado clínico do paciente, os riscos do
tratamento prévio pelas irradiações, a indicação de transplantes microcirúrgicos, utilizar osteossínteses
através fixação interna rígida, e também considerar os benefícios da reconstrução protética implanto‐
suportada.

12/07/2016
continuação
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24/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  ANM celebra convênio com Laboratórios Fleury e Richet para atendimento aos Acadêmicos

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/07/24/anmcelebraconveniocomlaboratoriosfleuryerichetparaatendimentoaosacademicos/ 1/2

Hoje às 15h12  Atualizada hoje às 15h21

ANM celebra convênio com Laboratórios Fleury e Richet
para atendimento aos Acadêmicos

Domingo, 24 de julho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina, instituição cientifico‐cultural mais antiga do Brasil, comemorou no dia
30 de junho, 187 anos de sua fundação, com solenidade realizada em sua sede no Centro, Rio de Janeiro.
Na ocasião, em discurso de encerramento, o Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio
anunciou a celebração de convênio entre a instituição bi‐centenária e os Grupos Fleury e Richet, para a
realização de exames,pelos Acadêmicos e cônjuges. 

Com 90 anos, o Grupo Fleury é em uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do
País, referenciada pela comunidade médica e pela opinião pública, por sua excelência em serviços ao
cliente, inovação e qualidade técnica. O Grupo conta com 144 unidades e é representado pelas marcas
Fleury, A+, Labs A+, Weinmann e Felippe Mattoso. O contrato firmado prevê que seja ofertado aos
Acadêmicos e seus cônjuges um desconto de 70% na realização dos principais exames clínicos e constitui
importante avanço para a instituição.

Representantes do Grupo
Fleury, Dr. Carlos Eduardo
Mocelin (Gerente Senior
Comercial) e Dra. Renata
Nunes (Gerente Médica)
entre os Acadêmicos Carlos
Barros Franco (segundo, da
esquerda para a direita),
Francisco Sampaio
(Presidente, ao centro) e
Luiz Felippe Mattoso (à
direita)

Na sequência, no dia 07 de
julho, a Academia Nacional
de Medicina e o Laboratório
Richet firmaram contrato
que prevê a prestação de
serviços de medicina

diagnóstica e análises. À similaridade do contrato firmado com o Laboratório Fleury, o benefício também
é extensivo aos cônjuges dos Acadêmicos.

O Grupo Richet Medicina & Diagnóstico foi fundado em 02 de janeiro de 1947 por três jovens médicos
recém‐formados e é hoje um centro de análises e pesquisas extremamente moderno e atual, contando

Ciência e Tecnologia

Representantes da Academia e do Grupo Fleury

24/07/2016
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24/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  ANM celebra convênio com Laboratórios Fleury e Richet para atendimento aos Acadêmicos

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/07/24/anmcelebraconveniocomlaboratoriosfleuryerichetparaatendimentoaosacademicos/ 2/2

com o que há de melhor em termos de equipamentos, informática e tecnologia. Atua como referência em
Medicina Diagnóstica nas áreas ambulatorial, hospitalar, industrial, farmacêutica e desenvolvimento de
estudos clínicos.

A equipe do Richet conta hoje com cerca de 300 colaboradores. A direção médica cabe a Helio Magarinos
Torres Filho, médico, formado pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Patologia
Clínica e MBA em Administração em Saúde. O contrato prevê que seja ofertado aos Acadêmicos e seus
cônjuges condições especiais na realização de exames laboratoriais (60% de desconto para exames
laboratoriais de rotina, dentre outros).

Acadêmicos Carlos Alberto
Barros Franco e Presidente
Francisco Sampaio no
momento da assinatura do
convênio com o grupo
Richet, representado pelo
seu presidente Dr. Helio
Magarinos Torres Filho

Os Acadêmicos poderão se
beneficiar dos exames
complementares em todas
as Unidades de Atendimento
de ambos os grupos,
conforme relação disponível
para consulta no site dos
Laboratórios. O atendimento
será possível mediante

apresentação de documento de identificação que os filie à Academia Nacional de Medicina. 

A efetivação dos convênios faz parte de iniciativa liderada pelo Acadêmico Carlos Alberto de Barros
Franco e que contou com o apoio da Presidência da ANM, sendo recebida pelos Acadêmicos de maneira
muito positiva. 

Momento da assinatura do convênio

24/07/2016
continuação



26

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

TESTES COM A PÍLULA DO CÂNCER 
RÁDIO TUPI 

26 DE JULHO DE 2016

http://www.anm.org.br/arquivos/5346996/Testes%20sobre%20
a%20P%C3%ADlula%20do%20C%C3%A2ncer.mp3
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POLUIÇÃO AMBIENTAL É DISCUTIDA NA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 14 de Julho de 2016

A Academia Nacional de Medicina 
realizou, na última quinta-feira (14), 
Simpósio sobre Poluição Ambiental 
organizado pelo Acadêmico Walter 
Zin, Professor Titular da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. Além 

do Acadêmico, o Simpósio contou 
com palestras de especialistas de 
diversas áreas, incluindo o Magnífi -
co Reitor da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, o Padre 
Josafá Carlos de Siqueira.

Mesa de Abertura do Simpósio: Prof. Paulo Saldiva, Diretor do Instituto 
de Estudos Avançados da USP; Pe. Josafá de Siqueira, Reitor da PUC-RJ; 

Acadêmicos Walter Zin (Organizador); Francisco Sampaio (Presidente da ANM); 
Profa. Sandra Azevedo (UFRJ); Prof. Israel Felzenswalb (UERJ).

A Professora Sandra Azevedo 
(UFRJ) apresentou “Cianobactérias 
Tóxicas: Causas e Consequências 
para a Saúde”. Chamou atenção 
para algumas das características 
desses seres vivos que contribuem 
para sua ocorrência frequente, 

destacando sua alta capacidade 
adaptativa, inclusive a ambientes 
extremos, além da produção de 
metabólicos secundários extrema-
mente tóxicos, como as microcis-
tinas, que são capazes de causar 
sérios danos à saúde.
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O perigo da ocorrência de cianobac-
térias em corpos de abastecimento 
de água foi representado pelo caso 
ocorrido em Caruaru (PE), quan-
do aproximadamente 60 pacientes 
morreram em razão de hepatite 
tóxica, causada pela concentração 
de cianobactérias na água utilizada 
nas sessões de hemodiálise. Foram 
apresentados os impactos das 
Cianotoxinas na Biota Aquática e 
para a saúde humana, podendo ser 
de forma direta (ingestão de célu-
las e/ou cianotoxinas diretamente 
da água) ou indireta (consumo de 
outros organismos que já tenham 
acumulado cianotoxinas).

Ao final, a Profa. Sandra Azevedo 
apresentou as diversas formas da 
exposição humana às cianotoxinas, 
destacando: exposição oral, que 
pode estar relacionada ao consumo 
de peixes advindos de ambientes 
com altas concentrações de ciano-
bactérias; exposição por inalação, 
que pode ocorrer por meio de ativi-
dades recreacionais ou profissionais 
e a exposição intravenosa, por he-

modiálise ou por meio da nutrição 
parenteral.

Com apresentação intitulada “Tem 
Perigo no Ar”, o Professor Israel 
Felzenswalb (UERJ) apontou que, 
diferente de outros “perigos”, a ex-
posição à poluição do ar não é op-
cional. Para ilustrar a gravidade do 
problema, o Professor apresentou 
quadro comparativo das necessida-
des diárias de comida (1,5kg), água 
(2,0kg) e ar (15kg). Além deste 
fato, foi comparada também a ca-
pacidade humana de ser privar de 
comida (por volta de 5 semanas), 
água (5 dias) e ar (5 minutos).

Segundo o Professor, o que chama-
mos de ar poluído é constituído de 
material particulado, que constitui 
uma mistura de compostos sólidos e 
líquidos, além de ácidos (nitratos e 
sulfatos), compostos orgânicos, me-
tais e poeira. As principais fontes de 
emissão de material particulado são 
a emissão veicular, atividade indus-
trial e as queimadas de biomassa.

A Professora Sandra Azevedo (UFRJ)

Professor Israel Felzenswalb (UERJ), 
em conferência sobre poluição do ar
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Foi apresentado, então, experimen-
to realizado em diferentes pontos 
da cidade, a fim determinar a expo-
sição humana a poluentes ambien-
tais e os potenciais efeitos adversos 
na saúde associados a essa expo-
sição. Os resultados apresentados 
demonstram que a exposição à po-
luentes pode induzir a formação de 
danos no material genético e poli-
morfismo em genes de metaboliza-
ção, resultados que, combinados, 
apontam para suscetibilidade ao 
câncer de pulmão.

Em seguida, o Dr. André Leoni Ri-
guetti (INEA) fez apresentação so-
bre “Qualidade da Água no Estado 
do Rio de Janeiro”, apresentando os 
trabalhos do Instituto Estadual do 
Ambiente. Uma das atribuições do 
órgão é o monitoramento da quali-
dade das águas, por meio de análise 
da balneabilidade (próprio/impró-
prio para banho), enquadramento 
dos corpos d’água (doce, salgada 
ou salobra), enquadramento das 

Dr. André Riguetti em apresentação 
sobre os trabalhos do INEA

águas subterrâneas e a potabilida-
de das águas. Também foi abordada 
a divulgação de avaliações, boletins 
e relatórios periódicos, que possui 
grande importância na integração 
do órgão com os gestores públicos.

Ao final da exposição, foram apre-
sentados os monitoramentos es-
peciais realizados pelo órgão. O 
primeiro deles se refere ao recen-
te estresse hídrico na bacia do Rio 
Paraíba do Sul, impulsionado por ní-
veis de chuva muito abaixo da mé-
dia histórica. Foram apresentados 
também os planos de monitoramen-
to da qualidade das águas das áreas 
de provas olímpicas, que é realizado 
de segunda à sexta desde o dia 20 
de junho de 2016 e se tornará diá-
rio a partir do dia 20 de julho, com 
a aproximação dos Jogos Olímpicos.

O Acadêmico Walter Zin proferiu 
palestra intitulada “Uma Quimera 
Chamada Poluição”, justificando o 
uso da figura mítica de aparência 
híbrida como uma comparação com 
o fato de que a poluição possui di-
versas fontes e causas. O Acadêmi-
co chamou atenção para o fato de 
que uma em cada três pessoas no 
mundo corre o risco de morrer pre-
cocemente devido à poluição caseira 
- resíduos que circulam em ambien-
te doméstico devido ao uso de ma-
deira ou carvão para aquecimento, 
iluminação e/ou no preparo de ali-
mentos, o mau armazenamento de 
produtos de limpeza (que possuem 
diversos agentes químicos), etc.
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Organizador do Simpósio, o Acad. 
Walter Zin faz apresentação sobre 
“Uma Quimera Chamada Poluição”

O Acadêmico abordou especifica-
mente a dispersão de nanoplásti-
cos no oceano e os motores a com-
bustão. A respeito do primeiro, foi 
apontado que, dentre outras fon-
tes, as impressoras 3D são alta-
mente poluentes, e que este tipo 
de poluição pode causar alteração 
da cadeia alimentar, intoxicando 
micro-organismos da base. Com 

relação ao segundo, foram apre-
sentados estudos que comprovam 
que os motores a diesel possuem 
potencial carcinogênico para seres 
humanos. Além deste fato, apesar 
dos avanços tecnológicos, os moto-
res disponíveis no Brasil são alta-
mente poluentes, configurando um 
risco permanente para a saúde da 
população, uma vez que são am-
plamente utilizados no transporte 
público.

Com o auxílio do Acadêmico Fábio 
Jatene em São Paulo e do Acadêmi-
co Ricardo Cruz no Rio de Janeiro, 
foi organizada videoconferência com 
os Acadêmicos residentes em São 
Paulo. Os Acadêmicos Silvano Raia, 
Paulo Bydlowsky, José Osmar Medi-
na, Fábio Jatene, Samir Rasslan e 
Moacyr Krieger não só assistiram às 
palestras quanto fizeram perguntas 
aos conferencistas do Simpósio de 
Poluição Ambiental.

Os Acadêmicos Silvano Raia, Paulo Bydlowsky, José Osmar Medina, Fábio Jatene, 
Samir Rasslan e Moacyr Krieger não só assistiram às palestras quanto fizeram 

perguntas aos conferencistas do Simpósio de Poluição Ambiental.
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Mesa Diretora da Sessão: Pe. Josafá de Siqueira, Reitor da PUC-RJ, Acadêmicos 
Cardoso de Castro (2º. Secretário), Antonio Nardi (Secretário Geral), Francisco 
Sampaio (Presidente), Claudio Ribeiro (1º. Secretário), Walter Zin (Organizador) 
e Prof. Paulo Saldiva, Diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Na tela, 
o Acadêmico Silvano Raia fazendo seus comentários de São Paulo, em tempo 

real, por videoconferência

Com apresentação sobre “Poluição: 
uma Abordagem Ética e Filosófica”, 
o magnífico reitor da PUC-RJ, Padre 
Josafá Carlos de Siqueira, apontou 
para o predomínio, em nossa 
sociedade, de uma racionalidade 

O Padre Josafá Carlos Siqueira em 
conferência na ANM

quantitativa, operacional e de 
resultados imediatos, onde o lucro 
tem a primazia e de uma falta de 
consciência sobre a capacidade de 
suporte do Planeta e seus recursos.

Na conclusão de sua apresentação, 
o Reitor propôs uma abordagem 
multidimensional do problema da 
poluição, afirmando que a poluição 
não é só um problema tecnológico 
e científico, mas um problema ético. 
Além deste fato, é apontada uma 
falta de visão integrada do mundo, 
pois a degradação ambiental está 
intimamente relacionada com a de-
gradação social. Por fim, a poluição 
foi apresentada também como um 
problema antropológico, com ên-
fase no individualismo e agravada 
pelo fascínio tecnológico, que não 
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a solução partirá da criação de co-
nexões entre as áreas considera-
das “pontos-chave” na sociedade, 
como saúde, educação, segurança 
e transporte. Segundo o Professor, 
somente uma abordagem que pro-
venha da colaboração de todos es-
ses setores será capaz de solucionar 
a problemática da poluição.

Ao final do Simpósio, Acad. Antonio Nardi (Secretário Geral); Acad. Francisco 
Sampaio (Presidente ANM), Pe. Josafá de Siqueira (Reitor da PUC-RJ), Acad. Walter 
Zin (Organizdor do Simpósio) e Prof. Paulo Saldiva (Prof. Titular de Patologia e 

Diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP).

acompanhou um “desenvolvimento 
humano”.

O Professor Paulo Nascimento Sal-
diva (USP) fez apresentação sobre 
“Urbanismo e Morbidade”, ressal-
tando que as Universidades desem-
penham um papel importante na 
promoção de melhores condições de 
vida no ambiente urbano. O Profes-
sor destacou que é necessária uma 
abordagem não convencional das 
questões relativas à poluição, onde 
não seriam apenas as ciências natu-
rais e exatas as responsáveis por de-
senvolver soluções: as ciências hu-
manas possuem o importante papel 
de desenvolver narrativas que inte-
grem os conhecimentos produzidos e 
aumentem sua funcionalidade.

Sendo assim, o Professor Saldiva 
concluiu a palestra afirmando que 

A palestra do Prof. Paulo Saldiva (USP) 
encerrou o Simpósio de Poluição 

Ambiental
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ATA
14/07/2016

 
 
 
 
 
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 14/07/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 
Secretário Geral: Antônio Egídio Nardi 
 
Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 2ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, que contou com a participação dos Acadêmicos Fábio Biscegli 
Jatene, Silvano Raia, Samir Rasslan, Eduardo Moacyr Krieger, Sérgio Paulo Bydlowski e José 
Osmar Medina de Abreu Pestana, desde a sede do Instituto do Coração - USP, São Paulo, por 
meio de videoconferência. Em seguida, solicitou que fosse respeitado um minuto de silêncio em 
respeito ao falecimento do Acadêmico Emérito Pedro Monteiro Sampaio, ocorrido no dia 08 de 
julho de 2016. Após o minuto de silêncio, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
informou que a missa de sétimo dia será celebrada no dia 18 de julho, às 18h na Igreja Sagrado 
Coração de Jesus, na PUC-RJ e que em breve será realizada tradicional Sessão da Saudade em 
homenagem ao Acadêmico. Foram então colocadas em discussão e aprovação as atas dos dias 
16 e 23 de junho de 2016, que, não havendo reparações por parte dos Acadêmicos, foram 
aprovadas por unanimidade. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 
palavra à Bancada Acadêmica. O Acad. Pietro Novellino saudou o Magnífico Reitor da PUC-RJ, 
Pe. Josafá Carlos de Siqueira e informou que o Presidente Acad. Francisco José Barcellos 
Sampaio foi nomeado Membro Honorário da Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(ABRAMES). O Acad. Azor José de Lima solicitou que fosse enviado voto de louvor à Dra. Claudia 
Vieira de Rezende por seus atos em episódio trágico ocorrido no Hospital Souza Aguiar. O Acad. 
Carlos Alberto Barros Franco parabenizou o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
pela estruturação da Secretaria Acadêmica. O Acad. Celso Ramos fez doação de catálogo de 
material cirúrgico datado de 1956. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro solicitou envio de voto 
de pesar à família do pesquisador Luiz Carlos de Lima Silveira, falecido em 10 de julho de 2016. 
O Acad. Marcelo Marcos Morales solicitou que a Academia Nacional de Medicina enviasse 
documento oficial ao Presidente Interino Michel Temer, solicitando que o Programa “Novo Chico”, 
que objetiva recuperar nascentes e áreas degradadas do Rio São Francisco, possua participação 
direta dos cientistas brasileiros. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio instituiu 
comissão para redação do documento, formada pelos Acads. Hiram Lucas, Walter Araújo Zin e 
Marcelo Marcos Morales. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu seguimento ao Simpósio de Poluição 
Ambiental. Na ordem do dia, o Pe. Josafá Carlos de Siqueira (PUC - RJ) proferiu palestra intitulada 
“Poluição: uma Abordagem Ética e Filosófica”. O Professor Paulo Hilário Nascimento Silva (USP 
- SP) fez apresentação sobre “Urbanismo e Morbidade”. Ao final das apresentações, os Acads. 
Sérgio Augusto Pereira Novis, na plenária do Rio de Janeiro - e Silvano Raia em videoconferência 
de São Paulo, fizeram comentários sobre o Simpósio, parabenizando a organização. O Acad. 
Carlos Alberto Barros Franco ressaltou a importância da associação entre a poluição e os temas 
relacionados à saúde. O Acad. Azor José de Lima afirmou que a solução para o problema da 
poluição está invariavelmente relacionada à Educação e Cultura. O Acad. Walter Araújo Zin fez 
perguntas aos palestrantes do Simpósio, que foram respondidas logo em seguida. O Presidente 
Francisco Sampaio fez comentários e perguntas aos palestrantes sobre reciclagem, comentando 
que no passado existia muito maior quantidade de materiais reutilizáveis do que atualmente. Não 
havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio deu a Sessão por encerrada. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco 
José Barcellos Sampaio, Sérgio Augusto Pereira Novis, Omar da Rosa Santos, Pietro 
Novellino, Walter Araújo Zin, Claudio Cardoso de Castro, Hiram Silveira Lucas, Orlando 
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Marques Vieira, Henrique Murad, José Manoel Jansen, Gerson Canedo de Magalhães, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Azor José de Lima, Adolpho Hoirisch, Antonio Egídio 
Nardi, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Yvon Toledo Rodrigues, Carlos Alberto Barros 
Franco, Celso Ferreira Ramos Filho, Doris Rosenthal (Honorária), Ricardo José Lopes da Cruz.
(21)

Marques Vieira, Henrique Murad, José Manoel Jansen, Gerson Canedo de Magalhães, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Azor José de Lima, Adolpho Hoirisch, Antonio Egídio 
Nardi, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Yvon Toledo Rodrigues, Carlos Alberto Barros 
Franco, Celso Ferreira Ramos Filho, Doris Rosenthal (Honorária), Ricardo José Lopes da Cruz.
(21)

ATA - continuação
14/07/2016
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Vídeo 
 SIMPÓSIO SOBRE POLUIÇÃO AMBIENTAL 

- 14 de julho de 2016 -
(1ª Parte)

https://www.youtube.com/watch?v=qgDR9ZOdgJE
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Vídeo 
 SIMPÓSIO SOBRE POLUIÇÃO AMBIENTAL 

- 14 de julho de 2016 -
(2ª Parte)

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=3QjWRowHaKk
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18/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Em videoconferência com SP, poluição ambiental é discutida na ANM com autoridades no assunto 
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Hoje às 16h44  Atualizada hoje às 16h49

Em videoconferência com SP, poluição ambiental é
discutida na ANM com autoridades no assunto 

Segundafeira, 18 de julho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina realizou, na última quinta‐feira (14), Simpósio sobre Poluição
Ambiental organizado pelo Acadêmico Walter Zin com diversas autoridades da área, incluindo o
especialista e biólogo, Magnífico Reitor da PUC‐RJ, o Padre Josafá Carlos de Siqueira e o Professor Titular
da USP e Presidente do Instituo de Estudos Avançados, especialista em Morbidade Urbana, Prof. Paulo
Saldiva. 

A Professora Sandra Azevedo (UFRJ) apresentou “Cianobactérias Tóxicas: Causas e Consequências para a
Saúde”. Chamou atenção para algumas das características desses seres vivos que contribuem para sua
ocorrência frequente, destacando sua alta capacidade adaptativa, inclusive a ambientes extremos, além
da produção de metabolitosmetabolitos secundários extremamente tóxicos, como as microcistinas, que
são capazes de causar sérios danos à saúde.

O perigo da ocorrência de cianobactérias em reservatórios e caminhões de abastecimento de água foi
representado pelo caso ocorrido em Caruaru (PE), quando aproximadamente 60 pacientes morreram em
razão de hepatite tóxica, causada pela concentração de cianobactérias na água utilizada nas sessões de
hemodiálise. Ao final, a Profa. Sandra Azevedo apresentou as diversas formas da exposição humana às
cianotoxinas, alertando que a exposição oral está relacionada ao consumo de peixes advindos de
ambientes com altas concentrações de cianobactérias. 

Com apresentação intitulada “Tem Perigo no Ar”, o Professor Israel Felzenswalb (UERJ) apontou que,
diferente de outros “perigos”, a exposição à poluição do ar não é opcional. Segundo o Professor Israel, o
que chamamos de ar poluído é constituído de material particulado, que constitui uma mistura de
compostos sólidos e líquidos, além de ácidos (nitratos e sulfatos), compostos orgânicos, metais e poeira.
As principais fontes de emissão de material particulado são a emissão veicular, atividade industrial e as
queimadas de biomassa. 

Foi apresentado, então, experimento realizado em diferentes pontos da cidade, a fim de determinar a
exposição humana a poluentes ambientais e os potenciais efeitos adversos na saúde associados a essa
exposição. Os resultados apresentados demonstram que a exposição apoluentes pode induzir a formação
de danos no material genético e polimorfismo em genes de metabolização, resultados que combinados,
apontam para suscetibilidade ao câncer de pulmão.

Em seguida, o Dr. André Leoni Riguetti (INEA) fez apresentação sobre “Qualidade da Água no Estado do
Rio de Janeiro”, apresentando os trabalhos do Instituto Estadual do Ambiente. Uma das atribuições do
órgão é o monitoramento da qualidade das águas, por meio de análise da balneabilidade
(próprio/impróprio para banho), enquadramento dos corpos d’água (doce, salgada ou salobra),
enquadramento das águas subterrâneas e a potabilidade das águas. Também foi abordada a divulgação de

Ciência e Tecnologia
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avaliações, boletins e relatórios periódicos, que possui grande importância na integração do órgão com os
gestores públicos.

Ao final da exposição, foram apresentados os monitoramentos especiais realizados pelo órgão. O primeiro
deles se refere ao recente estresse hídrico na bacia do Rio Paraíba do Sul, impulsionado por níveis de
chuva muito abaixo da média histórica. Foram apresentados também os planos de monitoramento da
qualidade das águas das áreas de provas olímpicas, que é realizado de segunda à sexta desde o dia 20 de
junho de 2016 e se tornará diário a partir do dia 20 de julho, com a aproximação dos Jogos Olímpicos.

O Acadêmico Walter Zin proferiu palestra intitulada “Uma Quimera Chamada Poluição”, justificando o
uso da figura mítica de aparência híbrida como uma comparação com o fato de que a poluição possui
diversas fontes e causas. O Acadêmico chamou atenção para o fato de que uma em cada três pessoas no
mundo corre o risco de morrer precocemente devido à poluição caseira ‐ resíduos que circulam em
ambiente doméstico devido ao usode madeira ou carvão para aquecimento, iluminação e/ou no preparo
de alimentos, o uso e mau armazenamento de produtos de limpeza (que possuem diversos agentes
químicos), etc. 

O Acadêmico Zinabordou especificamente a dispersão de nanoplásticos no oceano e os motores a
combustão. A respeito do primeiro, foi apontado que, dentre outras fontes, as impressoras 3D são
altamente poluentes, e que este tipo de poluição pode causaralteração da cadeia alimentar, intoxicando
micro‐organismos da base. Com relação ao segundo, foram apresentados estudos que comprovam que os
motores a diesel possuem potencial carcinogênico para seres humanos. Além deste fato, apesar dos
avanços tecnológicos, os motores disponíveis no Brasil são altamente poluentes, configurando um risco
permanente para a saúde da população, uma vez que são amplamente utilizados no transporte público.

Em vídeo conferência com os Acadêmicos de São Paulo, sediados no INCOR, que puderam interagir em
tempo real com os Acadêmicos e palestrantes do Rio de Janeiro, a segunda parte do Simpósio teve início
às 18:00, após o Chá Acadêmico. 

Mesa Diretora: PeJosafá de
Siqueira, Reitor da PUC‐RJ,
Acadêmicos Cardoso de
Castro, AntonioNardi,
Francisco Sampaio
(Presidente), Cláudio
Ribeiro, Walter Zin e Prof.
Paulo Saldiva (USP). Na
tela, videoconferência com
o INCOR, Acadêmicos
Silvano Raia, Sérgio
Bydlowski, Medina Pestana,
Fabio Jatene, Samir Rasslan
e Eduardo Krieger.

Com apresentação sobre
“Poluição: uma Abordagem

Ética e Filosófica”, o magnífico reitor da PUC‐RJ, Padre Josafá Carlos de Siqueira, apontou para o
predomínio, em nossa sociedade, de uma racionalidade quantitativa, operacional e de resultados
imediatos, onde o lucro tem a primazia e de uma falta de consciência sobre a capacidade de suporte do
planeta e seus recursos.

Na conclusão de sua apresentação, o Reitor propôs uma abordagem multidimensional do problema da

Mesa diretora
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poluição, afirmando que a poluição não é só um problema tecnológico e científico, mas um problema
ético. Além deste fato, é apontada uma falta de visão integrada do mundo, pois a degradação ambiental
está intimamente relacionada com a degradação social. Por fim, a poluição foi apresentada também
como um problema antropológico, com ênfase no individualismo e agravada pelo fascínio tecnológico,
que não acompanhou um “desenvolvimento humano”.

O Professor Paulo Nascimento Saldiva (USP) fez apresentação sobre “Urbanismo e Morbidade”,
ressaltando que as Universidades desempenham um papel importante na promoção de melhores
condições de vida no ambiente urbano.O Professor destacou que é necessária uma abordagem não
convencional das questões relativas à poluição, onde não seriam apenas as ciências naturais e exatas as
responsáveis por desenvolver soluções: as ciências humanas possuem o importante papel de desenvolver
narrativas que integrem com os conhecimentos produzidos e aumentem sua funcionalidade. 

Sendo assim, o Professor Saldiva concluiu a palestra afirmando que a solução partirá da criação de
conexões entre as áreas consideradas “pontos‐chave” na sociedade, como saúde, educação, segurança e
transporte. Segundo o Professor, somente uma abordagem que provenha da colaboração de todos esses
setores será capaz de solucionar a problemática da poluição.
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ANM se manifesta sobre o Programa de Revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Segundafeira, 22 de agosto de 2016

Jornal do Brasil

O decreto que institui o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco ‐ também
chamado de Plano Novo Chico, publicado no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2016,tem por
objetivo facilitar ações do Poder Público nas áreas de meio ambiente, saneamento e de infraestrutura.

O decreto também cria e detalha a composição do Comitê Gestor do Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco. Esse comitê está vinculado à Casa Civil, a quem caberá planejar,
coordenar e monitorar suas ações. Institui e definiu as competências da Câmara Técnica do Programa,
responsável por assessorar o comitê e por promover a interlocução e a integração entre os órgãos que o
compõem. Também cabe a essa câmara a proposição de metas, estratégias, metodologias, prioridades e
critérios para as ações e atividades que contribuam para a revitalização da Bacia do São Francisco.

A Academia Nacional de Medicina, Instituição científico‐cultural mais antiga do Brasil, se manifesta sobre
o programa, com o documento abaixo, aprovado em Sessão Plenária da Instituição.

“As ações de revitalização do Rio São Francisco são de importância estratégica para o Brasil,com
repercussões socioambientais que certamente contribuirão para a solução de problemas de degradação
ambiental da região, bem como os da saúde da população local.

O projeto anunciado pelo Governo Federal e batizado como “Novo Chico” inclui medidas de despoluição
das águas, conservação do solo, reflorestamento das margens e saneamento da bacia do rio. 

Entendemos que uma ação dessa magnitude necessariamente deva ser respaldada pelo conhecimento
científico e tecnológico que o país já detém. A transparência no processo se dá por intermédio de
chamadas públicas, sob a supervisão de agências de fomento à pesquisa tendo como pilar o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

O CNPq possui,há tempos, comprovada experiência e sucesso na articulação com as Fundações de Amparo
à Pesquisa dos Estados (FAPs), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Coordenaçãode
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Ministérios, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e outros órgãos de fomento. Portanto, as chamadas públicas visando a
solução de questões estratégicas e envolvendo os parceiros, passam por seleção de projetos pautada pelo
mérito científico e avaliada por cientistas de cada uma das áreas de ação, seja ela ambiental, social, de
saúde, e outras. Além disso, o CNPq, nas chamadas com os parceiros,monitora necessariamente os
projetos selecionados, garantindo o sucesso das ações de longa duração. Para tanto, os contemplados
apresentam relatórios periódicos acerca do desenvolvimento técnico‐científico do projeto, bem como
prestações de contas financeiras.

Ciência e Tecnologia

22/08/2016
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Precisamos criar no Brasil a tradição de decisões do poder público com respaldo técnico‐científico e seu
monitoramento continuado por agências governamentais. Além disso, retomemos a esquecida trilha da
meritocracia para orientar nossas decisões.

A comunidade científica nacional está pronta para atuar,pois detém e domina os mecanismos exigidos
para tais fins.”

22/08/2016
continuação
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EM MAIS UMA EDIÇÃO, UMA TARDE NA ACADEMIA: 
OFICINA DIAGNÓSTICA FOI DEDICADA À NEFROLOGIA

Sessão de 21 de Julho de 2016

A iniciativa Uma Tarde na Academia 
de Ofi cina Diagnóstica, em edição 
realizada no dia 21 de julho de 2016, 
contou com a presença dos organi-
zadores Acadêmicos Carlos Basílio 
de Oliveira e José Manoel Jansen, 
do coordenador, Acad. Omar da 
Rosa Santos, e dos convidados: o 
apresentador Dr. André Gouvêa e o 
debatedor, Dr. Arthur Cortez, ambos 
participantes do Programa Jovens 
Lideranças Médicas da ANM.

O evento foi aberto pelo Presidente 
Francisco Sampaio, que em segui-
da passou a palavra para o Acad. 
José Manoel Jansen, fazendo a pri-
meira apresentação do caso. Em 
se tratando de um caso ocorrido 
há mais de 33, o caso, trazido pelo 
Acad. Omar da Rosa Santos, tor-
nou possível observar a evolução 
da Nefrologia, tendo em vista que o 
próprio diagnóstico mudou ao longo 
dos anos.

O Presidente Francisco Sampaio (ao centro) abre os trabalhos de mais uma Tarde 
na Academia, com os Acads. (à esquerda) Carlos Alberto Basílio, Omar da Rosa 

Santos e (à direita) José Manoel Jansen e José Galvão

O Dr. André Gouvêa, Médico do 
Hospital Universitário Gaff ré Guinle, 
fez apresentação do caso clínico. 
Tratava-se de um caso de um ho-
mem de 30 anos, branco, natural 
e domiciliado no Rio de Janeiro, de 

boa condição socioeconômica e con-
dições higiênicas de boa qualidade. 
Recebeu vacinas adequadamente ao 
longo da década de 1950 e negava 
uso de drogas ilícitas, uso continu-
ado de medicamentos e anteceden-
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tes infecciosos. Praticou esportes 
até os 22 anos.

Admitido em julho de 1983 – com 
dois episódios anteriores de urina 
sanguinolenta (considerada então 
glomerulonefrite difuso-aguda).  
Fora também constatada hiperten-
são há um ano e possuía alta na 
pressão arterial. O paciente vinha 
apresentando fadiga há três meses; 
urina espumosa e com volume re-
duzido; edema progressivo (raio-X 
do tórax com derrame pleural nas 
bases). Também foi documentado 
episódio de urina tipo “Coca-Cola”, 
com exame de urina anormal ocor-
rido um mês antes. Constatou-se 
aumento peso corporal considerá-
vel (de 69 para 82 kg) nos últimos 
meses; quadro de cefaleia com es-
cotomas ocasionais e episódios de 
artralgias nos quirodáctilos.

O Dr. André Gouvêa faz a apresentação 
clínica do caso

bases (raio-X confirmou derrame 
pleural);
- Abdome distendido com sinais de 
ascite; fígado a 2 cm do rebordo 
costal direito, indolor. Baço nos limi-
tes normais à percussão;
- Exame das cavidades orais nor-
mal;
- Exame neurológico sem altera-
ções;
- Ausência de linfonodos palpáveis;
- Percussão lombar indolor; edema 
pré-sacro;
- Diurese das 24h iniciais 620ml 
com urina clara, turva e espumosa;
- Anêmico, com hematócrito a 29%, 
VSH48mm na 1º hora, leucometria 
normal;
- Glicose, ureia e creatinina plasmá-
ticas, respectivamente, de 82, 67 e 
2,5mg % (20 dias antes);
- Colesterol 290 e 345 mg% (exame 
há 3 meses e 20 dias); triglicerídeos 
310 e 380 mg % (idem); bilirrubi-
nas, eletrólitos, TGO, TGP e Gama 
GT normais (20 dias antes);
- Plaquetas 90000mm3;

Dos exames apresentados, é pos-
sível destacar que o paciente apre-
sentava:

- Palidez;
- Lucidez. Apresentava-se também 
cooperativo e orientado;
- Ausência de febre;
- Pele sem alterações, exceto por 
edemas;
- Pulsos universalmente presentes, 
com pressão arterial de 180x115 
(hipertensão);
- Pescoço e fâneros normais;
- Tórax de conformação normal com 
abolição do murmúrio vesicular nas 
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- Proteínas totais 4,8 e 4g%, com 
albumina 2,2 e 1,7 g% (exame há 3 
meses e 20 dias);
- T3, T4 e TSH normais;
- Proteinúria de 5,4 e 7,0g/24h 
(exame há 3 meses e 20 dias);
- EAS indicando franca hematúria mi-
croscopia, leucocitúria e cilindrúria.

Na evolução do caso, foram reduzi-
das as doses dos medicamentos de 
tratamento da hipertensão. Foi ini-
ciado tratamento com predinisona 
com doses decrescentes ao longo do 
tempo e associada ao dipiridamol. O 
Prof. André Gouvêa chamou atenção 
para o fato de que, à época, acredi-
tava-se em uma associação do nível 
plaquetário com a gênese das doen-
ças. Além disso, foi observada uma 
redução de peso (de 82 para 72kg).

Apesar de uma melhora aparente 
nos primeiros seis meses, no 22º 
mês observou-se o retorno de um 
quadro de glomerulonefrite.

O paciente teve, então, uma mudança 
de domicílio (mudou-se para Buenos 
Aires) em maio de 1985. Após esse 
fato, foi noticiada a ocorrência de 
Trombose Venosa profunda (MIE) 
1986; degradação da função Renal 
com HD regular em 1989 TR em 1991 
(doador relacionado) – Rejeição do 
TR em 1993 – Retorno à HD.

O Dr. Arthur Cortez, Professor de 
Clínica Médica e Nutrologia da 
UniRio, debatedor do caso, iniciou 
sua palestra propondo um roteiro 
para a realização de diagnóstico di-

Dr. Arthur Cortez debate o caso

A partir dessa afirmativa, o Profes-
sor apresentou as características 
das doenças glomerulares, foram 
apresentados os sintomas mais co-
muns (identificados também no pa-
ciente em questão): edema, hema-
túria, cilindros hemáticos, hemácias 
dismórficas, lipidúria e proteinúria. 
Todavia, foi ressaltado que doen-
ças tubulointersticiais podem levar 
a perda proteica indiretamente pela 
esclerose secundária de néfrons.

Em seguida, o Dr. Arthur Cortez bus-
cou “desvendar” o padrão clínico-u-
rinário do paciente, ressaltando que 
na maior parte dos casos o início 
das síndromes nefróticas é brando. 

ferencial para doenças glomerula-
res. Segundo o Professor, “quando 
não encontramos uma resposta sa-
tisfatória para uma questão difícil, 
nós tentamos perguntas um pouco 
mais fáceis”.

Além disto, todas as causas de sín-
drome nefrótica podem apresentar 
proteinúria subnefrótica, indicando 
que as síndromes nefríticas e ne-
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Os Acads. Carlos Alberto Basílio, Omar 
da Rosa Santos, José Manoel Jansen e 
José Galvão coordenam os trabalhos 

da Oficina Diagnóstica

A discussão que se seguiu foi enri-
quecida pela diversidade do público 
presente – além de estudantes de 
medicina e de médicos praticantes 
de Clínica Médica, também estive-
ram presentes especialistas de di-
versas áreas, mantendo o “espírito” 
da Oficina Diagnóstica, de interação 
entre os profissionais e estudantes 
da área da saúde. Por fim, a Tarde 
na Academia mais uma vez foi en-
cerrada pela análise histopatológica 
do Acad. Carlos Basílio de Oliveira.

Acadêmicos participam da discussão 
do caso apresentado

fróticas possuem “pontos de inter-
seção”, o que acaba dificultando um 
diagnóstico diferencial. Embora seja 
raro, afirmou que alguns pacientes 
têm mais de uma causa da doença 
glomerular. Pelo menos dois meca-
nismos podem estar envolvidos: a 
possibilidade de ocorrência duas do-
enças renais independentes; ou uma 
única doença, podem desencadear 
uma resposta imunitária que imita a 
apresentação de uma outra doença.
O diagnóstico final apresentado pelo 
Dr. Arthur Cortez foi baseado em in-
formações encontradas no artigo do 
The New England Journal of Medi-
cine, intitulado “Membranoprolife-
rative Glomerulonephritis — A New 
Look at an Old Entity”. O Professor 
também discorreu sobre os métodos 
utilizados para a obtenção de diag-
nósticos, preconizando que o pro-
cesso seletivo que visa simplificar 
raciocínios complexos sobre os diag-
nósticos (que preenchem os requisi-
tos estabelecidos pela história clíni-

ca e exame físico) é conhecido como 
atalho heurístico. Os atalhos heu-
rísticos dependem do conhecimento 
profundo da epidemiologia, da histó-
ria natural das doenças e do concei-
to que os estereótipos em medicina 
não são absolutos em suas manifes-
tações. Tendo em mente estas con-
siderações, o diagnóstico diferencial 
apresentado para este paciente foi 
de glomerulonefrite pós-infecciosa, 
chamando atenção para a necessida-
de de diferenciá-la de doenças como 
a nefrite lúpica e a glomerulonefrite 
membrano-proliferativa.
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CONFERÊNCIA SOBRE SUICÍDIO, SEUS MITOS E OS TABUS, 
É REALIZADA NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 21 de Julho de 2016

Em conferência apresentada na 
Academia Nacional de Medicina, 
o Acadêmico e psiquiatra Antônio 
Nardi falou sobre Suicídio, propondo 
à plateia formada por Acadêmicos, 
estudantes e profi ssionais da área, 
novas questões e abordagens para 

o tema. Ressaltou que o suicídio é, 
além de um problema mental, um 
problema social, pouco abordado 
tanto em nossa sociedade quanto 
no curso médico de uma forma ge-
ral.

Bancada Acadêmica e plateia assistem à conferência do 
Acadêmico Antônio Egídio Nardi

Apresentando um histórico dos re-
gistros sobre o tema, o Acadêmico 
retratou a tragédia de Sófocles sobre 
o suicídio de Ajax. Na história, Ajax, 
enlouquecido por não ter recebido 
as armas divinas após a morte de 
Aquiles, massacra os rebanhos em 
vez de atacar os inimigos. Ao perce-

ber o que fi zera, se sente desonrado 
e comete suicídio. Esta visão de sui-
cídio ligado à culpa foi apresentada 
como uma abordagem característi-
ca da Antiguidade. A condenação do 
suicídio também foi abordada nos 
escritos de Santo Agostinho e na 
Bíblia, na fi gura de Judas Iscariotes.
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Para demonstrar a abrangência do 
problema, foram apresentados ca-
sos de suicídios considerados “sim-
bólicos”, como do Presidente Getúlio 
Vargas, da atriz Marylin Monroe e do 
ator Robin Williams, que causaram 
grande impacto na mídia, mas que, 
devido à falta de informação, aca-
baram por reforçar diversos mitos 
sobre o suicídio.

De acordo com a Psiquiatria, o sui-
cídio está invariavelmente ligado a 
doenças mentais, dentre as quais 
é possível destacar a depressão. 
Nesse aspecto, é possível falar sobre 
casos que chamam a atenção, tanto 
na história mundial como nos noti-
ciários atuais, como os Kamikazes 
e os chamados homens-bomba. O 
Professor Nardi chamou a atenção 
para o fato de que, apesar da nar-
rativa apresentada para estes casos 
- de que há uma motivação política 
para o suicídio - estudos apontam 

que os indivíduos ligados a essas 
atividades apresentam indicadores 
de doenças mentais.

Em seguida, o Acadêmico salientou 
que o suicídio é também um proble-
ma de saúde pública, tendo em vista 
que no Brasil a taxa de suicídios é 
de 31 mortes por dia, com 1 tentati-
va de suicídio a cada 2 minutos. No 
mundo, o suicídio é responsável por 
uma morte a cada 40 segundos, de 
acordo com dados da Organização 
Mundial de Saúde. Com relação ao 
tabu existente com relação às ta-
xas de suicídio na Escandinávia, o 
Professor Nardi alertou que as ta-
xas da região não são as maiores do 
mundo, mas é a região onde as es-
tatísticas são as melhores estudadas 
e, portanto, as mais confiáveis; tam-
bém aproveitou para rebater o mito 
de que as taxas de suicídio nessa 
região estão relacionadas ao fato de 
“não possuírem problemas sociais”.

O Acadêmico Antônio Egídio Nardi apresenta os mitos e tabus do Suicídio
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Relatou também que o subdesenvol-
vimento e as taxas de suicídio estão 
muitas vezes associados, principal-
mente em razão da falta de aces-
so a tratamentos psiquiátricos. Com 
relação a estatísticas, foi apresenta-
do que, apesar das tentativas serem 
mais numerosas entre as mulheres 
(3 vezes mais), as mortes por suicí-
dio são maiores na população mas-
culina (4 vezes maiores). Esse fato 
se deve, em grande parte, ao maior 
acesso a armas de fogo. A respeito 
desse fato, foram apresentados da-
dos do Exército Americano, que hoje 
já possui mais mortes por suicídio 
do que mortes por combate, e que 
por isso instituiu importante progra-
ma de prevenção ao suicídio.

Ainda a respeito da relação entre ar-
mas de fogo e suicídio, foi apresen-
tado estudo que aponta as principais 
causas para a redução de 20% nos 
suicídios nos Estados Unidos no ano 
de 2010. De acordo com este estu-
do, em números absolutos, foram 
prevenidas aproximadamente 3.612 
mortes por suicídio apenas por sus-
pender o acesso de indivíduos que 
apresentassem sinais suicidas de 
armas de fogo. Para fins de compa-
ração, esses números foram de 600 
para separar indivíduos suicidas de 
fontes de monóxido de carbono e 
2.498 para o fornecimento de psico-
terapia em serviços de emergência.

Tratando dos fatores de risco, é 
possível ressaltar a existência de 
doenças mentais previamente diag-

nosticadas, tentativas de suicídio 
anteriores, situações de desempre-
go/aposentadoria, isolamento so-
cial, perdas recentes, doenças crô-
nicas/incapacitantes, dentre outras. 
Foram apresentados, também, fato-
res considerados de proteção, como 
filhos, família, religiosidade, habili-
dades positivas de resolução de pro-
blemas e um apoio social positivo. 
Também foi constatado que adoles-
centes e idosos (sobretudo aqueles 
acometidos por graves problemas 
de saúde) constituem grupos vul-
neráveis. O Prof. Nardi alertou que, 
apesar do senso-comum muitas ve-
zes tratar as tentativas de suicídio 
como formas de “chamar atenção”, 
estas são de 8 a 20 vezes mais co-
muns do que o suicídio propriamen-
te dito - e o risco para o indivíduo 
aumenta a cada tentativa.

Sobre os tratamentos disponíveis, 
foi apresentada linha do tempo so-
bre a evolução dos antidepressivos. 
O Professor chamou atenção para o 
fato de que, apesar de uma melhora 
significativa com relação aos efeitos 
colaterais advindos do uso destes 
medicamentos, não houve ganho 
terapêutico considerável desde a dé-
cada de 1950. Também foi abordada 
a eletroconvulsoterapia que, apesar 
do tabu existente em torno desse 
tipo de terapia, mostrou-se eficaz 
em mais de 50% dos pacientes re-
fratários à farmacoterapia. Segundo 
o Professor, esse tratamento é pri-
meira escolha em depressão grave 
com sintomas psicóticos, casos de 
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recusa alimentar com grave desnu-
trição e casos em que há risco imi-
nente de suicídio, entre outros.

Foram expostas também algumas 
descobertas que apoiam o papel da 
serotonina na depressão. Segundo 
pesquisa publicada na revista 
Science no ano de 1982, há uma 
diminuição significativa da função 
serotoninérgica em indivíduos que 
tentaram suicídio. Além deste fato, 
foi assinalado que polimorfismos 
no gene transportador de serotoni-
na podem constituir um importante 
marcador de risco.

O Professor destacou as campa-
nhas de prevenção, em especial o 

Setembro-Amarelo - movimento 
mundial realizado há alguns anos e 
estimulado por entidades médicas e 
pelo IASP (Associação Internacional 
para Prevenção do Suicídio). Com 
uma ideia simples como o Outubro-
Rosa e o Novembro-Azul, que vi-
sam, respectivamente, sensibilizar 
a população sobre os riscos do cân-
cer de mama e das doenças mas-
culinas, o Setembro-Amarelo pre-
tende iluminar grandes símbolos 
das principais cidades e incentivar 
ações que levem o amarelo e cha-
mem a atenção da sociedade para 
a questão do suicídio como um pro-
blema de saúde pública que deve 
ter a atenção de todos e pode ser 
evitado.

Campanha do Setembro Amarelo busca conscientizar e mobilizar a população 
acerca da prevenção do Suicídio
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Na conclusão de sua palestra, 
o Professor Nardi salientou que 
as principais ferramentas para 
o combate deste problema são 
a informação e a prevenção. 
Ademais, foi apresentado quadro 
com recomendações frente a 
um indivíduo que possui risco de 
suicídio, como considerar a ameaça 
seriamente, falar sobre o suicídio 

Após a palestra, os Acadêmicos 
presentes fizeram importante 
rodada de perguntas, que criou 
condições para debate que se seguiu 
por aproximadamente 50 minutos 
após o término da conferência. O 
Acadêmico Adolpho Hoirisch chamou 
atenção para o fato de que os 
médicos estão entre os profissionais 
que cometem mais suicídios, com 
especial menção aos psiquiatras. 

O Acadêmico Francisco Sampaio (presidente, ao centro) modera a discussão sobre 
a palestra sobre Suicídio. À esquerda, os Acadêmicos Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 

e Antônio Nardi; à direita, o Acad. Claudio Cardoso de Castro

por meio de perguntas diretas, 
envolver familiares, não deixar o 
indivíduo sozinho, dentre outros. 
A respeito da responsabilidade 
do profissional de saúde perante 
esse tipo de situação, o Acadêmico 
finalizou ressaltando a importância 
de identificar comportamentos de 
risco e fazer o encaminhamento 
correto deste indivíduo.

Os Acadêmicos Pietro Novellino e 
José Galvão Alves ressaltaram a 
importância de se abordar o tema 
com profundidade ao longo do 
curso médico; o Acadêmico Sérgio 
Novis destacou a responsabilidade 
dos clínicos no atendimento destes 
pacientes – aproximadamente 90% 
dos suicidas estiveram em algum 
tipo de atendimento médico nas 48h 
anteriores ao fato.
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Os Acadêmicos Ricardo Cruz, Omar 
Lupi e Daniel Tabak apresentaram 
dados associados a suicídios em 
suas respectivas áreas de atuação. 
O Acadêmico Tabak chamou atenção 
para pesquisas que apontam a 
felicidade como uma propensão 
genética e todos os desdobramentos 

terapêuticos que essa descoberta 
pode trazer. Também fizeram 
importantes colaborações os 
Acadêmicos Omar da Rosa Santos, 
Henrique Murad, Hiram Lucas, Eliete 
Bouskela, Aderbal Sabrá e Azor José 
de Lima, que ofereceu testemunho 
sobre o suicídio de Getúlio Vargas.
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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 21/07/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 
Secretário Geral: Acad. Antônio Egídio Nardi 
 
Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 3ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, antecipando a Eleição para concessão dos títulos de 
Correspondentes Estrangeiros aos candidatos: Profs: Paolo Pasqualino Pelosi e Raúl S. Sánchez 
Gutiérrez e para Honorário Nacional, candidato:  Prof. Miguel Srougi, em Sessão Secreta. Após a 
eleição, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a Sessão ao público, 
informando que a Academia Nacional de Medicina recebeu uma solicitação do jornal O Globo para 
se pronunciar a respeito do tema “Invasão da Epiderme com Produtos Químicos”, referente à 
tramitação do Ato Médico no Senado Federal. Solicitou que o Acad. Omar Lupi reiterou a posição 
adotada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, afirmando que o médico dermatologista deve 
atuar em casos de invasão da epiderme com produtos químicos. Alertou também para as diversas 
complicações e reações advindas deste tipo de procedimento. Em seguida, foi aprovado o texto 
oficial redigido por comissão formada pelos Acads. Hiram Silveira Lucas, Walter Araújo Zin e Marcelo 
Marcos Morales, a respeito do projeto de revitalização do Rio São Francisco, o Programa “Novo 
Chico”. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a palavra aos 
Acadêmicos. O Acad. Omar da Rosa Santos expressou seus votos de melhoras ao Acad. Mário 
Barreto Corrêa Lima e saudou o Acad. Henrique Murad pelo sucesso da cirurgia realizada no Acad. 
Mário Barreto Corrêa Lima. Na ordem do dia, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
convidou o Acad. Antônio Egídio Nardi para proferir a conferência Suicídio – Mito e Tabu. Após a 
apresentação, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a palavra aos 
Acadêmicos para perguntas e comentários. O Acad. Adolpho Hoirisch chamou atenção para o fato 
de que os médicos estão entre os profissionais que cometem mais suicídios, com especial menção 
aos psiquiatras. Os Acads. Pietro Novellino e José Galvão Alves ressaltaram a importância de se 
abordar o tema com profundidade ao longo do curso médico; o Acad. Sérgio Novis destacou a 
responsabilidade dos clínicos no atendimento destes pacientes. Os Acads Ricardo Cruz, Omar Lupi e 
Daniel Tabak apresentaram dados associados a suicídios em suas respectivas áreas de atuação. Os 
Acads. Omar da Rosa Santos, Henrique Murad, Hiram Lucas, Eliete Bouskela, Aderbal Sabrá e Azor 
José de Lima fizeram questionamentos ao Acad. Antônio Egídio Nardi. Após o Acad. Antônio Egídio 
Nardi responder os questionamentos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, 
Pietro Novellino, Sérgio Augusto Pereira Novis, Omar da Rosa Santos, José Manoel Jansen, 
Walter Araújo Zin, Claudio Cardoso de Castro, Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, José Marcos Fisz (Honorário), José Galvão Alves, Meer Gurfinkel (Honorário), 
Orlando Marques Vieira, Antônio Egídio Nardi, Hiram Silveira Lucas, Adolpho Hoirisch, José 
Augusto da Silva Messias, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, 
Delta Madureira Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello, Jayme Brandão de Marsillac, Milton Ary 
Meier, Henrique Murad, Ricardo José Lopes da Cruz, Marcello André Barcinski, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, José Carlos do Valle, Azor José de Lima, Omar Lupi da Rosa Santos, Eliete 
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ATA - continuação
21/07/2016 

 

- continuação
21/07/2016

Bouskela, Deolindo de Souza Gomes Couto, Celso Marques Portela, Octavio Pires Vaz, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Eduardo Lopes Pontes, Luiz Felippe de Queiroz Mattoso, Daniel 
Goldberg Tabak. (38) 
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Vídeo 
“Uma Tarde na Academia” 

 NEFROLOGIA
- 21 de julho de 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=FBg9vXbxlDg
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Vídeo 
SIMPÓSIO SOBRE SUICÍDIO 

- 21 de julho de 2016 - 

https://www.youtube.com/watch?v=oPL0oOLtI1w
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Hoje às 18h52  Atualizada hoje às 19h02

Academia Nacional de Medicina debate mitos e tabus do
suicídio

Sextafeira, 22 de julho de 2016

Jornal do Brasil

Em conferência apresentada na Academia Nacional de Medicina, o Acadêmico e psiquiatra Antônio Nardi
falou sobre Suicídio, propondo à plateia formada por Acadêmicos, estudantes e profissionais da área,
novas questões e abordagens para o tema. Ressaltou que o suicídio é, além de um problema mental, um
problema social, pouco abordado tanto em nossa sociedade quanto no curso médico de uma forma geral. 

Apresentando um histórico dos registros sobre o tema, o Acadêmico retratou a tragédia de Sófocles sobre
o suicídio de Ajax. Na história, Ajax,enlouquecido por não ter recebido as armas divinas após a morte de
Aquiles, massacra os rebanhos em vez de atacar os inimigos. Ao perceber o que fizera, se sente
desonrado e comete suicídio.Esta visão de suicídio ligado à culpa foi apresentada como uma abordagem
característica da Antiguidade. A condenação do suicídio também foi abordada nos escritos de Santo
Agostinho e na Bíblia, na figura de Judas Iscariotes.

De acordo com a
Psiquiatria,o suicídio está
invariavelmente ligado a
doenças mentais, dentre as
quais é possível destacar a
depressão. Nesse aspecto, é
possível falar sobre casos
que chamam a atenção,
tanto na história mundial
como nos noticiários atuais,
como os Kamikazes e os
chamados homens‐bomba. O
Professor Nardi chamou a
atenção para o fato de que,
apesar da narrativa
apresentada para estes
casos ‐ de que há uma
motivação política para o
suicídio ‐ estudos apontam

que os indivíduos ligados a essas atividades apresentam indicadores de doenças mentais.

Em seguida, o Acadêmico salientou que o suicídio é também um problema de saúde pública, tendo em
vista que no Brasil a taxa de suicídios é de 31 mortes por dia, com 1 tentativa de suicídio a cada 2
minutos. No mundo, o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos, de acordo com dados da
Organização Mundial de Saúde. Com relação ao tabu existente com relação às taxas de suicídio na

Ciência e Tecnologia

Acadêmico e psiquiatra Antonio Nardi proferiu palestra sobre suicídio

22/07/2016
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Escandinávia, o Professor Nardi alertou que as taxas da região não são as maiores do mundo, mas é a
região onde as estatísticas são as melhores estudadas e, portanto, as mais confiáveis; também aproveitou
para rebater o mito de que as taxas de suicídio nessa região estão relacionadas ao fato de “não
possuírem problemas sociais”.

Relatou também que o subdesenvolvimento e as taxas de suicídio estão muitas vezes associados,
principalmente em razão da falta de acesso a tratamentos psiquiátricos. Com relação a estatísticas, foi
apresentado que, apesar das tentativas serem mais numerosas entre as mulheres (3 vezes mais), as
mortes por suicídio são maiores na população masculina (4 vezes maiores). Esse fato se deve, em grande
parte, ao maior acesso a armas de fogo. A respeito desse fato, foram apresentados dados do Exército
Americano, que hoje já possui mais mortes por suicídio do que mortes por combate, e que por isso
instituiu importante programa de prevenção ao suicídio.

Tratando dos fatores de risco, é possível ressaltar a existência de doenças mentais previamente
diagnosticadas, tentativas de suicídio anteriores, situações de desemprego/aposentadoria, isolamento
social, perdas recentes, doenças crônicas/incapacitantes, dentre outras. Foram apresentados, também,
fatores considerados de proteção, como filhos, família, religiosidade, habilidades positivas de resolução
de problemas e um apoio social positivo. Também foi constatado que adolescentes e idosos (sobretudo
aqueles acometidos por graves problemas de saúde) constituem grupos vulneráveis.

O Prof. Nardi alertou que, apesar do senso‐comum muitas vezes tratar as tentativas de suicídio como
formas de “chamar atenção”, estas são de 8 a 20 vezes mais comuns do que o suicídio propriamente dito
‐ e o risco para o indivíduo aumenta a cada tentativa.

Sobre os tratamentos
disponíveis, foi apresentada
linha do tempo sobre a
evolução dos
antidepressivos. O Professor
chamou atenção para o fato
de que, apesar de uma
melhora significativa com
relação aos efeitos
colaterais advindos do uso
destes medicamentos, não
houve ganho terapêutico
considerável desde a década
de 1950. Também foi
abordada a
eletroconvulsoterapia que,
apesar do tabu existente em
torno desse tipo de terapia,
mostrou‐se eficaz em mais
de 50% dos pacientes
refratários à

farmacoterapia. Segundo o Professor, esse tratamento é primeira escolha em depressão grave com
sintomas psicóticos, casos de recusa alimentar com grave desnutrição e casos em que há risco iminente
de suicídio, entre outros.

O Professor destacou as campanhas de prevenção, em especial o Setembro‐Amarelo ‐ movimento mundial
realizado há alguns anos e estimulado por entidades médicas e pelo IASP (Associação Internacional para
Prevenção do Suicídio). Com uma ideia simples como o Outubro‐Rosa e o Novembro‐Azul, que visam,

Mesa Diretora do debate sobre suicídio, com os Acadêmicos CláudioRibeiro, Antonio Nardi
(palestrante), Francisco Sampaio (Presidente) e Cardosode Castro

22/07/2016
continuação
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respectivamente, sensibilizar a população sobre os riscos do câncer de mama e das doenças masculinas, o
Setembro‐Amarelo pretende iluminar grandes símbolos das principais cidades e incentivar ações que
levem o amarelo e chamem a atenção da sociedade para a questão do suicídio como um problema de
saúde pública que deve ter a atenção de todos e pode ser evitado.

Na conclusão de sua palestra, o Professor Nardi salientou que as principais ferramentas para o combate
deste problema são a informação e a prevenção. Ademais, foi apresentado quadro com recomendações
frente a um indivíduo que possui risco de suicídio, como considerar a ameaça seriamente, falar sobre o
suicídio por meio de perguntas diretas, envolver familiares, não deixar o indivíduo sozinho, dentre
outros. A respeito da responsabilidade do profissional de saúde perante esse tipo de situação, o
Acadêmico finalizou ressaltando a importância de identificar comportamentos de risco e fazer o
encaminhamento correto deste indivíduo.

22/07/2016
continuação
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Compartilhe:

Hoje às 16h09  Atualizada hoje às 16h14

Suicídio e Desemprego

0 Tweet

Domingo, 24 de julho de 2016

Por Francisco J. B. Sampaio e Antonio Egidio Nardi*

Recente artigo publicado na Folha de São Paulo, intitulado "Estudos identificam forte relação entre
suicídios e desemprego" e citando uma história de um empresário que cometeu suicídio no momento de
crise financeira e necessidade de demissão em sua empresa, nos chamou a atenção. 

A Academia Nacional de Medicina (ANM) discutiu “Suicídio” recentemente, em torno de apresentação do
Acadêmico e Psiquiatra Antonio Egidio Nardi. Foi demonstrado que quem comete suicídio, sempre padece
de algum transtorno mental, sendo o mais comum a depressão. Mesmo entre os "kamikazes" ou os
"indivíduos‐bomba” que se explodem, supostamente por motivos políticos, ideológicos ou religiosos,
existe sempre um transtorno mental subjacente. 

Com relação “A Crise Econômica e Desemprego”, podemos afirmar que o desemprego e outros
estressores psicossociais podem desencadear doenças mentais em indivíduos predispostos, e podem
aumentar o risco de outros transtornos, como uso de drogas e abuso de álcool. O suicídio não é uma
resposta isolada a um estressor. Sempre há uma doença mental pré‐existente ao fator estressor ou
desencadeada por este, como principalmente a depressão. 

Tratando dos fatores de risco, é possível ressaltar a existência de doenças mentais previamente
diagnosticadas, tentativas de suicídio anteriores, situações de desemprego ou aposentadoria, isolamento
social, perdas recentes, doenças crônicas ou incapacitantes, dentre outras. Também foi constatado que
adolescentes e idosos (sobretudo aqueles acometidos por graves problemas de saúde) constituem grupos
vulneráveis. Existem ainda fatores considerados de proteção, como filhos, família, religiosidade,
habilidades positivas de resolução de problemas e um apoio social positivo.

* Dr. Francisco J. B. Sampaio é Presidente da Academia Nacional de Medicina; Dr. Antonio Egidio Nardi é
Psiquiatra e Secretário Geral da Academia Nacional de Medicina

0Recomendar Share
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Sociedade Aberta
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE 
JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA COM A PRESENÇA DE 

ESPECIALISTAS

Sessão de 24 de Julho de 2016

A Academia Nacional de Medicina 
recebeu representantes do Gover-
no, do Poder Judiciário, da Comuni-
dade Médica e Sociedade Civil, a fi m 
de que fosse debatida a chamada 
Judicialização da Medicina, que diz 
respeito ao aumento exponencial do 

número de ações tramitadas na Jus-
tiça brasileira associadas ao tema da 
saúde. O Simpósio, organizado pelos 
Acadêmicos Francisco Sampaio e Ru-
bens Belfort e pelo Benemérito Pedro 
Grossi, marcou a última Sessão da 
ANM antes do recesso Olímpico.

O Dr. Guido Cerri (USP), Acad. José Gomes Temporão, Ministro Álvaro 
Noronha (STJ), Acad. Francisco Sampaio (presidente), Dr. David 
Uip (Secretário de Saúde de São Paulo), Dr. Reinaldo Guimarães 

(ABIFINA) e Dra. Maria Inez Gadelha (Ministério da Saúde)

Dr. Reinaldo Guimarães apresentou 
palestra sobre “As Múltiplas Facetas 
da Judicialização”. Classifi cou a 
judicialização como um fenômeno 
complexo e que não é exclusivamente 
brasileiro. Foram apresentadas 
as diferentes “modalidades” de 
demandas, de acordo com o status 
dos medicamentos, além de análise 
da Lei nº. 12.401, que dispõe 
sobre a assistência terapêutica e 
a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do SUS. Dr. Reinaldo Guimarães
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Em estudo apresentado, o Dr. Rei-
naldo Guimarães apresentou uma 
revisão sistemática do fenômeno, 
ressaltando que: a prescrição mé-
dica é o critério mais comum para 
informar as ações; as ações priva-
das/individuais são amplamente 
majoritárias em relação às públi-
cas/coletivas e um número impor-
tante de ações poderia ser evitada 
se alternativas terapêuticas con-
templadas nas listas do SUS fos-
sem levadas em conta pelos pres-
critores.

Apresentando “A Visão do Ministério 
da Saúde”, a Dra. Maria Inez Gade-
lha argumentou que a grande parte 
das ações desconsidera princípios 
e diretrizes estruturantes do SUS, 
como a descentralização e a inte-
gralidade. As informações apresen-
tadas são dadas ou interpretadas 
por leigos, além de desconsiderar 
opções terapêuticas cientificamen-
te consolidadas e menos onerosas 
para o sistema de saúde. Repudiou 
também a responsabilização pelo 
pagamento de medicamentos ou 
métodos terapêuticos não regula-
mentados no Brasil, muitas vezes 

Dra. Maria Inez Gadelha 
abordou a Judicialização do 
ponto de vista do Ministério 

da Saúde

colocando a vida do paciente em 
risco.

Ao final de sua apresentação, a Dra. 
Maria Inez Gadelha ressaltou que a 
incorporação acrítica de tecnologias 
possui sérias consequências para o 
paciente e que a judicialização, de 
uma forma geral, gera enfraqueci-
mento do peso técnico-científico e 
um aumento da incerteza, insegu-
rança e dos custos dos procedimen-
tos e tratamentos, caracterizando 
um contrassenso.

Falando a respeito da “Visão da In-
dústria Farmacêutica”, o Dr. Antônio 
Britto apontou que a judicialização 
da medicina desorganiza o plane-
jamento da indústria farmacêutica, 
favorecendo aos que melhor de-
mandam em detrimento aos que 
realmente necessitam e geração de 
oportunidades para ações antiéticas 
e prejudiciais ao sistema. Foi apre-
sentado apelo do Ministro da Saúde, 
que convoca todas as especialidades 
a rever os protocolos e incorporar 
novas tecnologias, sem que isso re-
presente necessariamente aumento 
de custos para a saúde brasileira.
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Dr. Antônio Britto, diretor da 
INTERFARMA, apresentou a 

perspectiva da indústria farmacêutica

O Dr. Antônio Britto apresentou le-
vantamento sobre a situação da 
judicialização no Brasil, que levou 
a indústria a se posicionar contra 
a judicialização, pois entende que 
esse fato é consequência de falhas 
e lacunas do sistema de saúde. 
Apesar de entender que existe legi-
timidade em algumas situações, são 
necessários dispositivos para punir 
as empresas associadas que incen-
tivarem – direta ou indiretamente – 
a prática dessa ação.

Apresentando “Os Efeitos no 
Sistema Público e Privado”, o Dr. 
Giovanni Cerri ressaltou que a 
maior parte das ações está relacio-
nada a hospitais e instituições pri-
vadas. Dessa forma, entende que o 
Judiciário se assemelha a “um Robin 
Hood às avessas”, onde o sistema 
privado acaba por absorver uma 
grande parcela de recursos públicos 
para o ajuizamento destas ações. 
Frisou que é necessária uma ação 

mais efetiva por parte dos conselhos 
regionais de medicina para fiscalizar 
as prescrições, combatendo o cor-
porativismo.

Dr. Guido Cerri (USP), em apresentação 
sobre os efeitos da judicialização nos 

setores público e privado

Propondo alternativas para reduzir a 
judicialização e garantir uma assis-
tência à saúde justa aos brasileiros, 
o Dr. Giovanni Cerri propôs a am-
pliação de Varas Especializadas em 
Saúde; a criação de Câmaras Técni-
cas de Conciliação; a ampliação de 
Núcleos de Apoio Técnico e o forta-
lecimento do papel da ANVISA e da 
Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias.

Abordando “Os Efeitos na Relação 
Médico-Paciente”, o Acadêmico José 
de Jesus Camargo afirmou que atu-
almente 28 mil médicos brasileiros 
estão sendo processados, ressaltan-
do os efeitos morais advindos deste 
fato. O aumento de denúncias de 
erro médico possui como pano de 



64

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

fundo o atendimento despersonali-
zado, a descontinuidade dos atendi-
mentos e perda da qualificação pro-
fissional, devido à proliferação de 
Faculdades de Medicina e do fato de 
as Emergências não possuírem con-
dições técnicas elementares.

A relação médico-paciente foi tema da 
apresentação do Acad. José Camargo

Após apresentar os efeitos da 
judicialização na relação médico-
paciente no caso dos Estados 

Unidos, o Acadêmico Camargo 
encerrou sua palestra afirmando 
que a situação do médico brasileiro 
atualmente gira em torno de três 
pontos: a controvérsia do seguro 
profissional, a insegurança dos 
médicos e o questionamento de se 
medicina se tornou uma profissão 
de risco, devido ao grande número 
de processos.

Abordando “Os Efeitos no Sistema 
Privado”, foi convidado João Otávio 
de Noronha, ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que, em 
junho de 2016, foi aprovado como 
Corregedor Nacional de Justiça. 
Segundo o Ministro, um dos principais 
problemas é que o problema não 
é encarado como um problema 
administrativo, e sim como um 
problema de financiamento. Nesse 
sentido, a judicialização estaria ao 
final de um processo que decorre da 
má gestão dos recursos.

O Ministro Álvaro Noronha (ao centro) em apresentação sobre os efeitos no 
sistema privado. Acad. José Gomes Temporão (à esquerda) e Acad. Francisco 

Sampaio (à direita)
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Ao final de sua apresentação, o Mi-
nistro ressaltou que é necessário 
que os funcionários do Poder Judi-
ciário estejam em constante atuali-
zação – não podem ser “homens de 
gabinete”. Como exemplo de ações 
que contemplem essa proposta, res-
saltou o trabalho da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados, que permite a uniformi-
zação do conteúdo a ser repassado 
aos magistrados em formação e da 
atualização daqueles em exercício.

O Dr. David Uip apresentou a “Situ-
ação Atual e Perspectivas” no estado 
de São Paulo, apresentando alguns 
desafios do SUS, como: o subfinan-
ciamento, a má gestão, o desperdício, 
e a judicialização, que torna a saú-
de um setor “inadministrável”. Além 
deste fato, afirmou que o arsenal te-
rapêutico do SUS não é de conheci-
mento de grande parte dos prescrito-
res e dos usuários. Dessa forma, são 
desconsideradas as alternativas tera-
pêuticas disponíveis no SUS.

Dr. David Uip apresentou a situação 
atual da judicialização no estado de 

São Paulo

Na conclusão de sua palestra o Dr. 
David Uip abordou o caso da fosfoe-
tanolamina, sintetizada pela primei-
ra vez em um laboratório em São 
Carlos e que não possuía registro na 
ANVISA. O Professor Uip relembro 
que, uma vez aprovada pelo Con-
gresso a lei que liberava o uso da 
substância, inúmeras liminares judi-
ciais foram aprovadas no país.

Estudantes, repórteres, profissionais 
da área da saúde e representantes da 

sociedade civil preencheram o auditório 
Miguel Couto 
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ATA
28/07/2016

 

 

 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antônio Egídio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 4ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, agradecendo a presença de todos, em especial aos palestrantes do 
Simpósio sobre Judicialização da Medicina. O Presidente Francisco Sampaio saudou os os 
Acadêmicos Maurício Rocha e Silva, Eduardo Moacyr Krieger, Samir Rasslan e Fábio Biscegli Jatene, 
que participavam por videoconferência diretamente de São Paulo. Em seguida, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio deu seguimento ao Simpósio sobre Judicialização da Medicina, 
apresentando os conferencistas: Ministro João Otávio de Noronha (STJ), para apresentar “Os Efeitos 
no Sistema Privado” e o Dr. David Uip (USP), para apresentação intitulada “Situação Atual e 
Perspectivas no Estado de São Paulo”. Após as apresentações, foi aberta a palavra aos Acadêmicos. 
O Acad. Daniel Goldberg Tabak levantou importantes questões sobre o “valor” dos medicamentos e da 
vida dos pacientes. O Acad. chamou atenção para o fato de que o preço dos medicamentos deve ser 
estabelecido de maneira responsável, e levando em consideração sua importância para os 
tratamentos. O Acad. José Galvão Alves ressaltou a importância de convidar um representante dos 
pacientes para as edições seguintes do Simpósio. Em seguida, o Dr. David Uip respondeu aos 
comentários dos Acadêmicos. Não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos Acadêmicos, o 
Presidente Acad. Francisco Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, José Carlos do Valle, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, Omar da Rosa Santos, Sergio Augusto Pereira Novis, Daniel Goldberg Tabak, José 
Galvão Alves, Claudio Cardoso de Castro, Orlando Marques Vieira, Azor José de Lima, Wanderley 
de Souza, Hiram Silveira Lucas, Rubens Belfort Mattos Júnior, Milton Ary Meier, José de Jesus 
Peixoto Camargo, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Luiz Felippe de Queiroz Mattoso, Jayme 
Brandão de Marsillac, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen, Carlos Américo de 
Barros e Vasconcelos Giesta, Ricardo José Lopes da Cruz, Antonio Egídio Nardi, Gerson Canedo 
de Magalhães, Adolpho Hoirisch, Delta Madureira Filho, José Augusto da Silva Messias, Celso 
Marques Portela, Omar Lupi da Rosa Santos, Eliete Bouskela, Carlos Eduardo Brandão de Mello, 
José Osmar Medina de Abreu Pestana, Carlos Alberto Costa de Barros Franco (33). 
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SIMPÓSIO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA 
- 28 de julho de 2016 -

(1ª PARTE)
 

https://www.youtube.com/watch?v=5MaIpXi0Dk8
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https://www.youtube.com/watch?v=5Q8xSMpfPGY

SIMPÓSIO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA 
- 28 de julho de 2016 -

(2ª PARTE)
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Hoje às 17h03

Judicialização da Medicina é tema de simpósio na
Academia Nacional de Medicina
Participarão representantes do Governo, Poder Judiciário, Comunidade Médica e Sociedade Civil

Terçafeira, 26 de julho de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina (ANM) realiza, na próxima quinta‐feira (28), um simpósio com objetivo
de tratar do tema Judicialização da Medicina. Dada a importância do tema, foram convidados
representantes do Governo, do Poder Judiciário, da Comunidade Médica e Sociedade Civil, a fim de que
sejam debatidos problemas e novas perspectivas de solução. 

A realização de um Simpósio deste porte na Academia Nacional de Medicina – instituição científico‐
cultural mais antiga do Brasil e que vem se posicionando em diversos temas de importância para a
sociedade civil como a chamada “pílula do câncer”, Aborto, Programa mais Médicos, Cuidados Paliativos
em Doentes Terminais, Poluição, Obesidade, Suicídio, Compulsão Alimentar, etc. ‐ possui um grande valor
simbólico. 

Apesar de não se tratar de um tema “novo”, o aumento exponencial de ações no Judiciário envolvendo
questões ligadas à saúde (que pode ultrapassar a marca de 1 milhão por ano em alguns estados e a nível
federal), atrelado à tramitação de proposta no Senado que impediria a concessão de liminares para a
realização de procedimentos que não sejam oferecidos pelo SUS, já configurariam um cenário crítico.
Somada a estes fatores, a atual crise orçamentária pela qual passa a União (com efeitos especialmente
nefastos para os já desgastados sistemas estaduais e municipais) completa o panorama dentro do qual a
discussão da judicialização torna‐se fundamental. 

Acerca dos prejuízos para o orçamento federal, é importante notar que, para 2016, a estimativa é que os
gastos do Ministério da Saúde forçados por decisões judiciais cheguem a R$ 1,6 bilhão. A maior
preocupação da maioria dos gestores públicos é decorrente do desequilíbrio que gastos desta natureza
podem gerar para as contas públicas. É pertinente considerar que um problema desta grandeza é
originado a partir de questões estruturais do Sistema de Saúde brasileiro. A judicialização está ligada a
questões como a alta burocracia e a fragilidade do sistema, que não possui regras e diretrizes normativas
claras e funcionais. Há, ainda, um agravante a ser considerado: para além das campanhas de marketing
inescrupulosas, existem verdadeiras quadrilhas especializadas em usar o Poder Judiciário e a
desesperadora situação dos pacientes em benefício próprio, deteriorando todo o quadro. Por fim, trata‐
se também de uma questão de má gestão dos recursos, aliada a uma falta de interação entre as
entidades envolvidas ‐ a judicialização é, portanto, o efeito colateral de um sistema que funciona mal. 

Todavia, é importante notar que, para além de discussões orçamentárias, a discussão sobre judicialização
da medicina passa invariavelmente por uma discussão sobre a qualidade do atendimento que a população
tem acesso. Isso porque a maioria dos casos em que o paciente recorre à Justiça, trata‐se da única forma
de garantir o acesso a um tratamento – em geral, são tratamentos raros e medicamentos de acesso
dificultado (importados, por exemplo). 

Ciência e Tecnologia

26/07/2016
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A solução, assim como o problema em si, é multifacetada. É necessário o estabelecimento de diálogo
entre todas as partes, envolvendo representantes que possam adequadamente estabelecer normas e
propostas que visem o estabelecimento de um sistema que seja eficiente e organizado. Desta forma, será
possível evitar que medidas “paliativas” se tornem um sistema paralelo, diminuindo a credibilidade no
funcionamento dos sistemas tanto públicos quanto privados. Atender às necessidades da população sem
que sejam sacrificados os já debilitados orçamentos só será possível por meio de planejamento e
estratégias adequadas. Por fim, é necessário que a classe médica esteja envolvida principalmente no
fornecimento de informações e para garantir que quaisquer medidas que sejam tomadas sejam pautadas
por evidências científicas, evitando o corporativismo. 

É nesse sentido que Simpósios e Debates da natureza do que será realizado na Academia Nacional de
Medicina na próxima quinta‐feira (28) se colocam de maneira essencial, funcionando como canal de
diálogo primário entre as diversas instituições, para o desenvolvimento de estratégias viáveis e
resolutivas. 

Confira a Programação do Simpósio 

Organização: Acadêmicos Francisco Sampaio e Rubens Belfort, Benemérito Pedro Grossi, Prof. Dr.
Reinaldo Guimarães, Adv. Henrique Freire de Oliveira Souza 

14:00 Abertura ‐ Acadêmico Francisco Sampaio, Presidente ANM; Acadêmico Rubens Belfort, José Gomes
Temporão e Benemérito Pedro Grossi

Perfis: O acadêmico Francisco Sampaio é médico formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina (ANM) em 1999. É professor titular
do Centro Biomédico da UERJ e coordena desde 1989 a Unidade de Pesquisa Urogenital. Em 2015 foi
eleito presidente da ANM; O acadêmico Rubens Belfor é professor titular do departamento de
Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. É autor de 10 livros sobre oftalmologia e é
considerado um dos maiores especialistas do mundo na área; José Gomes Temporão é médico sanitarista
e foi ministro da Saúde durante o segundo mandato do ex‐presidente Lula. Atualmente é diretor‐
executivo do Instituto Sul‐americano de Governo em Saúde. Já foi presidente do Instituto Vital Brazil e
do Instituto Nacional do Câncer.

14:10 As Múltiplas Facetas da Judicialização

Reinaldo Guimarães

Perfil: O palestrante ocupa o cargo de vice‐presidente da ABIFINA, a Associação Brasileira das Indústrias
de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades. Jjá foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde (2007 ‐ 2010) e diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do
Ministério da Saúde (2003 ‐ 2005). 

14:40 A Visão do Ministério da Saúde

Dra. Maria Inez Gadelha

Perfil: É médica oncologista e atua na saúde pública e nos estudos do câncer há 30 anos. Atualmente,
Gadelha é diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde. 

15:10 A Visão da Industria Farmacêutica

Antônio Britto

26/07/2016
continuação
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Perfil: O palestrante em, desde 2009, presidente‐executivo da Interfarma, a Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa. Jornalista de formação, Britto já foi deputado federal, ministro da
Previdência Social durante o governo de Itamar Franco e, em 1994, venceu as eleições para o governo do
Estado do Rio Grande do Sul. 

15:40 Os Efeitos no Sistema Público e Privado

Dr. Giovanni Guido Cerri

Perfil: É professor titular de Radiologia da Universidade de São Paulo, a USP. Por duas oportunidades, foi
diretor da Faculdade de Medicina da mesma universidade. Entre 1999 e 2002, foi diretor clínico do
Hospital das Clínicas da FMUSP. Também ocupou cargo de secretário de Saúde do Estado de São Paulo, de
2011 a 2013. 

16:10 Os Efeitos na Relação Médico‐Paciente

Acadêmico José J. Camargo

Perfil: O médico se formou em Medicina na UFRGS em 1970. Possui especialização em cirurgia torácica.
Foi o primeiro cirurgião a realizar um transplante de pulmão no Brasil e na América Latina, em 1989.
Camargo é diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. É autor de
vários livros e artigos científicos. 

16:40 Discussão 

17:00 Chá Acadêmico 

18:00 Sessão Plenária ‐ Presidente da ANM, Acad. Francisco J. B. Sampaio 

18:15 Os Efeitos no Sistema Privado

Ministro João Otávio de Noronha

Perfil: Desde dezembro de 2002, é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocupante de vaga
destinada a membro da advocacia. Foi ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2013 a
2015. Em junho deste ano, o Senado Federal aprovou o nome de Noronha para o cargo de corregedor
nacional de Justiça para o biênio 2016‐2018. 

19:00 Situação Atual e Perspectivas

Dr. David Uip

Perfil: O palestrante é médico infectologista. Já foi diretor‐geral do Instituto do Coração de São Paulo
(Incor) da Faculdade de Medicina da USP. Desde fevereiro de 2009, ocupa o cargo de diretor do Instituto
de Infectologia Emílio Ribas. É especialista em doenças infecciosas e uma das principais referências no
estudo da Aids no Brasil. É o atual secretário estadual de Saúde de São Paulo.

19:30 Discussão – Moderador Acad. Francisco Sampaio

                                                           ***

Investigações

A questão da judicialização da medicina tem ainda consequências que mostram a distorção que isso pode
causar no atual quadro da saúde no país. Recentes denúncias envolvendo a Unimed e o Hospital das

26/07/2016
continuação



72

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

26/07/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Judicialização da Medicina é tema de simpósio na Academia Nacional de Medicina

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/07/26/judicializacaodamedicinaetemadesimposionaacademianacionaldemedicina/ 4/4

Clínicas trazem à tona essas questões. Setores e unidades de saúde acabam por recorrer a práticas
irregulares para tentar minimizar seus prejuízos, mas seus clientes estão longe de serem beneficiados
com os possíveis cortes de custos ou aumento de arrecadação. Pelo contrário: são expostos ao risco de
um sistema de saúde literalmente debilitado.

No caso da Unimed, de acordo com uma investigação, o plano de saúde cooptava médicos para
reaproveitar material cirúrgico. O esquema teria sido arquitetado por dois diretores da Unimed
Federação do Estado do Rio de Janeiro. O material irregular foi encontrado e apreendido em seis
hospitais particulares.

No caso do Hospital das Clínicas, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam um suposto
esquema de fraudes em que pacientes com mal de Parkinson eram instruídos a procurarem a Justiça a
fim de obterem marcapassos cerebrais pelo SUS de maneira mais rápida. Com decisões judiciais, médicos
do HC podiam adquirir equipamentos sem licitação, que custavam cerca de quatro vezes mais que o
preço com o certame.

26/07/2016
continuação
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Francisco J. B. Sampaio e Rubens Belfort Jr.

A medicina no tribunal
27/07/2016 02h00

A falta de efetividade da política de saúde cada vez mais leva indivíduos a procurarem na
Justiça a obtenção de direitos garantidos na Constituição, mas não disponibilizados pela
rede pública e pelos convênios médicos.

Essa judicialização da saúde é consequência da fragilidade do sistema, que não
estabelece regras e diretrizes normativas, fazendo com que o cidadão recorra aos
tribunais, em busca do direito que de fato possui ou julga possuir.

O desenvolvimento de novos fármacos e procedimentos diagnósticos e terapêuticos
pressionam os sistemas de saúde em todo o mundo e também no Brasil, pois os órgãos
responsáveis não conseguem incorporar e entregar ao cidadão o que já é disponível aos
privilegiados com recursos próprios.

A ineficiência da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do sistema de saúde
governamental ficou patente com o caso absurdo da "pílula do câncer", quando o
Congresso Nacional e a própria presidente da República desconsideraram a agência oficial
de saúde, promulgando lei que autorizava o uso do medicamento. Felizmente, o ato foi
suspenso, via judicialização, pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Apenas na esfera federal houve gastos de mais de R$ 1,5 bilhão decorrentes de ações
judiciais nos últimos anos. Temos que solucionar esse problema, por meio de atividades
políticas e sociais, e precisamos de apoio e parceria do governo.

Muitas vezes os pacientes são bombardeados por informações de marketing e de sistemas
inescrupulosos de ações legais que desequilibram as finanças e, com frequência, obrigam
compras em escala menor e sem condições de negociação, comprimindo ainda mais os
orçamentos de saúde e causando falta de recursos para outras situações.

No entanto, quase todos os que criticam a judicialização mudam de ideia ao encarar uma
enfermidade grave. Quando privados de tratamento, passam a enxergar a questão sob
novos ângulos.

Muito desse problema decorre do aparelhamento político de órgãos e conselhos de saúde,
nos quais critérios médicos foram substituídos por proselitismo populista, sem estratégia
adequada.

É urgente reformular os três níveis de governança e estabelecer, por meio de diálogo
efetivo, protocolos que norteiem e agilizem o setor, resgatando a credibilidade.

A pressão social só tende a aumentar, tornando necessárias ações propositivas, com
participação dos setores envolvidos. A importância dos médicos é capital para a produção
e incorporação das informações, com transparência e sem corporativismo.

Todo o cuidado deve ser tomado para que picuinhas ideológicas não contaminem o ponto
principal: a criação de um sistema, baseado em evidências científicas e nas condições
socioeconômicas do país, que estabeleça o atendimento necessário e possível.

27/07/2016
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A Academia Nacional de Medicina, com a responsabilidade de seus 187 anos de
existência, acredita ser imperiosa a adoção de critérios e normas que possibilitem a
modernização de nosso arsenal terapêutico de maneira organizada e inteligente, com a
utilização máxima de recursos financeiros e humanos.

Nesse sentido, a instituição vem chamando diferentes setores e lideranças nacionais para
o debate da efetiva reorganização do sistema.

Assim, nesta quinta (28 de julho), a academia realiza em sua sede, no Rio, um simpósio
sobre judicialização da medicina, com autoridades de saúde e do judiciário.
Tratase de um primeiro passo para outras reuniões de médicos com líderes da sociedade
brasileira, visando estabelecer normas saneadoras e resolutivas.

FRANCISCO J. B. SAMPAIO, urologista, é professor titular da Unidade Urogenital da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidente da Academia Nacional de Medicina

RUBENS BELFORT JR. é professor titular de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina
da Unifesp e vicepresidente da Academia Nacional
de Medicina

PARTICIPAÇÃO

Para colaborar, basta enviar email para debates@grupofolha.com.br.
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Aumento de processos judiciais pode levar setor de saúde 
ao colapso
Especialistas debateram o tema em simpósio da Academia Nacional de Medicina

Sextafeira, 29 de julho de 2016

Jornal do Brasil

A judicialização da medicina constitui um dos principais problemas para o setor de saúde no Brasil. As
ações judiciais contra o Ministério da Saúde, operadoras e médicos seguem uma curva ascendente e
registram cifras astronômicas. Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual gasta R$ 114 milhões por
mês com as demandas das pessoas que recorrem à justiça. O tema foi debatido em um Simpósio, nesta
quinta‐feira (28), na Academia Nacional de Medicina (ANM).

Para o presidente da ANM, Dr. Francisco Sampaio, a judicialização acaba favorecendo os mais
favorecidos. "São as classes com melhores condições financeiras que têm a oportunidade de ter um bom
advogado para pleitear remédios e procedimentos pela via judicial", comentou o acadêmico no evento,
que contou com a participação de representantes do sistema público de saúde, da iniciativa privada e de
universidades.

Para o secretário estadual de Saúde de São Paulo, David Uip, o
Sistema Único de Saúde apresenta quatro desafios que precisam
ser superados: o subfinanciamento, a má gestão, o desperdício, e a
judicialização, que torna a saúde um setor inadministrável. "Ao ano
são destinados mais de R$ 1,2 bilhão para despesas com saúde
determinadas pelo judiciário em São Paulo. Atualmente, o governo
estadual responde a 50.700 processos de pessoas demandando
algum tratamento ou medicamento específico", afirmou o médico
infectologista.

De acordo com Uip, um dos principais problemas é a prática, realizada por médicos, de receitar a marca
de medicamentos, em vez de indicar o princípio ativo. "Em nossas pesquisas, descobrimos que um
remédio específico no varejo custava R$ 949,20, enquanto o genérico valia R$ 35", contou. Essa prática,
inclusive, favorece o surgimento de máfias e acordos duvidosos entre profissionais da saúde e
laboratórios, que forçam o paciente a comprar remédios que não estão previstos no rol do SUS nem da
Saúde Suplementar. A partir daí, o doente se vê obrigado a recorrer ao judiciário para garantir o
tratamento.

Uip relembrou, ainda, o caso recente da fosfoetanolamina, um
remédio tido como a cura do câncer, que ainda não tem a eficácia
comprovada. "Quando a presidente Dilma sancionou a lei, aprovada
pelo Congresso, que liberava o uso da substância, choveram
liminares judiciais no Brasil inteiro", afirmou o secretário estadual
de Saúde de São Paulo. Mesmo sem registro na Anvisa, as pessoas
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O Simpósio Judicialização da Medicina ocorreu
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queriam ter acesso ao medicamento e recorriam à justiça para
garantir o uso.

O ex‐ministro da Saúde José Gomes Temporão, que atuou no ministério no segundo mandato do governo
Lula, também esteve presente no evento da ANM. Para ele, se faz necessário perguntar as motivações
que levam as pessoas a procurar a via judicial. "Estamos falando de procedimentos que devem ser
autorizados porque são da ordem da necessidade ou do desejo?", questionou o médico sanitarista. "Hoje
vemos juízes e o legislativo prescrevendo remédios", alertou.

Para o professor Giovanni Guido Cerri, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a crise
econômica torna propício o aumento de processos judiciais. "Em um momento de tranquilidade
econômica, o setor de saúde já enfrentava várias críticas. Com uma situação difícil na economia, a
tendência é o aumento de processos. A gravidade estimula ações judiciais", afirmou o professor
universitário. 

De acordo Cerri, o judiciário, ao favorecer minorias que entram na
justiça, passa a ideia de que o orçamento da União é infinito,
comprometendo o equilíbrio das contas públicas. Para ele, algumas
medidas são necessárias a fim de diminuir a judicialização, como a
ampliação de varas especializadas em saúde, a criação de câmaras
técnicas de conciliação e a obrigatoriedade do direito sanitário nos
currículos dos cursos de Direito. 

O ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça,
argumenta que o principal problema da saúde não é o subfinanciamento e, sim, administrativo. "O nosso
país destina 10% do PIB para a saúde. Não é pouca coisa. O que ocorre é que existe uma má gestão. Isso
piorou muito depois que houve a municipalização. Há uma discrepância muito grande entre cidades que
têm um excelente sistema de atendimento e outras que nem tanto", disse o jurista.

O evento contou com a participação da diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática
do Ministério da saúde, Maria Inez Gadelha. De acordo com ela, a amplitude do conceito de saúde,
previsto na Constituição Federal, estimulou o exagero na judicialização. "Atualmente, as pessoas entram
na justiça para garantir a aquisição de fraldas. Muitas vezes, é prescrita até mesmo a marca do produto",
disse.

A médica informa que muitas liminares tem um conteúdo passional, são inconsistentes, não questionam a
prescrição médica e utilizam o conceito equivocado de urgência. "Muitos juízes exigem que o Ministério
conceda um remédio específico para um paciente alegando urgência. Como podemos falar que é urgente
se deu tempo para chamar um advogado e entrar com uma ação judicial? Há uma confusão no uso deste
termo pelo judiciário", comentou.

>> Judicialização da Medicina é tema de simpósio na Academia Nacional de Medicina

Estudantes, médicos e demais interessados no
tema acompanharam os debates

Acadêmicos acompanharam a sessão
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Jantar reúne autoridades, políticos e classe médica no Rio
de Janeiro

0 Tweet

Sextafeira, 29 de julho de 2016

Jornal do Brasil

Um jantar reuniu, na noite de quinta‐feira (28), autoridades, políticos e os mais importantes nomes da
classe médica do país. O evento, que contou com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros,
aconteceu após o simpósio promovido pela Academia Nacional de Medicina que teve como tema a
Judicialização da Medicina.

Participaram do simpósio o presidente da Academia, Francisco Sampaio, o ex‐ministro da Saúde José
Gomes Temporão e o Benemérito Pedro Grossi, entre outras autoridades.

Entre os palestrantes estavam o vice‐presidente da ABIFINA, Reinaldo Guimarães; a diretora do
Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde, Dra. Maria Inez Gadelha; o presidente‐executivo da Interfarma, Antônio Britto; o professor titular
de Radiologia da Universidade de São Paulo (USP), Dr. Giovanni Guido Cerri; o Acadêmico José J.
Camargo, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha; e o secretário
estadual de Saúde de São Paulo, Dr. David Uip.
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segunda-feira, 1 de agosto de 2016

Judicialização da Medicina é tema de simpósio na ANM

 “Um fator que deve ser discutido quando se fala em judicialização é até onde é possível
diferenciar direito, necessidade e desejos”, questiona José G. Temporão, sanitarista e ex-ministro
da Saúde, em simpósio realizado na sede da Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro,
na última quinta-feira

A judicialização desenfreada da medicina tem prejudicado todo o sistema de saúde e se coloca
como um desa昀氀o para o poder executivo federal, estadual e municipal e aos poderes executivos,
legislativo e judiciário, a昀氀rmou o médico Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de

 Enviar para um amigo

(http://www.jornaldaciencia.org.br/wp-content/uploads/2016/08/DSC_0013.jpg)O simpósio “Judicialização da Medicina”, realizado na última quinta-feira, 28 de julho, no Rio de Janeiro(Foto: Divulgação/ANM)
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Medicina (ANM), durante o simpósio “Judicialização da Medicina”, realizado na última quinta-feira,
28 de julho, no Rio de Janeiro. O evento reuniu o vice-presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abi昀氀na), Reinaldo Guimarães, a
diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde, Maria Inês Gadelha, o presidente-executivo da Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Antonio Britto, o professor da USP e ex-secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, Giovanni Guido Cerri, o diretor do Centro de Transplantes da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, José J. Camargo, o corregedor nacional de Justiça, João
Otávio de Noronha, e o atual secretário estadual de Saúde de São Paulo, David Uip.

O presidente da ANM defendeu que a judicialização da medicina é uma prática que impacta
negativamente o orçamento do Ministério da Saúde (MS) e que é necessário analisar com critério
todos os fatores que levaram ao exagero do volume de ações judiciais. Sampaio conta que
somente nos últimos três anos, o MS gastou cerca de R$1,76 bilhão com ações judiciais. Um
aumento de 129% em relação ao período anterior. “A Academia Nacional de Medicina, com a
responsabilidade de seus 187 anos de existência, acredita ser imperiosa a adoção de critérios e
normas que possibilitem a modernização de nosso arsenal terapêutico de maneira organizada e
inteligente, com a utilização máxima de recursos 昀氀nanceiros e humanos”, a昀氀rmou Sampaio.

Direito, necessidade e desejo

Na abertura do simpósio, José G. Temporão, sanitarista e ex-ministro da Saúde, observou que a
judicialização promove uma elevação do nível da consciência sobre a saúde como um direito, mas
é uma faca de dois gumes, porque gera um con椀氀ito entre médicos, Estado, juízes e sociedade.
Con椀氀ito inclusive de papéis, como o legislativo, que passa por cima de órgãos regulatórios, “se
travestindo de gestor”, conforme exempli昀氀cou. Somado a esses atores, Temporão destacou a
forte in椀氀uência da indústria farmacêutica no exercício médico.

Segundo ele, um problema é que não se sabe quem deve arbitrar esse con椀氀ito. “Um fator que deve
ser discutido quando se fala em judicialização é até onde é possível diferenciar direito,
necessidade e desejos”, questiona.

Rubens Belfort, professor titular do departamento de oftalmologia da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), ponderou sobre a importância do direito individual e sobre como as opiniões
sobre judicialização mudam quando o problema da saúde se torna um problema pessoal, como
quando um familiar adoece e necessita de um tratamento que não está disponível. “Minha
geração viu pacientes morrendo de aids, viu o cocktail de drogas surgir com preços exorbitantes; e
viu como a judicialização levou à aprovação de mecanismos legais que permitiram a
comercialização e distribuição dos medicamentos. E  o Brasil virou um exemplo”, lembrou.

Segundo os palestrantes, a judicialização envolve quatro modalidades: quando o Sistema Único de
Saúde (SUS) não disponibiliza um medicamento que deveria oferecer; quando o tratamento tem
registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não está incorporado ao SUS ou
à Saúde Complementar; quando o medicamento existe em outros países, mas não tem registro na
Anvisa para ser comercializado ou distribuído no Brasil; e quando o medicamento é produzido
localmente, mas não possui registro da Anvisa (como o caso da fosfoetanolamina). “O problema
da judicialização está no segundo e terceira cenário”, diz o vice-presidente da Abi昀氀na, Reinaldo
Guimarães.
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Ele reiterou a complexidade do fenômeno da judicialização, no qual “qualquer tentativa de
solucionar por um lado não será bem sucedida”. É um tema que toca em um direito fundamental,
que é a saúde, e que envolve componentes gigantescos e muito poderosos: o sistema judiciário, o
Sistema Único de Saúde, a corporação médica, a indústria farmacêutica. “Eles são extremamente
poderosos do ponto de vista da pressão política” disse.

Prescrição

Todos os conferencistas foram unânimes ao apontar o problema da prescrição médica por
remédios de marca. O médico, segundo o vice-presidente da Abi昀氀na, ao invés de prescrever a
substância genérica, prescreve a referência industrial, o nome fantasia – são medicamentos
equivalentes, mas com uma diferença de preços que chega a 30 vezes. Ele mostrou um estudo de
2013 que apontava que um número importante de ações poderiam ser evitadas se alternativas
terapêuticas comtempladas nas listas do SUS fossem levadas em conta pelos médicos que
prescrevem.

Guimarães dimensionou o impacto da judicialização. Na saúde suplementar, que envolve planos
privados, por exemplo, entre 2011 e 2014 o número de ações judiciais cresceu 60% – e superou
400 mil pedidos judiciais. No SUS, entre 2011 e 2015, o número de ações vinculadas ao
fornecimento de produtos e serviços de saúde é parecido: 393 mil. “Os gastos com demandas
judiciais crescem de maneira exponencial. O Ministério da Saúde, sozinho, desembolsou mais de
R$ 1 bilhão no atendimento a demandas via judicialização em 2015”, disse, ressaltando que 80%
do volume desse custo é referente a medicamentos imunossupressores, oncológicos,
medicamentos para doenças reumáticas e, fundamentalmente, para doenças raras de matriz
genética.

A dinâmica que leva os medicamentos da indústria ao paciente começa com a submissão à
Anvisa, para que a segurança e e昀氀cácia do medicamento seja avaliada e, assim, obtenha o registro
que permite sua comercialização no País. Após a obtenção do registro da Agência, o
medicamento pode ser oferecido no mercado privado (farmácias, hospitais particulares, etc.).
Antes de ser oferecido, porém, o medicamento precisa ter seu preço estabelecido pela CMED, a
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

Para ser disponibilizado pelo SUS, o medicamento necessita passar pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS, órgão do Ministério da Saúde, que assessora nas
atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde,
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde
– “ela trata da efetividade e custo-efetividade do medicamento”, disse Guimarães. Ou, ainda, o
medicamento é avaliado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para ser
incorporado no rol de procedimentos disponíveis nos planos e seguros de saúde privados.

Segundo o representante da Abi昀氀na, em 2015, 50% das tecnologias mais caras não possuíam
registro na Anvisa. E entre as tecnologias mais demandadas, entre 2010 e 2014, 65% não foram
incorporadas ao SUS.

O diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, José J.
Camargo, também coloca o médico como questão central da judicialização – não é à toa que
hoje, no Brasil, 28 mil médicos estão sendo processados, segundo ele. Ele considera que tais
ações afetam moralmente os médicos, mas que a rigidez na relação entre médico e paciente, o
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atendimento cada vez mais despersonalizado, a perda da quali昀氀cação pro昀氀ssional motivada pela
proliferação de faculdades de medicina sem rigor de excelência, são causas potenciais desse
protagonismo.

Com o aumento exponencial de ações judiciais, o Brasil está seguindo uma rota similar à dos
Estados Unidos, diz ele. “A judicialização é uma conquista da cidadania, mas foi levada ao exagero;
qualquer sequela gera um processo. Isso levou os médicos americanos a fugir da medicina de alta
complexidade”, comenta.

O ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional de Justiça, ressaltou que estamos
caminhando para uma situação dos EUA, porém, sem os recursos deles. Segundo disse, a
judicialização não considera os limites do orçamento, o que é desastroso para as políticas de
saúde. Além disso, a maioria dos processos são individuais, e não coletivos. “A judicialização
deveria se dar dentro dos limites de uma política pública”, recomenda.

De acordo com ele, a judicialização excessiva tem gerado uma distorção nas políticas públicas de
saúde no Brasil. “Vivemos uma crise no sistema de saúde que o judiciário pensa que pode
resolver, quando, na verdade, está piorando”, pontuou.

Problema de interpretação

Um problema de interpretação da Constituição sobre cuidado integral também desencadeia uma
série de brechas para a judicialização da medicina, de acordo com Guimarães. A integralidade, um
dos três pilares do SUS (universalidade, equidade e integralidade), é entendida como o conjunto de
ações e serviços tanto individuais quanto coletivos, de cura e prevenção, exigidos para o
atendimento das necessidades de saúde. “A Constituição de 1988 dispôs no seu artigo 196 que a
saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, elencou esses três princípios e mandou que
outras leis os regulamentassem. E a lei que criou o SUS em 1990, a Lei 8080, simplesmente
repetiu o que a Constituição dizia, sem regulamentar. Isto é, ela não disse ao sistema judiciário
brasileiro o que signi昀氀ca o cuidado integral à saúde. E, evidentemente, o cuidado integral não pode
ser tudo para todos”, explicou. Ou seja, a Lei não estabeleceu os critérios para exercitar a
integralidade e, com isso, a lei pode ser interpretada de diversas maneiras, conforme observou.

Isso foi corrigido em 2011, com a promulgação da Lei 12401, que regulamenta a integralidade e,
em linhas gerais, estabelece quais bens e serviços podem ser oferecidos pelo SUS, em quais
circunstâncias eles podem ser oferecidos e ainda de昀氀ne um conjunto de deveres para o Ministério
da Saúde e cria o Conitec. “Esta lei proíbe o pagamento ou ressarcimento de medicamento que
não esteja registrado na Anvisa”, disse o representante da Abi昀氀na.

Outros conceitos se agregam ao problema da saúde, como os direitos humanos sociais, aponta
Maria Inês Gadelha, oncologista e diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática
da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

Segundo ela, aumento da judicialização explodiu quando a saúde passou a ser, do ponto de vista
judicial, um direito humano, que ganhou uma amplitude de de昀氀nições – saúde mental, saúde
física, social. “Essa amplitude de conceitos levou a uma judicialização tão exagerada, que hoje se
judicializa, por exemplo, fralda, escovas de dente, comida”, aponta. O problema é que, com isso,
muitas responsabilidades de assistência social recaíram sobre o MS, cujo orçamento não suporta
esse volume de demanda extraordinária.
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Gadelha apontou que o SUS possui uma série de complexidades na gestão, que causam confusão
na hora de de昀氀nir quem deve pagar a conta. Segundo ela, o SUS possui esferas de gestão federal,
estadual e municipal, que não funcionam com níveis e hierarquia, mas que, também, não deixa
claro como funcionam seus eixos estruturantes e blocos de 昀氀nanciamentos.

A falta de conhecimento é o principal problema que leva à banalização da judicialização, conforme
ressalta a oncologista. “O exercício do direito muitas vezes desconsidera normas, opções
terapêuticas mais consolidadas e menos onerosas. Muitos processos judiciais são cheios de
informações inconsistentes”, a昀氀rmou.

Incorporar reduz custo

“Se houver a possibilidade de discutir a incorporação de um conjunto de medicamentos, indicados
não pela indústria, mas pelos principais médicos do País, é óbvio que vai haver uma negociação,
que vai diminuir a judicialização e que vai diminuir o preço dos medicamentos”, argumenta o
presidente-executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Antonio
Britto.

No Brasil, 75% das pessoas compram remédios com o dinheiro do próprio bolso, mas a maioria da
população é pobre, observa Britto. E nos últimos anos a demanda cresceu, com o envelhecimento
da população, que leva ao aumento de doenças mais complexas. Somado a isso, temos a redução
do orçamento para a Saúde no Brasil. “O que se tenta fazer no SUS, com o dinheiro que é colocado
à disposição, é absolutamente uma tarefa impossível”, diz. E tem ainda o fornecimento, que, por
uma questão de logística mal gerenciada, os produtos não chegam a todos os postos de
atendimento. “Cerca de 3% dos casos de judicialização são nessa situação – aquilo que já está
incorporado, mas que por uma questão administrativa, negligente, não foi disponibilizado”,
comenta.

Chega-se, então a uma questão essencial: não existe “a judicialização”, mas, sim, “as
judicializações”, observou. “Aquela sobre os medicamentos que foram incorporadas, mas que  não
estão disponíveis, não tem nem o que se discutir”. O grupo mais complicado, segundo ele, são as
terapias já aprovadas, que possuem registro em outros países, ou até no Brasil, mas que não são
incorporadas no SUS.

Britto destaca que dos 20 medicamentos mais judicializados, apenas quatro possuem registro na
Anvisa, mas todos já são registrados na Agência da Europa (EMA) e 18 na Americana (FDA). Dos
quatro que possuem registro na Anvisa, somente um foi incorporado pela Conitec. A média de
incorporação de medicamentos registrados ao sistema de saúde no mundo é 71%; no Brasil, é
23%, contou Britto.

“Isso é algo para se re椀氀etir”, comenta e acrescenta: “Não há incorporação porque o orçamento
público não resiste”. Mas, por outro lado, os cálculos não são feitos com base nos preços que
serão praticados. Quando o medicamento é incorporado, os preços são vertiginosamente
reduzidos: “a incorporação estabelece um processo de escala; com isso, o governo se fortalece e
pressiona a indústria a reduzir o valor unitário dos medicamentos”, concluiu.

Robin Hood às avessas

Outra particularidade da judicialização na medicina que todos os participantes ressaltaram é que a
grande maioria das ações são movidas por advogados privados, e não por meio da Defensoria
Pública, o que dá uma dimensão bastante clara do per昀氀l socioeconômico dos atores que
impetram tais ações.
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Para o professor da USP e ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Giovanni Guido Cerri,
da forma como é praticada hoje no Brasil, a judicialização na saúde é um grande desorganizador
de um sistema já bastante precário.

Em razão da crise econômica nos últimos anos, a saúde pública está em grandes di昀氀culdades
昀氀nanceiras, “em uma situação muito precária mesmo”. E essa gravidade estimula ações judiciais,
quando nem o que está previsto acaba sendo entregue aos pacientes. “observamos que a maior
parte das ações judiciais estão relacionadas a hospitais e clínicas privadas – cerca de 57%. Isso
mostra que a judicialização é um ‘Robin Hood’ às avessas: o sistema privado que atende 25% dos
pacientes acaba levando outra parte dos recursos do SUS, justamente da população que tem
menos acesso”, disse.

Ele adiantou que existe uma proposta, que deve ser encaminhada ainda em agosto, de dar apoio
técnico ao judiciário diante dessas ações. “Esse apoio deve ter independência, por isso essa
proposta passa pelas universidades públicas do Brasil, tentando construir uma nova relação com
o executivo”, ressaltou.

O atual secretário estadual de Saúde de São Paulo, David Uip, reforçou que o desconhecimento de
leis e de gestão agravam a excessiva recorrência a ações judiciais. “A ação jurídica tem que ser
completa. O juiz precisa dizer de onde devemos tirar os recursos para atender às demandas
impostas”, observou.

Daniela Klebis – Jornal da Ciência

Copyright © 2016 Jornal da Ciência 
Todos os direitos reservados

pesquisar 

01/08/2016
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Governo articula núcleo para frear ações
na saúde
CLÁUDIA COLLUCCI
ENVIADA ESPECIAL AO RIO

09/08/2016 02h00

Para frear pedidos judiciais que vão de água de coco e absorventes íntimos até remédios 
não aprovados no país, o Ministério da Saúde e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 
articulam a criação de núcleos de apoio técnico para subsidiar os juízes em decisões sobre 
direito à saúde.

Apesar da lei federal, que em 2011 regulamentou os critérios para acesso a terapias no 
SUS, o Judiciário ainda não a considera e entende que, segundo a Constituição, o Estado 
é obrigado a ofertar cuidado integral à saúde, o que, na prática, tem se traduzido em "tudo 
para todos".

Isso fez explodir o número de ações que pedem acesso geral e irrestrito a bens e serviços 
de saúde. Neste ano, os gastos de municípios, Estados e União com a judicialização 
devem atingir R$ 7 bilhões. Em 2010, os gastos foram de R$ 139,6 milhões, segundo o 
Ministério da Saúde.

O assunto foi discutido durante simpósio sobre judicialização da saúde realizado na pela 
Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro.

Segundo o médico Francisco Sampaio, presidente da academia, a judicialização favorece 
os mais esclarecidos, com melhores condições financeiras e acesso a melhores 
advogados, em detrimento dos mais necessitados.

09/08/2016
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Os números paulistas deixam isso claro: só o governo do Estado de São Paulo gasta R$ 
1,2 bilhão com a judicialização na saúde. De 60% a 70% da ações vêm de advogados e 
médicos privados.

"De onde vou tirar R$ 1,2 bilhão se os recursos estão cada vez mais escassos? É uma 
situação incompatível com a realidade", diz David Uip, secretário da Saúde do Estado.

Segundo ele, a judicialização impede que o gestor faça compras por meio de processo 
licitatório e busque o melhor preço. "Com a liminar, preciso atender a demanda em 24 
horas, se não corro o risco de ser preso", conta ele, que em dois meses sofreu dez 
ameaças de prisão.

Origem da prescrição médica das ações (2015) - Em %

Para o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, diretor do Instituto Sul-Americano de 
Governo em Saúde, o tema traz um conjunto de contradições e desafios, pois a 
judicialização é danosa para o planejamento e a sustentabilidade dos sistemas de saúde, 
mas, ao mesmo tempo, expressa um direito constitucional do cidadão.

"Quem deve arbitrar? O Judiciário, que muitas vezes parece estar exercendo ilegalmente a 
medicina? O médico prescritor, que está envolvido em escândalos com as farmacêuticas?
O legislativo, que passa por cima da agência reguladora?", provocou.

09/08/2016
continuação
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Antonio Brito, presidente da Interfarma (associação das farmacêuticas de pesquisa), defende 
um pacto contra a crescente judicialização.

"Nenhum país do mundo consegue oferecer tudo, mas é preciso mais organização no país. O 
Ministério da Saúde precisa fazer uma lista do que está faltando de essencial e exigir preços 
[de remédios, por exemplo] condizentes", sugere ele.

Gastos do Ministério da Saúde com judicialização - Em R$ milhões

Para a médica Maria Inês Gadelha, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, 
observa-se hoje uma perigosa amplitude do conceito de saúde nas decisões judiciais. "A saúde 
responde por direito social, assistência social. As ações pedem fraldas, comida", diz ela.

Com isso, argumenta Gadelha, "há uma negação das normas estabelecidas e uma imposição a 
despeito de ações e serviços disponíveis."

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) João Otávio de Noronha, corregedor nacional 
de Justiça, diz que a judicialização tem sido desastrosa para os sistemas público e suplementar 
de saúde.

"O julgador precisa interpretar as normas dentro do princípio da razoabilidade. O direito coletivo 
deve prevalecer em relação ao direito individual", afirmou.

Noronha apoia a criação de mais núcleos de apoio técnico e outras propostas que visem frear a 
judicialização, como as varas especializadas em saúde e a criação de câmaras de conciliação.

09/08/2016 Governo articula núcleo para frear ações na saúde  09/08/2016  Equilíbrio e Saúde  Folha de S.Paulo
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16 ago 2016 O Globo

FRANCISCO J. B. SAMPAIO e  RUBENS BELFORT 

Tribunais de saúde
No último triênio, o Ministério da Saúde gastou R$ 1,76 bilhão com ações judiciais, um salto de 129%. Só 

em São Paulo, o gasto chegou perto de R$ 1 bilhão no ano passado, e a previsão para 2016 é de R$ 1,3 bilhão. 
O ministro da Saúde apresentou recentemente a previsão de que em 2016 os gastos de União, estados e 
municípios com a judicialização cheguem a R$ 7 bilhões.

A judicialização desenfreada da medicina prejudica todo o sistema de saúde e desafia os executivos federal, 
estadual e municipal, e também os poderes Legislativo e Judiciário. E tem gerado oportunidades para ações 
prejudiciais ao sistema e até absurdas, que afrontam a comunidade médica e os próprios órgãos reguladores do 
governo, como a Anvisa.

O caso recente mais emblemático foi o da “pílula do câncer”, cujo uso foi autorizado em projeto de lei pelo 
Congresso e sancionado pela presidente afastada, à revelia das agências e dos testes apropriados. Por ação dos 
médicos e da Associação Médica Brasileira, com o apoio da Academia Nacional de Medicina, felizmente, o 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a absurda lei que autorizava o seu uso.

A judicialização gera conflitos entre médicos (prescritores), Estado, Judiciário e sociedade (paciente e 
família). Muitas vezes, os conflitos são de competência, como neste caso e em muitos outros, na qual 
Legislativo, Executivo e até Judiciário passam por cima de órgãos reguladores, assumindo o papel de gestor de 
saúde, que desconhecem e para o qual não estão preparados.

Apesar do grande volume de ações que tramitam hoje na Justiça referentes à saúde, o modelo de 
judicialização praticado favorece principalmente aqueles que têm melhores condições financeiras e, 
consequentemente, maior acesso a advogados qualificados. Assim, os recursos para a população carente, em 
geral, ficam mais escassos, pois, além de desvio de enormes somas de recursos, eles são mal geridos. E os 
gastos são feitos sem planejamento, sem licitação e pagandose preços exorbitantes (o teto) por medicações e 
procedimentos.

Além disso, a judicialização tem gerado oportunidades para o crime organizado, através de quadrilhas que 
se utilizam da situação muitas vezes desesperadora da população para lesar o Estado e as seguradoras de 
saúde. Paralelamente a isso, devese lembrar a forte influência da indústria farmacêutica no exercício médico.

É imperioso adotar critérios e normas que possibilitem a modernização do arsenal terapêutico de maneira 
organizada, com o pleno uso de recursos financeiros e humanos, tentando diminuir o desperdício causado pelas 
demandas individuais e de última hora.

Algumas propostas para minimizar os danos da judicialização da medicina podem ser a ampliação de Varas 
Especializadas em Saúde; a criação de Câmaras Técnicas de Conciliação no Judiciário, com participação de 
profissionais da área; ampliação dos Núcleos de Apoio Técnico, preferencialmente com suporte de médicos 
independentes; cursos propiciando o uso das evidências científicas nas decisões da Medicina e do Direito, como 
já é feito pela Unifesp para juízes, promotores, defensores públicos, gestores etc.

Francisco J. B. Sampaio 

Professor da UERJ e presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM) 

Rubens Belfort  

Professor da Unifesp e vice-presidente da ANM

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis 
vigentes.



88

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

16/08/2016 Infoglobo  O Globo  16 ago 2016  Page #13

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?Token=nv7i8bhfftz9h2k4kfqek8rvm7q38aschrf2fde6inwahhxxzv 1/2



89

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

16/08/2016 Infoglobo  O Globo  16 ago 2016  Page #13

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?Token=nv7i8bhfftz9h2k4kfqek8rvm7q38aschrf2fde6inwahhxxzv 2/2



90

Sessão de 25 de Agosto de 2016

CIRURGIA PLÁSTICA 
É TEMA DE JORNADA NA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Em mais uma edição das Jornadas 
de Cirurgia, a Academia Nacional de 
Medicina recebeu diversos especia-
listas na última quinta-feira (25), 

em tarde dedicada à Cirurgia Plás-
tica, organizada pelos Acadêmicos 
Talita Franco e Claudio Cardoso de 
Castro.

O Dr. Rolf Gemperli; os Acads. Claudio Cardoso de Castro, Francisco Sampaio 
(presidente) e Talita Franco; o Dr. Osvaldo Saldanha

Homenageado pelo Presidente 
Francisco Sampaio, o Acadêmico 
Ivo Pitanguy, que também parti-
cipara da organização da Jornada, 
teve sua trajetória profi ssional 
enaltecida, em especial men-

ção aos seus méritos como mé-
dico. Falecido recentemente, o 
Acadêmico foi um dos brasileiros 
mais famosos da história, ao lado 
de nomes como Oscar Niemeyer e 
Santos Dumont.
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Em apresentação sobre o Acad. Ivo 
Pitanguy, o Presidente Francisco 

Sampaio ressaltou a trajetória médica 
do cirurgião plástico

Apresentando palestra sobre “Re-
construção Mamária”, o Dr. Paulo 
Roberto Leal (Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Plástica) apresentou 
fatores determinantes para realizar 
este tipo de procedimento: tumores 
em estágios iniciais, a existência de 
margens de segurança e a relação 
entre o tamanho o tumor e o tama-
nho da mama. O conceito de “On-

O Dr. Paulo Roberto Leal destacou a 
importância da “Oncologia Estética”

cologia Estética” foi abordado pelo 
médico, que afirmou que sua apli-
cação vem ajudando a reduzir con-
sideravelmente o número de mas-
tectomias; apontou, ainda, que sem 
a presença de um cirurgião plástico 
na equipe cirúrgica os resultados 
são muito pobres.

O Dr. Paulo Roberto Leal afirmou 
que a utilização de próteses de si-
licone deve ser analisada com cui-
dado nestes casos, principalmente 
em decorrência das complicações 
associadas com tratamentos como a 
radioterapia.

Abordando “Mamoplastia de Aumen-
to”, o Dr. Ronaldo Pontes (Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica) apre-
sentou um histórico dos implantes, 
desde os implantes de Esponja de 
Ivalon até os implantes modernos. 

O Dr. Ronaldo Pontes destacou as 
novas tecnologias para o implante de 

aumento de mama
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Um dos pontos destacados pelo ci-
rurgião é que a análise patológica 
deve guiar o plano cirúrgico, deter-
minando o que o médico deve ou 
não fazer em cada caso específico. 
O cirurgião chamou atenção para 
o fato de que existem diversas in-
terferências relacionadas a doenças 
autoimunes que devem ser levadas 
em consideração na hora do proce-
dimento.

O médico afirmou que o desafio per-
manente dos especialistas é a bus-
ca por novos tipos de revestimento, 
evidenciando o uso do poliuretano, 
que possui maior biocompatibilida-
de com o organismo humano. Além 
destas vantagens, reduz a retração 
capsular com endurecimento da 
mama – uma das principais compli-
cações observadas nestes casos.

Em seguida, foi a vez do Dr. Volney 
Pitombo, da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica, abordar “Rinoplas-
tia”. Em sua palestra, ressaltou que 
é preciso estabelecer uma expecta-
tiva realística do paciente com rela-
ção aos resultados do procedimento 
e aproveitou a oportunidade para 
desfazer diversos “mitos” que ainda 
permanecem com relação à rino-
plastia. Apresentou a técnica “alça 
de balde”, que apresenta menor 
tempo operatório, menor edema e a 
ausência de cicatriz externa, dentre 
outros.

O Dr. Volney Pitombo, que já reali-
zou mais de 5 mil rinoplastias, re-
forçou que existe um “nariz perfeito 
para cada pessoa”. Ademais, as mo-
dificações das estruturas do nariz 
são interdependentes e, portanto, o 
médico deve estar atento a mudan-
ças que possam afetar a harmonia 
do rosto do paciente.

Em sua aula sobre “Ritidoplastia”, o 
Dr. Farid Hakme (Hospital da Plásti-
ca), ressaltou que o lifting da face 
reverte parcialmente o processo de 
envelhecimento e perda de elas-
ticidade da pele, sem, no entanto, 
modificar os traços e expressões do 
paciente, evitando uma aparência 
artificial.

Na sequência, apresentou estado da 
arte em ritidoplastia, demonstrando 
novas técnicas e ferramentas para 
os participantes da Jornada. Por fim, 

A apresentação do Dr. Volney Pitombo 
abordou importantes aspectos da 

rinoplastia
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convidou os presentes a tomar par-
te na Jornada Carioca de Cirurgia 
Plástica, que contará com Simpósios 
e Sessões Interativas.

A respeito de “Blefaroplastia”, o Dr. 
Sergio da Fonseca Lessa (Centro de 
Estudos Ivo Pitanguy) afirmou que 
modificações da fenda palpebral po-
dem alterar a fisiologia ocular, o que 
pode acarretar a ocorrência da cha-
mada “síndrome do olho seco” após 
a blefaroplastia. Sendo os sintomas 
difíceis de controlar e a experiência 
desconfortável tanto para o paciente 
quanto para o cirurgião, é de gran-
de importância o conhecimento da 
anatomia e fisiologia da região órbi-
to-palpebral para a realização deste 
procedimento cirúrgico.

O Dr. Sergio da Fonseca afirmou 
que a blefaroplastia é uma das mais 
frequentes cirurgias estéticas e é o 

As características da blefaroplastia 
foram abordadas pelo Dr. Sergio da 

Fonseca Lessa

procedimento mais realizado em pa-
cientes entre 51 e 64 anos, de acor-
do com estudos da American Socie-
ty for Aesthetic Plastic Surgery.

Em aula sobre “Implante de Gordu-
ra”, o Dr. Charles Sá (UERJ) expôs 
as etapas para manutenção do re-
sultado do lipoenxerto a longo pra-
zo: identificação da área de coleta, 
método de coleta, processamento, 
bioativação (suplementação), trans-
ferência (lipoenxertia) e a identifica-
ção da área receptora.

O Dr. Charles Sá chamou atenção 
para o aspecto regenerativo dos 

lipoenxertos

Foi frisado que, além do aspecto vo-
lumizador, há um importante aspec-
to regenerativo dos lipoenxertos, as-
sociado principalmente à presença 
de células-tronco no tecido adiposo. 
Investigações científicas revelaram 
que o tecido adiposo produz entre 
10-60 milhões de células-tronco, 
que são capazes de se diferenciar 
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em vários tipos de células para re-
parar o corpo.

Ao Dr. José Horácio Aboudib coube 
apresentar “Gluteoplastia”, abor-
dando o fato de que a baixa po-
pularidade do procedimento está 
muitas vezes associada à grande 
frequência de maus resultados por 
introdução de implantes em planos 
anatômicos errados, causando com-
plicações como assimetrias, ptose, 
seroma (excesso de líquido), extru-
são, dentre outros. Em seguida, o 
médico apresentou diversos estu-
dos de caso, preconizando o estudo 
anatômico de cada caso, com o ob-
jetivo de fazer a escolha apropria-
da de prótese e técnica para cada 
paciente.

Dr. Horário Aboudib em palestra sobre 
gluteoplastia

Na segunda etapa da Jornada, o Dr. 
Osvaldo Saldanha, da Universidade 
Santa Cecília, fez apresentação so-

bre “Redução Mamária”, apontando 
que, tal como outros procedimentos 
da cirurgia plástica, trata-se de uma 
“luta contra a gravidade”. Além des-
te fato, ressaltou que a mastopexia 
ainda é um tema controverso, dada 
sua complexidade.

Segundo o Dr. Osvaldo Saldanha, 
o alto grau de complexidade da 

mastopexia exige estudos detalhados 
sobre aspectos anatômicos do paciente

Dois dos principais fatores a serem 
considerados tanto pelo médico 
quanto pelo paciente são o plane-
jamento (levando em considerações 
aspectos patológicos e anatômicos) 
e o bom senso na escolha do volu-
me da prótese. Além disso, dentre 
os benefícios do uso do implante na 
mastopexia estão uma melhor pro-
jeção da mama, melhor preenchi-
mento do pólo superior e a maior 
facilidade de simetrização.
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Em seguida, o Dr. Rolf Gemperli 
(USP) fez apresentação sobre abdo-
minoplastia, apontando que, ao lon-
go do tempo, indicações errôneas 
causaram um aumento substancial 
do número de complicações após as 
cirurgias, fazendo surgir certo “es-
tigma” em torno do procedimento. 
Em contrapartida, as modificações 
que o conceito de abdominoplastia 
sofreu ao longo do tempo, torna-
ram necessário que os especialistas 
voltassem a estudar a anatomia da 
região para entender a razão deste 
aumento nas complicações que se 
apresentava.

Em sua aula, o Dr. Rolf Gemperli 
apresentou os tipos de abdominoplastia 

e suas características

Após apresentar quadro didático 
sobre os tipos de abdominoplastias 
(lipoaspiração; abdominoplastia li-
mitada ou mini-abdominoplastia; 
abdominoplastia clássica e abdomi-
noplastias atípicas) e as indicações 
para cada caso, o Dr. Rolf Gemperli 

encerrou sua apresentação retra-
tando as inúmeras variações de téc-
nicas e expectativas existentes para 
cada perfil de paciente – por exem-
plo, as diferenças entre os pacientes 
da rede pública, da rede privada e 
de hospitais universitários.

O auditório Miguel Couto repleto de 
estudantes para a Jornada de Cirurgia 

Plástica
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ATA
25/08/2016

 

 

 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 25/08/2016, 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 Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 5ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, solicitando um minuto de silêncio pelo passamento do Acad. Ivo 
Hélcio Jardim de Campos Pitanguy. A seguir o Presidente Francisco Sampaio fez uma apresentação 
em homenagem ao Acadêmico Ivo Pitanguy, que teve sua trajetória profissional enaltecida, em 
especialmente menção aos seus méritos como médico; ressaltou ainda que Pitanguy foi um dos 
brasileiros mais famosos do seu tempo, ao lado de nomes como Oscar Niemeyer, Pelé e Ayrton Senna. 
Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio declarou aberta a vaga da Cadeira 
67 da Secção de Cirurgia, cujo patrono é Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães. Foi colocada para 
discussão e aprovação a ata da Sessão do dia 21 de julho e, não havendo manifestações contrárias por 
parte dos Acadêmicos, a ata foi aprovada. Posteriormente, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos 
Sampaio convidou todos os alunos presentes para participarem da próxima edição de Uma Tarde na 
Academia – Oficina Diagnóstica, a ser realizada no dia 1º de setembro. O Presidente Acad. Francisco 
José Barcellos Sampaio abriu a palavra aos Acadêmicos. A Acad. Eliete Bouskela transmitiu convite 
para a inauguração da Unidade de Disfunções Miccionais, a ser realizada no dia 30 de agosto. Na 
ordem do dia, o Presidente Acad. Francisco Sampaio agradeceu ao Acad. José de Jesus Peixoto 
Camargo pela iniciativa da realização das Jornadas, além de agradecer também aos organizadores, os 
Acads. Talita Romero Franco e Claudio Cardoso de Castro. Em seguida, convidou o Prof. Dr. Osvaldo 
Saldanha (Universidade Santa Cecília) para proferir palestra sobre “Redução Mamária”. Na sequência, 
o Prof. Dr. Rolf Gemperli (USP) apresentou aula intitulada “Abdominoplastia”. Ao final das palestras, foi 
iniciada rodada de discussão sobre os temas apresentados ao longo da Jornada, que contou com a 
participação dos Acadêmicos e palestrantes presentes. Ao final da discussão, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio declarou encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, Marcello André 
Barcinski, Antonio Egídio Nardi, Sergio Augusto Pereira Novis, Talita Romero Franco, Claudio 
Cardoso de Castro, José de Jesus Peixoto Camargo, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando 
Marques Vieira, Adolpho Hoirisch, José Galvão Alves, José Manoel Jansen, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, Milton Ary Meier, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Eliete Bouskela, 
Carlos Alberto da Costa de Barros Franco, Celso Marques Portela, Deolindo de Souza Gomes 
Couto, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Yvon Toledo Rodrigues, Eduardo Lopes Pontes, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Octavio Pires Vaz, Wanderley de Souza, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, Gilberto de Nucci (29). 
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JORNADA SOBRE 
O ESTADO DA ARTE DE CIRÚRGICA PLÁSTICA 

- 25 de agosto de 2016 -
(1ª PARTE) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ULtCn-fyxE
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https://www.youtube.com/watch?v=Oj5fku9O5jg

JORNADA SOBRE 
O ESTADO DA ARTE DE CIRÚRGICA PLÁSTICA 

- 25 de agosto de 2016 -
(2ª PARTE) 
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Ivo Pitanguy é homenageado na ANM com Jornada de
Cirurgia Plástica

Segundafeira, 29 de agosto de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina recebeu mais de 250 participantes na última quinta‐feira (25/8), em
tarde dedicada à Cirurgia Plástica, organizada pelos Acadêmicos Talita Franco e Claudio Cardoso de
Castro. O Acadêmico Ivo Pitanguy, falecido recentemente, foi homenageado dando nome à Jornada e
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, que exaltou a trajetória médica de Pitanguy, um dos brasileiros
mais famosos de seu tempo, ao lado de nomes como Oscar Niemeyer, Pelé e Ayrton Senna.

Apresentando palestra sobre
“Reconstrução Mamária”, o
Dr. Paulo Roberto Leal
(UERJ) apresentou fatores
determinantes para realizar
este tipo de procedimento:
tumores em estágios
iniciais, a existência de
margens de segurança e a
relação entre o tamanho do
tumor e o tamanho da
mama. Apresentou também
o conceito de “Oncologia
Estética”, que vem
ajudando a reduzir o
número de mastectomias.

O Dr. Paulo Roberto Leal afirmou que a utilização de próteses de silicone deve ser analisada com cuidado
nestes casos, principalmente em decorrência das complicações associadas com tratamentos como a
radioterapia. 

Abordando “Mamoplastia de Aumento”, o Dr. Ronaldo Pontes (SBCP‐RJ)apresentou um histórico dos
implantes, desde os implantes de esponja de Ivalon até os implantes modernos. Um dos pontos
destacados pelo cirurgião é que a anatomia deve guiar o plano cirúrgico, determinando o que o médico
deve ou não fazer em cada caso específico. 

O médico afirmou que o desafio permanente dos especialistas é a busca por novos tipos de
revestimento,evidenciando o uso do poliuretano, que possui maior biocompatibilidade com o organismo
humano. Além destas vantagens, reduz a retração capsular com endurecimento da mama – uma das
principais complicações observadas nestes casos.

Ciência e Tecnologia

Mesa em sessão de homenagem a Ivo Pitanguy

29/08/2016
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Em seguida, o Dr. Volney Pitombo, Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, abordou
“Rinoplastia”. Em sua palestra, ressaltou que é preciso estabelecer uma expectativa realística do
paciente com relação aos resultados do procedimento. Apresentou a técnica “alça de balde”, que
apresenta menor tempo operatório, menor edema e a ausência de cicatriz externa, dentre outros. O Dr.
Volney Pitombo, que já realizou mais de 5 mil plásticas de nariz, reforçou que existe um “nariz perfeito
para cada pessoa”. Ademais, as modificações das estruturas do nariz são interdependentes e, portanto, o
médico deve estar atento a mudanças que possam afetar a harmonia do rosto do paciente. 

Em sua aula sobre “Ritidoplastia” (cirurgia para eliminação de rugas), o Dr. Farid Hakme (Hospital da
Plástica),ressaltou que o lifting da face reverte parcialmente o processo de envelhecimento e perda de
elasticidade da pele, sem, no entanto, modificar os traços e expressões do paciente, evitando uma
aparência artificial. 

Na sequência, apresentou estado da arte em ritidoplastia, demonstrando novas técnicas e ferramentas
para os participantes da Jornada. 

A respeito de “Blefaroplastia” (Plástica das Pálpebras), o Dr. Sergio da Fonseca Lessa (Centro de Estudos
Ivo Pitanguy e UERJ) apresentou as principais complicações advindas do procedimento (remoção
excessiva de pele, denervação do músculo orbicular, dentre outros), principalmente na blefaroplastia na
pálpebra inferior – devido às inúmeras peculiaridades anatômicas da região.O Dr. Lessa afirmou que a
blefaroplastia é uma das mais frequentes cirurgias estéticas e é o procedimento mais realizado em
pacientes entre 51 e 64 anos, de acordo com estudos da American Society for Aesthetic Plastic Surgery.

Em aula sobre “Implante de Gordura”, o Dr. Charles Sá (UERJ) expôs as etapas para manutenção do
resultado do lipoenxerto a longo prazo: identificação da área de coleta, método de coleta,
processamento, bioativação (suplementação), transferência (lipoenxertia) e a identificação da área
receptora.Foi frisado que, além do aspecto volumizador, há um importante aspecto regenerativo dos
lipoenxertos, associado principalmente à presença de células‐tronco no tecido adiposo. Investigações
científicas revelaram que o tecido adiposo produz entre 10‐60 milhões de células‐tronco,que são capazes
de se diferenciar em vários tipos de células para reparar o corpo.

Ao Dr. José Horácio Aboudib (UERJ) coube apresentar “Gluteoplastia”, abordando o fato de que a baixa
popularidade do procedimento está muitas vezes associada à grande frequência de maus resultados por
introdução de implantes em planos anatômicos errados, causando complicações como assimetrias, ptose,
seroma (excesso de líquido), extrusão, atrofia músculo do glúteo, dentre outros. Em seguida, o médico
apresentou diversos estudos de caso, preconizando o estudo anatômico de cada caso, com o objetivo de
fazer a escolha apropriada de prótese e técnica para cada paciente.

Na segunda etapa da Jornada, o Dr. Osvaldo Saldanha, da Universidade Santa Cecília, Santo, SP, fez
apresentação sobre “Redução Mamária”, apontando que, tal como outros procedimentos da cirurgia
plástica, trata‐se de uma “luta contra a gravidade”. Além deste fato, ressaltou que a mastopexia ainda é
um tema controverso, dada sua complexidade. Dois dos principais fatores a serem considerados tanto
pelo médico quanto pelo paciente são o planejamento (levando em considerações aspectos patológicos e
anatômicos) e o bom senso na escolha do volume da prótese. Além disso, dentre os benefícios do uso do
implante na mastopexia estão uma melhor projeção da mama, melhor preenchimento do pólo superior e
a maior facilidade de simetrização. 

Em seguida, o Dr. Rolf Gemperli (USP) fez apresentação sobre “Abdominoplastia”, apontando as
modificações que o conceito sofreu ao longo do tempo, afirmando que foi necessário que os especialistas
voltassem a estudar a anatomia da região para entender a razão do grande número de complicações que
se apresentava.

29/08/2016
continuação
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Compartilhe: 0 Tweet

Após apresentar quadro didático sobre os tipos de abdominoplastias (lipoaspiração; abdominoplastia
limitada ou mini‐abdominoplastia; abdominoplastia clássica e abdominoplastias atípicas) e as indicações
para cada caso, o Dr. Rolf Gemperli encerrou sua apresentação retratando as inúmeras variações de
técnicas e expectativas existentes para cada perfil de paciente – por exemplo, as diferenças entre os
pacientes da rede pública, da rede privada e de hospitais universitários. 

A Jornada de Cirurgia
Plástica da Academia
Nacional de Medicina foi um
grande sucesso, com mais
de 250 cirurgiões plásticos,
residentes e estudantes,
homenageando assim o
grande mestre Acadêmico
Ivo Pitanguy.

0Recomendar Share

Salão Nobre lotado de Plásticos, Residentes e Alunos durante o Chá Acadêmico 

Banca Acadêmica e assistência lotadas durante a Jornada

29/08/2016
continuação
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Sessão de 30 de Agosto de 2016

SESSÃO SOLENE DE POSSE 
ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI 

TOMA POSSE COMO NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM

Na noite da última terça-feira (30), 
a Academia Nacional de Medicina 
realizou cerimônia solene para a 
posse de seu mais novo Acadêmico, 
o médico trirriense Rossano Kepler 
Alvim Fiorelli. O Acadêmico passa a 

ocupar a Cadeira nº 21 da Secção 
de Cirurgia, cuja vaga foi aberta em 
razão da passagem do Acadêmico 
Umberto Perrotta à categoria de 
Membro Emérito.

Mesa diretora da solenidade durante a execução do Hino Nacional

A mesa diretora da solenidade foi 
composta pelo o Magnífi co Reitor 
Marco Antônio Soares de Souza 
(Universidade Severino Sombra); 
o Magnífi co Reitor Luiz Pedro San 
Gil Jutuca (Unirio); os Acadêmicos 
Antonio Egídio Nardi e Francisco 

Sampaio (Presidente); o Dr. Daniel 
Soranz (Secretário de Saúde do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro); a Dra. 
Marília de Abreu Silva (Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Ja-
neiro); o Dr. Francisco Horta (Prove-
dor da Santa Casa de Misericórdia 
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do Rio de Janeiro); o Dr. Agostinho 
Manuel da Silva Ascenção (Unirio) 
e pelo Dr. Carlos Enaudo de Araújo 
Pacheco (CREMERJ).

Conforme a tradição da quase bi-
centenária instituição, o Novel Aca-
dêmico foi conduzido ao anfiteatro 
Miguel Couto por Comissão de Hon-
ra formada pelos Acadêmicos Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Azor José 
de Lima, Aníbal Gil Lopes, José Gal-
vão Alves, Rui Haddad e Arno von 
Ristow. Em seguida, o auditório, 
ocupado quase que em sua totalida-
de por familiares, amigos, colegas 
de profissão e outros Acadêmicos, 
observou atento enquanto o Profes-
sor Rossano Fiorelli proferiu o Jura-
mento Acadêmico, versando sobre 
o espírito fraternal e os valores da 

instituição, seguido pela entrega da 
Medalha. A entrega do Diploma Aca-
dêmico ficou a cargo do Acadêmico 
Carlos Giesta.

O ex-Presidente e Acadêmico Pietro 
Novellino proferiu discurso de sau-
dação, declarando-se emocionado 
por saudar não somente um novel 
Acadêmico, mas um “filho científi-
co” cuja trajetória o Acad. Novelli-
no acompanha a anos. Destacando 
o extenso currículo do consagrado 
cirurgião torácico Professor Dr. Ros-
sano Fiorelli, o Acadêmico destacou 
que a ANM abriga, mais uma vez, 
um Professor universitário, advindo 
da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, cuja Escola de 
Medicina é a quarta mais antiga do 
Brasil.

O ex-Presidente Acadêmico Pietro Novellino 
em discurso de saudação do novel Acadêmico

Em seguida, falou sobre a dedica-
ção com a qual o Professor Dr. Ros-
sano Fiorelli conduziu sua carreira 
acadêmica, parafraseando Riobaldo 

ao afirmar que “Mestre não é quem 
sempre ensina, mas quem de re-
pente aprende”.
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Apresentando discurso de posse que 
deu destaque à memória da Acade-
mia e à imortalidade de seus con-
frades, o Professor Rossano Fiorelli 
apresentou breve histórico da Cadei-
ra nº 21 – que foi ocupada por ape-
nas 4 Membros Titulares. O patrono 
de sua Cadeira, Fernando Vaz, foi 
membro Fundador do Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões e foi, à sua épo-

ca, um cirurgião prático de grande 
sucesso clínico, deixando dois filhos 
e um genro médicos. A respeito do 
ocupante anterior, o Acadêmico Emé-
rito Umberto Perrotta, o Acadêmico 
Rossano ressaltou que seu curricu-
lum é extenso e rico, sobressaindo 
os aspectos de atividades docentes e 
universitárias, tendo passado a emé-
rito a 09 de abril de 2015.

O Acadêmico Rossano Fiorelli em seu discurso de posse

Fez agradecimentos especiais à Es-
cola de Medicina da UniRio e à equi-
pe do Hospital Universitário Gaffré 
e Guinle, além de dedicar parte de 
seu discurso para exaltar um a um 
os componentes de sua Comissão 
de Honra.

O Acadêmico expressou também a 
emoção e a honra sentidas por ter 

presenciado a chegada do Acadê-
mico Ivo Pitanguy, falecido recen-
temente, em sua última presen-
ça física na Academia Nacional de 
Medicina para registrar seu apoio à 
candidatura do Professor Rossano, 
na Sessão em que se deu sua elei-
ção, em 16 de junho de 2016.

O Presidente Acadêmico Francisco 
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Sampaio congratulou o Novel Aca-
dêmico por dedicação à Acadêmica 
Nacional de Medicina, destacando 
sua assiduidade às Sessões, o res-
peito às tradições da instituição e 
as sólidas bases científicas que sus-
tentaram sua candidatura. Segundo 
o Presidente, tornar-se Acadêmico 
aos 53 anos de idade e com 28 anos 
de formado permitiu ao Acadêmico 
Fiorelli um ingresso maduro e sere-
no na Academia Nacional de Medici-
na, mas sem perder características 
como garra e dedicação, tão neces-
sárias para esta Casa.

Tradicionalmente, ao final de seu 
discurso, o Presidente fez leitura de 
trecho da “Oração a nossos pares”, 
do Acadêmico Álvaro Cumplido de 
Sant’Anna, responsável, junto ao 
também Acadêmico Deolindo Cou-
to, por levar a cabo a atual sede da 
Academia Nacional de Medicina. Se-
gundo o Presidente, o texto resume 
tudo aquilo que um Acadêmico deve 
ser e deve fazer pela Academia:

“Quem não trabalha pela Acade-
mia quando nela ingressa é como 
se deixado houvesse no vestíbulo 
a própria honra. Quem não se es-
força 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 traí-
do o juramento que prestou após as 
muitas lutas que travou para con-
seguir atravessar o peristilo do so-
dalício. Se despreparado venceu foi 
mercê de doloroso equívoco, o que 
não é próprio dela, a Casa deseja-
da. O peristilo é grandioso, mas é 
próprio da natureza humana tentar 
alcançar o que parece inatingível”, 
concluiu o Presidente, que em se-
guida solicitou à Comissão de Honra 
que conduzisse o Acadêmico ao Sa-
lão Nobre, encerrando a solenidade.

Acadêmicos aplaudem o novo confrade 
após solenidade no anfiteatro Miguel 
Couto
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O Presidente Acad. Francisco Sampaio entre o Acad. Rossano Fiorelli e sua 
esposa, Dra. Camilla Rodrigues de Almeida

A comissão de honra, formada pelos Acads. Aníbal Gil Lopes, José Galvão Alves, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Arno von Ristow, Azor José de Lima e Rui 

Haddad junto à família do novel Acadêmico (ao centro)
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POSSE DO ACADÊMICO
 ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI 

COMO NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM - 
30 DE AGOSTO DE 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=t096SMKlXjM
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Cirurgião torácico Rossano Kepler Alvim Fiorelli é
empossado como Membro Titular na ANM

Quartafeira, 31 de agosto de 2016

Jornal do Brasil

Na noite da última terça‐feira (30), a Academia Nacional de Medicina realizou cerimônia solene para a
posse de seu mais novo Acadêmico, o médico trirriense Rossano Kepler Alvim Fiorelli. O Acadêmico passa
a ocupar a Cadeira nº 21 da Secção de Cirurgia, cuja vaga foi aberta em razão da passagem do Acadêmico
Umberto Perrotta à categoria de Membro Emérito.

Conforme a tradição da
quase bicentenária
instituição, o Novel
Acadêmico foi conduzido ao
anfiteatro Miguel Couto por
Comissão de Honra formada
pelos Acadêmicos Carlos
Alberto Basílio de Oliveira,
Azor José de Lima, Aníbal
Gil Lopes, José Galvão
Alves, Rui Haddad e Arno
von Ristow. Em seguida, o
auditório, ocupado quase
que em sua totalidade por
familiares, amigos, colegas
de profissão e outros
Acadêmicos, observou

atento enquanto o Professor Rossano Fiorelli proferiu o Juramento Acadêmico, versando sobre o espírito
fraternal e os valores da instituição, seguido pela entrega da Medalha. A entrega do Diploma Acadêmico
ficou a cargo do Acadêmico Carlos Giesta.

O ex‐Presidente e Acadêmico Pietro Novellino proferiu discurso de saudação, destacando o extenso
currículo do Professor Dr. Rossano Fiorelli, consagrado cirurgião torácico, e sua forte ligação com Três
Rios, seu município de origem. Em sua saudação, enalteceu a dedicação com a qual o Professor Dr.
Rossano Fiorelli conduziu sua carreira acadêmica, parafraseando Riobaldo ao afirmar que “Mestre não é
quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”.

Apresentando discurso de posse que deu destaque à memória da Academia e à imortalidade de seus
confrades, o Acadêmico apresentou breve histórico da Cadeira nº 21 – que foi ocupada por apenas 4
Membros Titulares. Fez agradecimentos especiais à Escola de Medicina da UniRio e à equipe do Hospital
Universitário Gaffré e Guinle.

Ciência e Tecnologia

Parte da Mesa Diretora durante a execução do Hino Nacional Brasileiro

31/08/2016
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O Acadêmico expressou
também a emoção e a honra
sentidas por ter presenciado
a chegada do Acadêmico Ivo
Pitanguy, falecido
recentemente, em sua
última presença física na
Academia Nacional de
Medicina para registrar seu
apoio à candidatura do
Professor Rossano, na Sessão
em que se deu sua eleição,
em 16 de junho de 2016.

O Presidente Acadêmico
Francisco Sampaio
congratulou o Novel
Acadêmico por dedicação à
Acadêmica Nacional de
Medicina, destacando sua
assiduidade às Sessões, o
respeito às tradições da
instituição e as sólidas bases
científicas que sustentaram
sua serena candidatura.

Tradicionalmente, ao final
de seu discurso, o
Presidente fez leitura de
trecho da “Oração a nossos
pares”, do Acadêmico
Álvaro Cumplido de
Sant’Anna, responsável,
junto ao também Acadêmico
Deolindo Couto, por levar a
cabo a atual sede da
Academia Nacional de
Medicina. Segundo o
Presidente, o texto resume
tudo aquilo que um
Acadêmico deve ser e deve
fazer pela Academia:

“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

O Novel Acadêmico Prof. Rossano Fiorelli recebeu o Diploma das mãos do Acadêmico Carlos Giesta

Acadêmico Pietro Novellino faz o discurso de saudação ao Prof. RossanoFiorelli

Bancada acadêmica

31/08/2016
continuação
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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, que em seguida solicitou à Comissão de Honra que
conduzisse o Acadêmico ao Salão Nobre, encerrando a solenidade.

0Recomendar Share

31/08/2016
continuação
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1 de Setembro de 2016

ACADÊMICO LUIZ FELIPPE MATTOSO 
PASSA A MEMBRO EMÉRITO DA ANM

Em Sessão realizada na última quin-
ta-feira (1º), a Academia Nacional 
de Medicina concedeu o título de 
Membro Emérito a um de seus mais 
destacados confrades, o radiologista 
Felippe Mattoso. A honraria é conce-
dida somente àqueles Membros que 
completaram 25 anos na qualidade 
de Membro Titular da instituição, 
de acordo com o que estabelece o 
Estatuto da Academia Nacional de 
Medicina – Capítulo III, Artigo 6º: 
“Passarão a membros Eméritos os 
membros Titulares que completa-
rem 25 anos de Academia nesta 
condição, e que o desejarem, man-
tendo-se-lhes todos os direitos e 
deveres de Membro Titular”.

Felipe Mattoso tomou posse na Aca-
demia Nacional de Medicina em 29 
de novembro de 1983, e com 33 
anos como Acadêmico Titular solici-
tou passagem à categoria de Mem-
bros Eméritos no dia 01 de setem-
bro de 2016.

O Acadêmico Luiz Felippe Mattoso 
nasceu na cidade de Rio de Janei-
ro, em 04 de julho de 1937. Gra-
duou-se em Medicina em 1961, 
pela Faculdade Nacional de Medici-
na da Universidade do Brasil, atual 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

Acadêmico Emérito Felippe Mattoso
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Foi interno do Serviço de Radiolo-
gia do Hospital de Clinicas Manoel 
Quintela da Faculdade de Medicina 
em Montevidéu, Uruguai, 1961. Foi 
Residente Médico em Radiologia no 
Massachusetts General Hospital – 
Boston, Massachussetts, EUA, de 
1962 a 1965. Foi Professor de Ra-
diologia da Faculdade de Medicina 
de Petrópolis, da Escola Médica de 
Pós-Graduação Carlos Chagas e da 
Universidade do Estado o Rio de Ja-
neiro – UERJ. Chefiou o Serviço de 
Radiologia do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto da UERJ e da Clínica 
Luiz Felippe Mattoso.

Foi um dos pioneiros em Radiologia 
Intervencionista e de novas moda-
lidades de diagnóstico por imagem 
(Ussom, Tomografia Computadori-
zada, Ressonância Magnética e PE-
T-CT).

É Membro de diversas instituições, 
entre as quais: Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; 
Sociedade Brasileira de Radiologia; 
Titular do Colégio Brasileiro de Ra-
diologia (por concurso); Sociedade 
Brasileira de Neuroradiologia; Ra-
diological Society of North America, 
Honorário da Sociedade Portuguesa 
de Radiologia; Sociedade Brasileira 
de Angiologia; Sociedade Brasileira 
de Nefrologia; Sociedade de Gine-
cologia e Obstetrícia de Estado do 
Rio de Janeiro; Associado do Colé-
gio Brasileiro de Cirurgiões; “Alum-
ni Association of the Masschusetts 
General Hospital – Harvard Medical 
School”. Além de integrar inúmeras 
Sociedades e Associações médicas 

nacionais e internacionais, Felippe 
Mattoso foi homenageado pela So-
ciedade de Medicina e Cirurgia do 
Estado do Rio de Janeiro em 2005 
como “Médico do Ano”.

Na Sessão na qual se deu sua pas-
sagem para a categoria de Membros 
Eméritos, o Presidente Francisco 
Sampaio homenageou a imortali-
dade característica dos Membros da 
Academia Nacional de Medicina, fa-
zendo homenagem a Felippe Matto-
so e apresentando uma breve histó-
ria de alguns ocupantes da Cadeira 
83.

O Patrono da Cadeira 83, Vital Brazil 
Mineiro da Campanha, nascido a 28 
de abril de 1865, participou das bri-
gadas de combate à febre amarela e 
à peste bubônica em várias cidades 
no Estado de São Paulo. Fundador 
do Instituto Vital Brazil, em Niterói. 
Tornou-se mundialmente conhecido 
pela descoberta da especificidade 
do soro antiofídico; do soro contra 
picadas de aranha; do soro antitetâ-
nico e antidiftérico e do tratamento 
para picada de escorpião.

O antecessor de Luiz Felippe Matto-
so foi Paulo de Góes, nascido a 14 
de julho de 1913. Paulo de Góes foi 
médico de formação, mas destacou-
-se como importante Microbiologis-
ta. Idealizador e criador do Instituto 
de Microbiologia que, em 1995, em 
concordância com o corpo docente, 
discente e de funcionários, alterou 
o nome da instituição para Instituto 
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de Microbiologia Paulo de Góes. O 
Acadêmico veio a falecer em 13 de 
novembro de 1982, abrindo vaga 
para a Cadeira 83, para a qual 
Felippe Mattoso concorreu e foi 
eleito em 1983.

Na ocasião de sua posse em 1983, 
o então Novel Acadêmico Felippe 
Mattoso foi saudado por um de 
seus confrades, o Acadêmico 
Paulo Frederico de Albuquerque 
que, dentre suas atuações como 
médico Urologista, é possível 
destacar sua Chefia da Divisão 
de Urologia do Serviço do Dr. 
Paulo Cesar de Andrade (1945-

1953); do Serviço de Urologia da 
Santa Casa 14º Enfermaria e sua 
carreira como docente de Urologia 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. Durante alguns 
anos, navegou pelo mundo em 
seu veleiro Vitória escrevendo 
dois livros de crônicas sobre suas 
viagens.

O Acadêmico é também conheci-
do por ser um esportista, com es-
pecial gosto pelo tênis e o golfe, 
além da prática de velejar, tendo 
sido responsável por ensiná-la ao 
Acadêmico Paulo Frederico de Al-
buquerque.

O Acadêmico Luiz Felippe de Queirós Mattoso em discurso na ANM
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Sessão de 1 de Setembro de 2016

CASO CLÍNICO DE CIRURGIA É ABORDADO 
EM EDIÇÃO DE UMA TARDE NA ACADEMIA: 

OFICINA DIAGNÓSTICA

A Academia Nacional de Medicina 
realizou na quinta-feira (01) mais 
uma edição do evento Uma Tarde 
na Academia: Ofi cina Diagnóstica, 
idealizado pelo Acadêmico José de 
Jesus Peixoto Camargo e organiza-
da pelos Acadêmicos José Manoel 
Jansen, Carlos Basílio de Oliveira e 
José Galvão Alves. O tema escolhi-

do para a Sessão desta quinta-feira 
foi um caso clínico de cirurgia, co-
ordenada pelo Acadêmico Pietro No-
vellino. Como apresentador do caso, 
foi convidado o Dr. Alexandre Virla 
(Unirio), além dos Drs. Pablo Maga-
lhães e Maria Morard, como debate-
dores do caso.

Os Acadêmicos Pietro Novellino e Francisco Sampaio na abertura do evento

Após a abertura do evento pelo Pre-
sidente Francisco Sampaio, o Aca-
dêmico Pietro Novellino iniciou os 
trabalhos, convidando o apresen-
tador Alexandre Virla para fazer a 
apresentação do caso: uma pacien-

te de 24 anos, negra, sexo feminino, 
casada, natural do Rio de Janeiro 
onde reside. A paciente relatou que 
em 2010, ao realizar exame admis-
sional, foi detectada uma imagem 
no mediastino, na radiografi a do 



115

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

tórax. Foi submetida a uma tomo-
grafia computadorizada de tórax 
em Hospital Peridomiciliar que evi-
denciou imagem de 3,0 x 1,5 cm 
localizada na região paracardíaca 
à direita. Procurou atendimento na 
Santa Casa do Rio de Janeiro onde 
vinha em acompanhamento regular 
com Tomografias computadoriza-
das do tórax seriadas. No início de 

2013, começou a referir sintomas 
respiratórios e foi evidenciado um 
aumento da lesão no controle to-
mográfico. A paciente tinha inten-
sa atividade física e passou a não 
mais tolerar esforço físico. Foi en-
caminhada ao Serviço de Cirurgia 
Torácica do HUGG- UNIRIO, para 
prosseguir a investigação e avalia-
ção cirúrgica.

A apresentação do caso ficou a cargo do Prof. Dr. Alexandre Virla

No histórico patológico da paciente, 
constava: uso de contraceptivos, 
ausência de alergias, hemotransfusão 
pós-parto (cesariana). O histórico 
fisiológico apontou que a paciente 
foi nascida a termo, parto vaginal 
hospitalar; aleitamento materno; 
crescimento e desenvolvimento 
normais; ciclo menstrual regular, 
com fluxo normal e duração de 3 
a 4 dias; Gestação gemelar aos 15 
anos. Por fim, o histórico familiar 
apontou que a paciente possuía mãe 
hipertensa, falecida aos 58 anos 
devido a câncer de útero e pai vivo 
portador de DM.

Após a realização de exames físicos, 
foram apresentados os seguintes 
resultados:

Bom estado geral, lúcida e 
orientada, corada, hidratada, 
anictérica, acianótica, eupnéica em 
ar ambiente;
Sinais vitais: PA: 120x75mmHg, FC: 
87bpm, FR: 18irpm, Tax: 36,7°C, 
SatO2: 98%;
AR: Murmúrio vesicular 
universalmente audível e sem ruídos 
adventícios;
ACV: RCR2T, BNF sem sopros ou 
extrassístoles;
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ABD: Atípico, flácido, timpânico, pe-
ristalse presente, indolor a palpação 
superficial e profunda, ausência de 
massas ou visceromegalias;
MMII: Sem edema, sem empasta-
mento, pulsos presentes e simétri-
cos.
A evolução da paciente indica que, 
após videotoracoscopia direita para 
diagnóstico e avaliação da resseca-
bilidade da lesão, a mesma recebeu 
alta no 3º dia após retirada do dre-
no torácico. Todavia, foi relatado re-
torno no 5º dia pós-operatório com 
quadro de dor abdominal de mode-
rada intensidade, principalmente no 
hipocôndrio direito, sem irradiação, 
associada à dispneia aos médios es-
forços. Foram, então, realizados no-
vos exames:

Lúcida e orientada, anictérica, acia-
nótica, corada, hidratada, afebril, 
taquipneica;
Sinais Vitais: PA: 130 x 80 mmHg, 
FC: 106 bpm, FR: 24 irpm, Satura-
ção de oxigênio: 92%;
AR: Murmúrio vesicular reduzido na 
base de Hemitórax direito, sem ru-
ídos adventícios. Ferida operatória 
sem sinais flogísticos;
ACV: RCR 2T BNF;
Abdome: Globoso, doloroso difusa-
mente à palpação profunda, com si-
nal de piparote positivo, hepatome-
galia dolorosa (hepatimetria 16cm), 
sem sinais de irritação peritoneal, 
peristalse presente, ausência de cir-
culação colateral;

MMII: sem edema, pulsos pediosos 
palpáveis e simétricos, panturrilhas 
sem empastamento;
Tomografia de tórax: derrame pleu-
ral à direita com atelectasia com-
pressiva adjacente;
Ecocardiograma: cavidades com di-
âmetros normais, função sistólica e 
diastólica de ventrículos direito e es-
querdo preservadas. Regurgitação 
mitral mínima, sem sinais de hiper-
tensão pulmonar, pericárdio normal 
e veia cava inferior com diâmetro 
diminuído sugestiva de hipovolemia;
USG abdominal com Doppler colo-
rido: fígado aumentado de volume, 
textura heterogênea, hepatopatia di-
fusa, veias suprahepáticas com fluxo 
monofásico e hepatofugal e ascite 
acentuada de conteúdo límpido;
Tomografia de abdome: Hepatome-
galia difusa homogênea, sem lesões 
focais, baço normal e ascite volumosa.
Em seguida, o Professor Carlos Al-
berto Basílio de Oliveira fez a análi-
se patológica do caso, apresentando 
também a anatomia da região do 
mediastino.

Acad. Carlos Alberto Basílio de Oliveira
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Os debatedores do caso passaram, 
então, a analisar as possibilidades 
de diagnóstico do caso, levando em 
consideração os dados apresentados 
e as características da paciente. A 
Professora Maria Morard apresentou 
os métodos diagnósticos mais utili-
zados para a região do mediastino 
- diagnóstico topográfico, diagnós-
tico etiológico e diagnóstico de ope-
rabilidade. Depois, dividiu-os entre 
métodos não-cirúrgicos (endoscopia 
per-oral, cintigrafia, ecografia, aná-
lises laboratoriais, punção percutâ-
nea, testes cutâneos) e métodos 
cirúrgicos (biópsia ganglionar ex-
tratorácica, punção aspirativa trans-
torácica, mediastinoscópica trans-
cervical, mediastinotomia anterior, 
minitoracotomia, videotoracoscopia 
e toracotomia exploradora).

Dr. Pablo Magalhães

O diagnóstico apresentado foi o de 
Síndrome de Budd-Chiari, que cons-
titui uma interrupção ou diminuição 
do fluxo sanguíneo normal de saí-
da do fígado em qualquer nível das 
veias hepáticas ou da veia cava infe-
rior, caracterizada por hepatomega-
lia, hipertensão porta e em alguns 
casos rápida deterioração da fun-
ção hepática. No caso apresentado, 
estavam presentes três fatores de 
risco para trombose: uso de contra-
ceptivos orais, cirurgia e neoplasia.

Na evolução do caso, foi apontada: 
internação no CTI; anti-coagulação 
plena com heparina não fracionada; 

Warfarin; diuréticos de alça; paracen-
tese de alívio. A paciente teve alta do 
CTI no 5º dia de internação, sendo 
transferida para enfermaria. Em se-
guida, foi observada a melhora dos 
sintomas, com diminuição da ascite.

Após intensa participação dos Aca-
dêmicos presentes, o Acadêmico 
Pietro Novellino encerrou mais uma 
edição do evento, agradecendo a to-
dos os presentes e reforçando que a 
participação e a presença dos alunos 
são os elementos mais importantes 
para iniciativas como Uma Tarde na 
Academia, que visam aproximar a 
instituição do público mais jovem.

Dra. Maria Morard
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ANM DISCUTE INOVAÇÕES NA UTILIZAÇÃO DA 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO (7T)

Em sessão realizada na última quin-
ta-feira (1), o Dr. Giovanni Guido 
Cerri, Professor Titular de Radiolo-
gia da USP, apresentou conferência 

sobre Ressonância Magnética (RM) 
de Alto Campo, abordando as Pers-
pectivas da Imagem Histológica não 
Invasiva.

As perspectivas da utilização de ressonância magnética de alto campo foram 
apresentadas pelo Professor da USP, o Dr. Giovanni Guido Cerri

Depois de breve apresentação pelo 
Acad. Felippe Mattoso, o Dr. Gio-
vanni Cerri iniciou sua apresentação 
demonstrando que ao longo das úl-
timas 4 décadas a imagem médica 
evoluiu no critério “sensibilidade”; 
todavia, a mesma evolução não se 
observou quanto à “especificidade”. 
Considerada um dos métodos mais 
precisos de diagnóstico por imagem, 
a ressonância magnética permite a 
análise qualquer órgão ou tecido 
que tenha água em sua composi-
ção, o que auxilia na identificação 

de tumores, doenças degenerativas, 
ortopédicas, neurológicas e cardio-
vasculares com mais precisão.

O Acadêmico Luiz Felippe Mattoso 
apresentou o conferencista, 

Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri

Sessão de 1 de Setembro de 2016
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O Professor Cerri apresentou a 
utilização da tecnologia 7 TESLA (a 
denominação é uma homenagem a 
Nikola Tesla, inventor que fez grandes 
contribuições para a utilização da 
eletricidade e do magnetismo), que 
representa o que há de mais moderno 
dentro do campo da Imagem. Sua 
utilização praticamente não possui 
barreiras dentro das diversas áreas 
médicas: há ganhos consideráveis 
na utilização do 7T na ressonância 
magnética em praticamente todas 
as áreas.

Com relação aos problemas encon-
trados, é possível destacar a de-
posição de calor, que, apesar de 
localizada, varia de acordo com o 
paciente. Foi também comprovado 
que, a partir de 7 Tesla, os apare-
lhos de RM convencionais variam de 
1,5T a 3T o corpo humano começa a 
apresentar mudanças de metabolis-

mo, que podem provocar tonturas. 
Com exposições acima de 7 Tesla, o 
paciente pode apresentar alterações 
no labirinto e reações como tontu-
ra, dor de cabeça e ânsia de vômito. 
Por fim, existem preocupações rela-
tivas à sustentabilidade dos estudos 
que empregam o 7T, devido ao seu 
alto custo.

A principal vantagem relacionada ao 
7T está relacionada à produção de 
imagens em alta resolução; outros 
benefícios advindos da utilização da 
ressonância magnética em 7T estão 
associados à produção de imagem 
quantitativa, possibilidade de men-
suração de parâmetros biológicos e 
o desenvolvimento de uma “medi-
cina de precisão”. O Prof. Giovanni 
Cerri também demonstrou as diver-
sas possibilidades clínicas associa-
das à tecnologia no caso das doen-
ças inflamatórias como a esclerose 
múltipla. Foram apresentados es-
tudos que mostram como o uso de 
ressonâncias precisas (como com 
o 7T) podem “prever” diagnósticos 
de esclerose múltipla em casos de 
diagnóstico inicial incerto, em ra-
zão de uma melhor caracterização 
anatômica das lesões. As possibili-
dades clínicas também se aplicam 
às doenças degenerativas, como na 
identificação de sinais da Doença de 
Parkinson e Alzheimer. Além disso, 
existem vantagens diagnósticas as-
sociadas às neoplasias.

Gráfico apresentado pelo Prof. Dr. 
Giovanni Guido Cerri, comparando os 
avanços no campo da imagem médica 

de 1970 a 2016
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Imagem mostra a diferença entre as 
imagens produzidas pela tecnologia 
3T (A) e aquelas produzidas pela 

tecnologia 7T (B)

Em seguida, o Professor passou a 
apresentar a Plataforma de Imagem 
na Sala de Autópsia (Pisa), associa-
da à Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo e que abriga 
o Magnetom 7T MRI, primeiro equi-
pamento de ressonância magnética 

Magnetom 7T MRI, primeiro 
equipamento de ressonância magnética 
para corpo inteiro com campo de 7T da 

América Latina

para corpo inteiro com campo de 7T 
da América Latina. Dentre os dados 
apresentados na página inicial do 
projeto, destaca-se que o desen-
volvimento tecnológico da Imagem 
Médica não só abriu novas possibi-
lidades de pesquisa, mas também 
deixou claro que mais estudos são 
necessários para validar a especifi-
cidade destes procedimentos.

Uma das principais utilizações do 
equipamento está associada a estu-
dos post-mortem (em cadáveres), 
buscando desenvolver técnicas de 
diagnóstico por imagem que ajudem 
a identificar a causa da morte de 
modo menos invasivo do que uma 
autópsia convencional. O Serviço 
de Verificação de Óbitos, localiza-
do próximo à FMUSP, realiza 15.000 
autópsias por ano, tornando-se o 
maior serviço de autópsia de pa-
cientes que morreram de causas na-
turais no mundo. Assim, os pesqui-
sadores deste estudo estão em uma 
posição única no mundo, pois uma 
pesquisa desta magnitude pode ser 
realizada somente no Brasil.

Tendo em vista que a Faculdade de 
Medicina está passando por uma 
reforma do currículo do ensino mé-
dico, há um grande potencial desta 
plataforma para o desenvolvimento 
integrado entre as diferentes espe-
cialidades médicas tanto na gradua-
ção quanto na pós-graduação.
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Por outro lado, a incorporação do 
Instituto de Medicina Legal no pro-
jeto vai permitir o desenvolvimen-
to da investigação médica forense. 
Atualmente, na avaliação de casos 
específicos em que há a necessida-
de de utilizar a tomografia computa-
dorizada ou ressonância magnética, 
estes procedimentos são realizados 
no Hospital de Clínicas, causan-
do grande transtorno. A instalação 
desta plataforma não só irá permi-
tir apoio diagnóstico, mas também 
para o desenvolvimento de uma li-
nha de pesquisa que é relevante 
em sua aplicação para o desenvolvi-

O Professor Giovanni Guido Cerri destacou os trabalhos desenvolvidos pela 
Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia (Pisa)

mento da medicina forense, criando 
assim uma ponte entre a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo e Academia.
Assim, os resultados a partir da im-
plantação da Plataforma têm o po-
tencial para ultrapassar o desempe-
nho de projetos isolados, permitindo 
a integração da investigação com as 
atividades de diagnóstico e de ensi-
no, além de garantir uma posição de 
vanguarda no estudo de diferentes 
doenças e na utilização sistemática 
de autópsias de mortes naturais em 
estudos de correlação de imagem, o 
que é inédito no mundo.

Na conclusão de sua apresentação, o 
Prof. Giovanni Guido Cerri reafirmou 
a importância da contribuição da 
tecnologia 7T para o diagnóstico de 
doenças neurodegenerativas e sua 
patologia, através o aumento do de-
talhamento da anatomia do Sistema 
Nervoso Central. Por fim, destacou 

o potencial associado à redução de 
procedimentos invasivos no futuro, 
além do potencial diagnóstico ainda 
a ser explorado em outros sistemas 
do corpo humano, tornando a resso-
nância magnética de alto campo uma 
importante ferramenta no desenvol-
vimento da medicina moderna.
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ATA
01/09/2016

 

 

 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 01/09/2016, 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 José Barcellos Sampaio abriu a 6ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, declarando-a secreta em razão da eleição para as Comissões 
Julgadoras das Memórias, Títulos e Trabalhos dos candidatos: Drs: Margareth Maria Pretti Dalcolmo e 
Mauricio Gomes Pereira, concorrentes à vaga da Cadeira nº 16 - Secção de Medicina - Patrono: Érico 
Marinho da Gama Coelho; do candidato Dr. Natalino Salgado Filho, concorrente à vaga da Cadeira nº 
19 - Secção de Medicina - Patrono: Manoel Victorino Pereira e dos Candidatos Drs: Luiz Manoel 
Werber de Souza Bandeira e Paulo Marcelo Gehm Hoff, concorrentes à vaga da Cadeira nº 58 - 
Secção de Medicina - Patrono: Aloysio de Castro. Após as eleições, o Presidente Acad. Francisco 
José Barcellos Sampaio reabriu a Sessão colocando para discussão e aprovação a ata da Sessão do 
dia 28 de julho. Não havendo nenhum reparo a ser feito pelos Acadêmicos presentes, a ata foi 
aprovada. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio fez a leitura da carta 
entregue pelo Acad. Luiz Felippe de Queirós Mattoso, solicitando sua passagem a Membro Emérito, 
de acordo com o Estatuto da Academia Nacional de Medicina, Capítulo III, Artigo 6º. Em seguida o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio prestou uma bonita homenagem ao Acadêmico 
Felippe Mattoso, enaltecendo suas qualidades de pioneiro e grande radiologista, à frente do seu 
tempo, e falando de sua trajetória de vida médica e de vida Acadêmica. A seguir, declarou aberta pelo 
prazo de 90 dias, a vaga para a Cadeira nº 83 da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, Patrono: 
Vital Brazil Mineiro da Campanha, em razão da passagem à Emérito do Acad. Luiz Felippe de Queirós 
Mattoso. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio expressou júbilo pelo aniversário do 
Acad. Silvano Mário Atílio Raia, que estva presenta no plenário, no que foi acompanhado por todo o 
plenário Acadêmico. Ressaltou a presença do Honorário Estrangeiro, Prof. Dr. Bruno von Ristow, e do 
novel Acadêmico Rossano Kepler Alvim Fiorelli. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Sergio Augusto Pereira Novis transmitiu 
o convite do Dr. Francisco Horta, Provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, para 
missa em memória do Acad. Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy, a ser realizada no dia 05 de 
setembro às 11h, na Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
informou que, durante o recesso da Academia Nacional de Medicina, participou do Comitê Assessor 
do Ensaio Clínico da Primeira Vacina Polivalente da Esquistossomose. O Acad. Pietro Novellino 
comunicou o falecimento do Dr. Carlos Alberto Andrade Coelho e solicitou que fosse enviada nota de 
pesar à família do médico. O Acad. Rossano Kepler Alvim Fiorelli agradeceu aos Acadêmicos pelo 
apoio recebido na ocasião de sua posse. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, 
o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio convidou o Acad. Luiz Felippe de Queirós 
Mattoso para fazer a apresentação do conferencista da noite, Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri. Em 
seguida, o Prof. Cerri fez apresentação intitulada “As Perspectivas da Imagem Histológica não 
Invasiva através da Ressonância Magnética de Alto Campo – 7T”. Após a conferência, a palavra foi 
aberta do Plenário Acadêmico. O Acad. José Luiz Gomes do Amaral parabenizou o Acad. Luiz Felippe 
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de Queirós Mattoso pela sua passagem à Emérito. O Acad. Paulo Niemeyer Soares Filho fez 
comentário sobre os avanços nas tecnologias de imagem. O Acad. Marcelo Marcos Morales salientou 
a importância da ressonância magnética de alto campo nos procedimentos de marcação celular. O 
Acad. Sergio Augusto Pereira Novis ressaltou que a tecnologia 7 Tesla representa uma “revolução” no 
diagnóstico das doenças neurológicas. O Acad. Carlos Alberto Basílio de Oliveira chamou atenção 
para a importância da associação do trabalho dos patologistas e o surgimento de novas tecnologias de 
imagem. Em seguida, o Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri fez comentários a respeito dos pontos 
levantados pelos Acadêmicos. Não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos Acadêmicos, 
o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio 
(Presidente), Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, José Manoel Jansen, Carlos Alberto 
Mandarim-de- Lacerda, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José 
Galvão Alves, Orlando Marques Vieira, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Octávio 
Pires Vaz, Adolpho Hoirisch, Sergio Augusto Pereira Novis, Antonio Egídio Nardi, Sergio Paulo 
Bydlowski, Omar Lupi da Rosa Santos, José Augusto da Silva Messias, Cláudio Tadeu Daniel-
Ribeiro, Jayme Brandão de Marsillac, Rubens Belfort Mattos Júnior, Luiz Felippe de Queirós 
Mattoso, José Marcos Fisz (Honorário), Ricardo José Lopes da Cruz, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, José Luiz Gomes do Amaral, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Marcello André 
Barcinski, José Carlos do Valle, Rui Haddad, Celso Marques Portela, Eliete Bouskela, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Bruno von Ristow (Honorário), Arno von Buettner Ristow, Carlos Eduardo 
Brandão Mello, Gerson Canedo de Magalhães, Silvano Mário Atílio Raia, Paulo Niemeyer Soares 
Filho, Deolindo de Souza Gomes Couto, Samir Rasslan, Carlos Alberto Barros Franco (41). 

 

ATA - continuação
01/09/2016
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SESSÃO PLENÁRIA DE 1º DE SETEMBRO DE 2016 - 
AS PERSPECTIVAS DA IMAGEM HISTOLÓGICA NÃO 

INVASIVA ATRAVÉS DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 
ALTO CAMPO - 7T 

https://www.youtube.com/watch?v=cKnOkFk9MKk



125

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016

"UMA TARDE NA ACADEMIA" 
- CIRURGIA -

- 1º DE SETEMBRO DE 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=uqD197zH6hY
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02/09/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Luiz Felippe de Queiroz Mattoso tornase Membro Emérito na Academia Nacional de Medicina 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/09/02/luizfelippedequeirozmattosotornasemembroemeritonaacademianacionaldemedic… 1/2

Hoje às 19h15  Atualizada hoje às 19h27

Luiz Felippe de Queiroz Mattoso torna‐se Membro Emérito
na Academia Nacional de Medicina 

Sextafeira, 2 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Em Sessão realizada na última quinta‐feira (1º), a Academia Nacional de Medicina concedeu o título de
Membro Emérito a um de seus mais destacados confrades, o radiologista Felippe Mattoso. A honraria é
concedida somente àqueles Membros que completaram 25 anos na qualidade de Membro Titular da
instituição, de acordo com o que estabelece o Estatuto da Academia Nacional de Medicina – Capítulo III,
Artigo 6º: “Passarão a membros Eméritos os membros Titulares que completarem 25 anos de Academia
nesta condição, e que o desejarem,mantendo‐se‐lhes todos os direitos e deveres de Membro Titular”.

Felipe Mattoso tomou posse na Academia Nacional de Medicina em
29 de novembro de 1983, e com 33 anos como Acadêmico Titular
solicitou passagem à categoria de Membros Eméritos no dia 01 de
setembro de 2016.

O Acadêmico Luiz Felippe Mattoso nasceu na cidade de Rio de
Janeiro, em 04 de julho de 1937. Graduou‐se em Medicina em
1961, pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil, atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).

Foi interno do Serviço de Radiologia do Hospital de Clinicas Manoel
Quintela da Faculdade de Medicina em Montevidéu, Uruguai, 1961.

Foi Residente Médico em Radiologia no Massachusetts General
Hospital – Boston, Massachussetts, EUA, de 1962 a 1965.

Foi Professor de Radiologia da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Escola Médica de Pós‐Graduação
Carlos Chagas e da Universidade do Estado o Rio de Janeiro – UERJ.

Chefiou o Serviço de Radiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ e da Clínica Luiz Felippe
Mattoso.

Foi um dos pioneiros em Radiologia Intervencionista e de novas modalidades de diagnóstico por imagem
(Ussom, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e PET‐CT).

Além de integrar inúmeras Sociedades e Associações médicas nacionais e internacionais, Felippe Mattoso
foi homenageado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro em 2005 como
“Médico do Ano”.

Ciência e Tecnologia

O Acadêmico e Membro Emérito Luiz Felippe
deQueiroz Mattoso

02/09/2016
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Na Sessão na qual se deu sua passagem para a categoria de
Membros Eméritos, o Presidente Francisco Sampaio homenageou a
imortalidade característica dos Membros da Academia Nacional de
Medicina, fazendo homenagem a Felippe Mattoso e apresentando
uma breve história de alguns ocupantes da Cadeira 83.

O Patrono da Cadeira 83,
Vital Brazil Mineiro da
Campanha, nascido a 28 de
abril de 1865, foi médico
sanitarista e fundador do
Instituto Vital Brazil, em
Niterói. Tornou‐se
mundialmente conhecido
pela descoberta da
especificidade do soro
antiofídico; do soro contra
picadas de aranha; do soro
antitetânico e antidiftérico e
do tratamento para picada
de escorpião.

O antecessor de Luiz Felippe
Mattoso foi Paulo de Góes, nascido a 14 de julho de 1913. Paulo de Góes foi importante Microbiologista
idealizador e criador do Instituto de Microbiologia que, em 1995, em concordância com o corpo docente,
discente e de funcionários, alterou o nome da instituição para Instituto de Microbiologia Paulo de Góes. O
Acadêmico veio a falecer em 13 de novembro de 1982, abrindo vaga para a Cadeira 83, para a qual
Felippe Mattoso concorreu e foi eleito em 1983.

Na ocasião de sua posse em 1983, o então Novel Acadêmico Felippe
Mattoso foi saudado por um de seus confrades, o Acadêmico Paulo
Frederico de Albuquerque que, dentre suas atuações como médico
Urologista, é possível destacar sua Chefia da Divisão de Urologia do
Serviço do Dr. Paulo Cesar de Andrade (1945‐1953); do Serviço de
Urologia da Santa Casa 14º Enfermaria e sua carreira como docente
de Urologia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

0Recomendar Share

Patrono da Cadeira 85 de Secção de
CiênciasAplicadas à Medicina, Vital Brazil
Mineiro da Campanha

Antecessor de Luiz Felippe Mattoso na
Cadeira85, Paulo de Góes foi importante
microbiologista

O Acadêmico Paulo Frederico de
Alburquerquerealizando a Saudação Acadêmica
na ocasião da posse de Luiz Felippe Mattoso
em1983

02/09/2016
continuação
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Inovações e aplicações da ressonância magnética de alto
campo são discutidas na ANM

Segundafeira, 5 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Em sessão realizada na última quinta‐feira (1), o Dr. Giovanni Guido Cerri, Professor Titular de Radiologia
da USP, apresentou conferência sobre Ressonância Magnética (RM) de Alto Campo, abordando as
Perspectivas da Imagem Histológica não Invasiva.

Depois de breve apresentação pelo Acad. Felippe Mattoso, o Dr. Giovanni Cerri iniciou sua apresentação
demonstrando que ao longo das últimas 4 décadas a imagem médica evoluiu no critério “sensibilidade”;
todavia, a mesma evolução não se observou quanto à “especificidade”. Considerada um dos métodos
mais precisos de diagnóstico por imagem, a ressonância magnética permite a análise qualquer órgão ou
tecido que tenha água em sua composição, o que auxilia na identificaçãode tumores,doenças
degenerativas, ortopédicas,neurológicas e cardiovasculares com mais precisão.

O Professor Cerri apresentou a utilização da tecnologia 7 TESLA (a denominação é uma homenagem a
Nikola Tesla, inventor que fez grandes contribuições para a utilização da eletricidade e do magnetismo),
que representa o que há de mais moderno dentro do campo da Imagem. Sua utilização praticamente não
possui barreiras dentro das diversas áreas médicas: há ganhos consideráveis na utilização do 7T na
ressonância magnética em praticamente todas as áreas.

Com relação aos problemas encontrados, é possível destacar a deposição de calor, que, apesar de
localizada, varia de acordo com o paciente. Foi também comprovado que, a partir de 7 Tesla‐ os
aparelhos de RM convencionais variam de 1,5T a 3T ‐ o corpo humano começa a apresentar mudanças de
metabolismo, que podem provocar tonturas. Com exposições acima de 7 Tesla, o paciente pode
apresentar alterações no labirinto e reações como tontura, dor de cabeça e ânsia de vômito. Por fim,
existem preocupações relativas à sustentabilidade dos estudos que empregam o 7T, devido ao seu alto
custo.

A principal vantagem relacionada ao 7T está relacionada à produção de imagens em alta resolução;
outros benefícios advindos da utilização da ressonância magnética em 7T estão associados à produção de
imagem quantitativa, possibilidade de mensuração de parâmetros biológicos e o desenvolvimento de uma
“medicina de precisão”. O Prof. Giovanni Cerri também demonstrou as diversas possibilidades clínicas
associadas à tecnologia no caso das doenças inflamatórias como a esclerose múltipla. Foram
apresentados estudos que mostram como o uso de ressonâncias precisas (como com o 7T) podem
“prever” diagnósticos de esclerose múltipla em casos de diagnóstico inicial incerto, em razão de uma
melhor caracterização anatômica das lesões. As possibilidades clínicas também se aplicam às doenças
degenerativas, como na identificação de sinais da Doença de Parkinson e Alzheimer.

Em seguida, o Professor passou a apresentar a Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia (Pisa),
associada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que abriga o Magnetom 7T MRI,

Ciência e Tecnologia

05/09/2016
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primeiro equipamento de
ressonância magnética para
corpo inteiro com campo de
7T da América Latina.Uma
das principais utilizações do
equipamento está associada
a estudos post‐mortem (em
cadáveres), buscando
desenvolver técnicas de
diagnóstico por imagem que
ajudem a identificar a causa
da morte de modo menos
invasivo do que uma
autópsia convencional.

Na conclusão de sua
apresentação, o Prof.
Giovanni Guido Cerri
reafirmou a importância da
contribuição da tecnologia
7T para o diagnóstico de
doenças neurodegenerativas
e sua patologia, através o
aumento do detalhamento
da anatomia do Sistema
Nervoso Central. Por fim,
destacou o potencial
associado à redução de
procedimentos invasivos no
futuro, além do potencial
diagnóstico ainda a ser
explorado em outros
sistemas do corpo humano,
tornando a ressonância
magnética de alto campo
uma importante ferramenta
no desenvolvimento da

medicina moderna.  
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Comparação entre os sistemas

Prof. GiavanniCerri e Acadêmico Felippe Mattoso ao final da palestra

05/09/2016
continuação
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ANM ORGANIZA DEBATE SOBRE 
JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA NA FOLHA DE SP

No dia 05 de setembro de 2016, a 
Folha realizou em São Paulo em par-
ceria com a Academia Nacional de 
Medicina um debate sobre a judicia-
lização da saúde no Brasil. Estive-
ram presentes na discussão Ricardo 
Barros, Ministro da Saúde, Francisco 
J.B. Sampaio, Presidente da Acade-
mia Nacional de Medicina, Antonio 
Jorge Kropf, representando as Ope-
radoras de Saúde, Arnaldo Hosse-
pian, Supervisor do Fórum Nacional 
da Saúde (CNS), Carlos Henningsen, 
advogado e presidente da Comissão 
Jurídica da Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FENASAÚDE) 
e Claudia Collucci, repórter especial 
da Folha de São Paulo, que mediou 
o debate. O encontro foi originado 
a partir de importantes discussões 
levantadas na Sessão Plenária reali-
zada sobre o tema na ANM no dia 28 
de julho de 2016.

A matéria abaixo foi publicada na 
Folha de São Paulo no dia 06/09 
pela jornalista Angela Pinho:

O ministro da Saúde, Ricardo Bar-
ros, defendeu um "receituário" para 
os casos de judicialização da saúde - 
as ações na Justiça que demandam 
o custeio de remédios e tratamen-
tos.

Segundo sua proposta, médicos in-
formariam nesse documento itens 
como qual é a doença do paciente e 
por que não são adequadas as tera-
pias já disponíveis no SUS (Sistema 
Único de Saúde). Assim, o CRM, re-
gistro profissional do médico, ficaria 
vinculado ao processo. A declaração 
foi feita em debate sobre judiciali-
zação na medicina promovido pela 
Folha e pela Academia Nacional de 
Medicina nesta segunda-feira.
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Os gastos do poder público com 
ações judiciais na área são crescen-
tes. Segundo o Ministério da Saú-
de, só no âmbito federal o total sal-
tou de R$122,6 milhões para uma 
projeção de R$ 1,6 bilhão em 2016. 
Somando o desembolso de Estados 
e municípios, a pasta estima que o 
valor chegue a R$ 7 bilhões neste 
ano. "A nossa preocupação é que 
a judicialização não produz bilhões 
neste ano. "A nossa preocupação 
é que a judicialização não produz 
novos recursos", disse o ministro. 
"Ela desloca recursos de uma aten-
ção a saúde prevista no orçamento 
para outra, e aquela deixará de ser 
feita."

De acordo com o ministro, apenas 
quatro dos dez medicamentos mais 
demandados na Justiça têm registro 
na Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária).

Em sua fala, Barros anunciou uma 
parceria com o CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça) para tratar do 
tema. O ministério financiará um 
banco de dados com notas técnicas 
e jurisprudência para dar subsídios a 
juízes que recebam as ações. A con-
sulta às informações será opcional, 
destacou Arnaldo Hossepian, procu-
rador de Justiça e supervisor do Fó-
rum Nacional da Saúde do CNJ. "A 
iniciativa está longe de querer tisnar 
a autonomia do juiz", disse.

Resolução do conselho aprovada no 
último dia 2 regulamentou a forma-
ção de comitês estaduais de saúde 
nos tribunais, também com o obje-
tivo de dar subsídios aos magistra-
dos.

Diretor da Amil, Antonio Jorge Kro-
pf afirmou que o recurso à Justiça 
pode ser um bom remédio, mas tem 
que quer usado "por quem precisa e 
na dose certa" para não sair do con-
trole. Opinião semelhante manifes-
tou o advogado Carlos Henningsen, 
presidente da comissão jurídica da 
FenaSaúde (Federação Nacional de 
Saúde Suplementar). "São valores 
relevantes que poderiam estar sen-
do investidos em políticas de saú-
de."
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Em sua fala, o presidente da Asso-
ciação Nacional de Medicina, Fran-
cisco Sampaio afirmou que a entida-
de não é contra a judicialização, que 
garante direitos, mas defendeu que 
ela seja feita de maneira racional. 
Ele lembrou ainda que grande parte 
dos que recorrem ao Judiciário são 
as pessoas "mais esclarecidas".
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Hossepian, do CNJ, afirmou que não 
são apenas os que têm recursos que 
entram na Justiça e citou quadri-
lhas de "mercadores da ilusão", que 
usam pessoas mais pobres para ob-
ter lucro com os processos. "Há tem 

inúmeros hipossuficientes utilizados 
como massa de manobra para ali-
mentar grandes máfias que se uti-
lizam deles, que sequer vão buscar 
os medicamentos pois nem sabem 
onde é para retirar", afirmou.
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ANM ORGANIZA DEBATE SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA 
MEDICINA NA FOLHA DE SP - 

05 DE SETEMBRO DE 2016

http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/ministro-
defende-receituario-para-frear-acoes-sobre-saude-na-justica-

04024D1A3264E0C95326?types=A&



134

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2016
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Ministro defende 'receituário' para frear ações sobre saúde na
Justiça
Debate Folha sobre a judicialização da medicina

ANGELA PINHO
DE SÃO PAULO

06/09/2016 12h06

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defendeu um "receituário" para os casos de judicialização da saúde –as ações na Justiça que
demandam o custeio de remédios e tratamentos.

Segundo sua proposta, médicos informariam nesse documento itens como qual é a doença do paciente e por que não são adequadas
as terapias já disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde). Assim, o CRM, registro profissional do médico, ficaria vinculado ao
processo. A declaração foi feita em debate sobre judicialização na medicina promovido pela Folha e pela Academia Nacional de
Medicina nesta segundafeira (5).

Os gastos do poder público com ações judiciais na área são crescentes. Segundo o Ministério da Saúde, só no âmbito federal o total
saltou de R$ 122,6 milhões para uma projeção de R$ 1,6 bilhão em 2016. Somando o desembolso de Estados e municípios, a pasta
estima que o valor chegue a R$ 7 bilhões neste ano. "A nossa preocupação é que a judicialização não produz novos recursos", disse o
ministro. "Ela desloca recursos de uma atenção a saúde prevista no orçamento para outra, e aquela deixará de ser feita."

De acordo com o ministro, apenas quatro dos dez medicamentos mais demandados na Justiça têm registro na Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).

Em sua fala, Barros anunciou uma parceria com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para tratar do tema. O ministério financiará um
banco de dados com notas técnicas e jurisprudência para dar subsídios a juízes que recebam as ações. A consulta às informações será
opcional, destacou Arnaldo Hossepian, procurador de Justiça e supervisor do Fórum Nacional da Saúde do CNJ. "A iniciativa está longe
de querer tisnar a autonomia do juiz", disse.

Resolução do conselho aprovada no último dia 2 regulamentou a formação de comitês estaduais de saúde nos tribunais, também com o
objetivo de dar subsídios aos magistrados.

Diretor da Amil, Antonio Jorge Kropf afirmou que o recurso à Justiça pode ser um bom remédio, mas tem que quer usado "por quem
precisa e na dose certa" para não sair do controle. Opinião semelhante manifestou o advogado Carlos Henningsen, presidente da
comissão jurídica da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar). "São valores relevantes que poderiam estar sendo
investidos em políticas de saúde."

Em sua fala, o presidente da Associação Nacional de Medicina, Francisco Sampaio afirmou que a entidade não é contra a
judicialização, que garante direitos, mas defendeu que ela seja feita de maneira racional. Ele lembrou ainda que grande parte dos que
recorrem ao Judiciário são as pessoas "mais esclarecidas".

05/09/2016
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Hossepian, do CNJ, afirmou que não são apenas os que têm recursos que entram na Justiça e citou quadrilhas de "mercadores da
ilusão", que usam pessoas mais pobres para obter lucro com os processos. "Há tem inúmeros hipossuficientes utilizados como massa
de manobra para alimentar grandes máfias que se utilizam deles, que sequer vão buscar os medicamentos pois nem sabem onde é
para retirar", afirmou.
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DEBATE SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA -

PROGRAMA ENCONTRO COM A JUSTIÇA NA RÁDIO MANCHETE

 -  23 DE SETEMBRO DE 2016 -

PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=F0iAwNYkTj0
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DEBATE SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA MEDICINA -

PROGRAMA ENCONTRO COM A JUSTIÇA NA RÁDIO MANCHETE 

-  23 DE SETEMBRO DE 2016 - 

PARTE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=uKgrE7ehKZ4
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2 de Setembro de 2016

A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA SEDIOU O II 
ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA DO RIO DE JANEIRO 

No dia 02 de setembro de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina se-
diou o II Encontro das Ligas Aca-
dêmicas de Ginecologia e Obste-
trícia do Rio de Janeiro. Dentre os 
palestrantes convidados estavam o 
Acad. Carlos Antonio B. Montene-
gro, a Prof. Dra. Denise Leite Maia 
Monteiro, a Prof. Dra. Valéria Mora-
es, o Prof. Dr. Raphael Câmara, a 

Prof. Dra. Michele Pedrosa, o Prof. 
Dr. Mário Giordano, o Prof. Dr. Rena-
to Ferrari, a Prof. Dra. Yara Furtado, 
a Prof. Dra. Filomena Aste Silveira, 
a Prof. Dra. Susana Aidé, o Prof. Dr. 
Jorge Rezende Filho, o Prof. Dr. Gui-
lherme de Jesús, o Prof. Dr. Antônio 
Braga, o Prof. Dr. Mario Vicente, a 
Prof. Dra. Regina Rocco e o Prof. Dr. 
Alexandre Trajano.

Salão lotado de jovens estudantes de Medicina

O Acadêmico da Academia Nacional 
de Medicina, Carlos Antonio B. Mon-
tenegro, foi o organizador e inau-

gurou o encontro falando sobre os 
seus estudos de atualização em pré-
-eclâmpsia – formas clínicas.
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Acadêmico Emérito Montenegro com professores e alunos no II Encontro das 
Ligas de Ginecologia e Obstetrícia.

Segundo o Acadêmico, a Hipertensão 
gestacional – elevação da PA > 140/ 
90 mmHg, SEM proteinúria, após 
20 semanas da gravidez caracteriza 
uma pré-eclâmpsia, isto é, síndrome 
multissistêmica com hipertensão 
& proteinúria ≥ 300 mg/24 h, 
após 20 semanas. A eclâmpsia 
inclui a presença de convulsão 
em mulher com pré-eclâmpsia. 
Além disso, a hipertensão crônica 
– hipertensão pré-existente à 
gravidez ou antes de 20 semanas, 
e ainda presente decorridas 6-12 
semanas do pós-parto. Já a pré-
eclâmpsia superajuntada ocorre em 
mulheres com hipertensão crônica 

aparecimento de proteinúria, 
aumento subitâneo da proteinúria/
hipertensão, já presentes no início 
da gravidez, desenvolvimento da 
síndrome HELLP ou de cefaleia/
escotomas visuais/dor epigástrica.
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A Síndrome HELLP é caracterizada 
por pré-eclâmpsia grave e 
acometimento hepático; sua 
incidência é de 20% das mulheres 
com pré-eclâmpsia grave.

Em seguida, a Professora Dra. 
Denise Leite Maia Monteiro, Vice-
Presidente da Região Sudeste da 
Associação Brasileira de Obstetrícia 
e Ginecologia da Infância e 
Adolescência (SOGIA-BR), Prof. 
Adjunta da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade do Estado 

Susana Aidé (Universidade Federal 
Fluminense - UFF) e Filomena Aste 
Silveira (Faculdade de Medicina de 

Valença)

Dra. Regina Rocco (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ)

do Rio de Janeiro (UERJ) e Prof. 
Titular da Centro Universitário Serra 
dos Órgãos (UNIFESO), ministrou 
uma palestra sobre a prevalência 
da gravidez na adolescência no 
Brasil. Ela fez uma introdução sobre 
como na Idade da Pedra e na Idade 
Média era considerado ideal que 
meninas deixassem de menstruar 
e engravidassem o quanto antes. 
Nos dias de hoje, segundo ela, 
as redefinições das expectativas 
sociais depositadas nos jovens 
e a possibilidade de vivência da 
sexualidade desvinculada da 
reprodução, transformou a gravidez 
em perda de oportunidades da 
juventude.

No Brasil, observa-se uma redução 
da gravidez na adolescência desde 
o ano 2000. A frequência de NV 
de mães adolescentes varia entre 
regiões, pois é reflexo das condições 
econômicas, das diferenças culturais, 
do acesso aos serviços de saúde e 
aos métodos contraceptivos. Ela 
apresentou uma evolução na taxa 
de fecundidade brasileira, de acordo 
com os dados fornecidos pelo PNAD 
em 2009: em 1960, a média era de 
6 filhos por mulher; em 2001, 2,33; 
em 2008, 1,89; e em 2009, 1,94.

Ela também apresentou a proporção 
de nascimentos Brasil em mães 
com até 19 anos, segundo ano de 
ocorrência. Brasil. 1996 – 2009:
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Fonte: Sinasc/SVS/MS - 2008 e 2009 – dados preliminares

Tais dados serviram como base 
para um estudo transversal que 
ela desenvolveu com dados do 
Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos (SINASC) do DA-
TASUS, cuja população do estu-
do eram todas as mulheres que 
tiveram NV nos anos de 2000 
a 2011 nas 5 regiões do Brasil. 
Nele, ocorreu a análise da frequ-
ência da gravidez na adolescên-
cia e a associação com o IDH de 
cada região.

Segundo o estudo em questão, 
dentre as características da gra-
videz na adolescência relatadas 
mais frequentemente estão: au-
sência de projeto futuro de vida; 
famílias com pouca estrutura; 

abandono da escola; início tar-
dio do pré-natal; baixa aderência 
às orientações e reincidência. E 
os riscos obstétricos (tendências 
físicas) são anemia, DHEG, tra-
balho de parto pré-termo, baixo 
peso ao nascimento e aumento 
da mortalidade neonatal.

Contudo, é importante ressal-
tar que para além dos fatores 
de risco, a gravidez pode sim 
fazer parte dos projetos de vida 
de adolescentes e até se revelar, 
nesta faixa etária, como um ele-
mento reorganizador da vida, ao 
invés de apenas desestruturador.

A Dra. Denise Monteiro concluiu 
dizendo que é necessário inten-
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sificar as estratégias de aborda-
gem, a fim de que a gravidez na 
adolescência seja uma decisão 
própria e não consequência da 
falta de políticas públicas direcio-
nadas ao adolescente.

Em seguida, a Prof. Dra. Valéria 
P. de Moraes, mestre em Saú-
de da Mulher e da Gestante pela 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e Chefe de Clínica Obstétri-
ca do Hospital Universitário Antô-
nio Pedro (HUAP/UFF), ministrou 

uma palestra sobre controvérsias 
da obstetrícia em relação ao par-
to normal e a cesariana.

Segundo ela, a cesariana, por de-
finição, consiste na extração do 
feto através de incisão na pare-
de abdominal (laparotomia) e na 
parede uterina (histerotomia). O 
Brasil se apresenta como um dos 
países que mais realiza cirurgias 
cesarianas. Segundo o gráfico 
abaixo, o crescimento se deu de 
forma exagerada:

A Dra. Moraes, se direcionando para 
o público universitário, alertou os jo-
vens médicos sobre a observação de 
uma série de riscos da cirurgia ce-
sariana, especialmente em hospitais 
universitários, tais como a ausência 
de treinamento do médico obstetra 
na assistência ao parto de risco ha-

bitual e a ausência de treinamento 
do médico obstetra para solucionar 
distócias. Por isso, ela indicou que a 
cesariana deve ser realizada apenas 
quando está presente um benefício 
claro que pode compensar os cus-
tos elevados e os riscos associados 
à operação.
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Prof. Dra. Valéria P. de Moraes (Centro 
Universitário da Serra dos Órgãos - 

UNIFESO)

Dando continuidade ao encontro, o 
Prof. Dr. Raphael Câmara contribuiu 
para a discussão questionando e ex-
plicando a controvérsia sobre a atua-
ção das doulas. Doula, em grego, sig-
nifica a mulher que serve. Segundo o 
Dr. Câmara, doulas são acompanhan-
tes leigas - que não são profissionais 
de saúde necessariamente, mas que 
são treinadas (podendo ser, inclusive, 
analfabetas) a promover apoio contí-
nuo às mulheres durante o trabalho 
de parto, o nascimento e o pós-parto.

É importante ressaltar, contudo, que 
o apoio em hipótese nenhuma está 
relacionado com as atividades mé-
dicas e/ou de enfermagem, embo-
ra muitas vezes haja conflitos entre 
doulas e médicos acerca de determi-
nados procedimentos.

Desmitificando a atuação das doulas, 
elas são responsáveis pelo apoio du-
rante o trabalho de parto, o que inclui 

oferecer suporte emocional, medidas 
de conforto, informações e interme-
diação a favor da parturiente (Co-
chrane). Dessa forma, o Dr. Câmara 
optou por adotar a sinonímia “Supor-
te ou apoio contínuo durante o parto”.

Segundo o Dr. Câmara, a atuação da 
doula é importante pois age como um 
amortecedor para o trato com com-
plicados termos médicos, os procedi-
mentos hospitalares, a eventual frie-
za da equipe de atendimento e aquela 
mulher que se encontra no momento 
mais vulnerável de sua vida. Ela tam-
bém ajuda a parturiente a encontrar 
posições mais confortáveis para o 
trabalho de parto e parto, mostra for-
mas eficientes de respiração e propõe 
medidas naturais que podem aliviar 
as dores, como banhos, massagens, 
relaxamento, etc.

Quando necessário faz moxabustão: 
acupuntura térmica (técnica que se 
usa calor nos pontos de Do-In/Acu-
puntura/Shiatsu), cromoterapia, 
massagens e muito mais, que é fruto 
da experiência de muitos partos em 
muitos anos. A sua atuação contribui 
para evitar que mulheres sejam ma-
nipuladas a optarem por uma cesárea 
por falta de informação adequada e 
embasada em evidências científicas.
Em seguida, a Prof. Dra. Michele Pe-
drosa, da Universidade Estácio de Sá 
– UNESA/UFRJ, proferiu uma pales-
tra sobre violência de gênero e cul-
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Prof. Dr. Raphael Câmara

tura do estupro, alertando os alunos 
de Medicina sobre a importância do 
entendimento dos desdobramentos 
sociais e médicos dos mesmos.

Considera-se como violência contra a 
mulher todo ato baseado no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico à mulher, 
tanto na esfera pública como privada.

No ano 2015, o Brasil registrou 48 
mil casos de estupro, o que repre-
senta 24,5 por 100.000 habitantes. 
E, diante desses dados, a Dra. Mi-
chele traçou uma cadeia de argu-
mentos machistas e problemas cul-
turais acerca da cultura do estupro, 
colocando que essa mentalidade in-
siste em culpabilizar a mulher quan-
do ela é assediada ou estuprada.
Torna-se, portanto, cada dia mais 
essencial que procuremos fortalecer 
uma cultura de educação de igualda-
de, suavizando o peso dos “papéis 
sociais” ligados a imagens construí-
das de gênero, abarcando as mulhe-

Dra. Michele Pedrosa

Por último, o Prof. Dr. Alexandre JB 
Trajano, Professor Titular de Obs-
tetrícia da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e da Unigranrio, 
Coordenador do Núcleo Perinatal 
da UERJ e Professor do programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de 
Ciências Médicas, contribuiu com a 
discussão introduzida pela Dra. Pe-
drosa discorrendo sobre violência 
sexual contra a mulher.

Segundo ele, o tema permeia hoje 
todos os setores da vida médica, 
tanto no âmbito pessoal, como pro-
fissionalmente. A Medicina, sobre-

res como donas de suas escolhas e 
penalizando os homens que objeti-
ficam e diminuem as mulheres nas 
diversas esferas da vida cotidiana.

O entendimento sobre o tema torna-
-se também urgente para a Medicina, 
especialmente para alunos de obste-
trícia e ginecologia, já que a violên-
cia física ou sexual é um problema 
de saúde pública que afeta mais de 
1/3 de todas as mulheres do mundo.
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tudo na Medicina Obstetra, a maio-
ria dos profissionais costuma ser do 
sexo feminino, e por isso ele con-
sidera mais do que urgente que o 
âmbito acadêmico esteja atualizado 
acerca das questões políticas que 
abrangem as mulheres.

Segundo a Convenção Interamerica-
na para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher Convenção 
de Belém do Pará, de 1995, é toda 
ação ou conduta, baseada no gênero, 
que cause morte, dano físico, sexual 
ou psicológico, tanto no âmbito pú-
blico quanto privado. De acordo com 
o Art. 5º da Lei nº 11.340, para os 
efeitos desta Lei, configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, le-
são, sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico e dano moral ou patrimonial.

Durante a palestra, assim como na 
discussão levantada pela Dra. Mi-
chele, foram expostos diversos ca-
sos que atravessam a esfera fami-
liar e entram no plano de saúde. Por 
exemplo, no atendimento clínico dos 
hospitais públicos, é extremamente 
comum que médicos homens ajam 
e respondam a demandas habituais 
de um hospital de forma agressiva 
ou invasiva quando as pacientes são 
mulheres. A situação é urgente.

É preciso avançar e se conscientizar 
sobre o ponto de visto sobre violên-

cia e cultura machista, até mesmo 
no âmbito da Medicina, em que se 
acredita que todos os profissionais 
são educados e esclarecidos. Os 
dois professores alertaram para o 
fato de que essa cultura de agres-
são não estar associada a grau de 
instrução. Ele então alertou os es-
tudantes de Medicina presentes no 
recinto que se informem ao máximo 
sobre as leis e formas de proteção 
da mulher e os convidou a garantir 
o sigilo, a segurança, a privacidade 
e o acolhimento a todos os seus pa-
cientes de forma igual.

Ao final, o Prof. Dr. Trajano incitou 
um desafio forte para a gestão do 
setor de saúde, colocando que é ne-
cessário mobilizar e articular dife-
rentes esferas da sociedade, fortale-
cer e potencializar ações e serviços, 
sensibilizar e capacitar profissionais 
de saúde em ações de diagnóstico, 
assistência, vigilância e prevenção, 
promover e incentivar estilos de 
vida saudáveis e promover ações de 
construção e exercício de cidadania.

Prof. Dr. Alexandre JB Trajano, 
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ANM realiza II Encontro das Ligas Acadêmicas de
Ginecologia e Obstetrícia do Rio

Sábado, 10 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

O Acadêmico Emérito Carlos Antonio B. Montenegro, foi o organizador do II Encontro das Ligas
Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia (GO) e inaugurou o encontro em 2 de setembro de 2016, falando
sobre os seus estudos de atualização em pré‐eclâmpsia – formas clínicas.

 Em seguida, a Professora Dra. Denise Monteiro, da UERJ falou sobre a prevalência de gravidez na
adolescência no Brasil. Ela fez uma introdução sobre como na Idade da Pedra e na Idade Média era
considerado ideal que meninas deixassem de menstruar e engravidassem o quanto antes. Nos dias de
hoje, segundo ela, as redefinições das expectativas sociais depositadas nos jovens e a possibilidade de
vivência da sexualidade desvinculada da reprodução, transformou a gravidez em perda de oportunidades
da juventude.

No Brasil, observa‐seuma
redução da gravidez na
adolescência desde o ano
2000. A frequência de
Nascidos Vivos de mães
adolescentes varia entre
regiões, pois é reflexo das
condições econômicas, das
diferenças culturais, do
acesso aos serviços de saúde
e aos métodos
contraceptivos.

Segundo estudo da própria
Dra. Denise Monteiro,
dentre as características da
gravidez na adolescência
relatadas mais
frequentemente estão:

ausência de projeto futuro de vida; famílias com pouca estrutura; abandono da escola; início tardio do
pré‐natal; baixa aderência às orientações e reincidência. E os riscos obstétricos (tendências físicas) são
anemia, doença hipertensiva específica da gravidez, trabalho de parto pré‐termo, baixo peso ao
nascimento e aumento da mortalidade neonatal.

Contudo, é importante ressaltar que para além dos fatores de risco, a gravidez pode sim fazer parte dos
projetos de vida de adolescentes e até se revelar, nesta faixa etária, como um elemento reorganizador

Ciência e Tecnologia

Acadêmico Emérito Montenegro com professores e alunos no II Encontro das Ligas de Ginecologia e
Obstetrícia.

10/09/2016
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da vida, ao invés de apenas desestruturador. Concluiu dizendo que é necessário intensificar as campanhas
de esclarecimento, a fim de que a gravidez na adolescência seja uma decisão própria e não consequência
da falta de políticas públicas direcionadas ao adolescente.

Em seguida, a Prof. Dra. Valéria P. de Moraes, da Universidade federal Fluminenseapresentou sobre
controvérsias da obstetrícia em relação ao parto normal e a cesariana.

Segundo ela, a cesariana, por definição, consiste na extração do feto através de incisão na parede
abdominal (laparotomia) e na parede uterina (histerotomia). O Brasil se apresenta como um dos países
que mais realiza cirurgias cesarianas. Segundo o gráfico, o crescimento se deu de forma exagerada.

A Dra. Moraes, se
direcionando para o público
universitário, alertou os
jovens médicos sobre a
observação de uma série de
riscos da cirurgia cesariana,
especialmente em hospitais
universitários, tais como a
ausência de treinamento do
médico obstetra na
assistência ao parto de risco
habitual, e a ausência de
treinamento do médico
obstetra para solucionar
problemas no momento do

parto. Por isso, ela advertiu que a cesariana deve ser realizada apenas quando está presente um
benefício claro que pode compensar os custos elevados e os riscos associados à operação.

Dando continuidade ao encontro, o Prof. Dr. Raphael Câmara contribuiu para a discussão questionando e
explicando a controvérsia sobre a atuação das doulas. “Doula”, em grego, significa a mulher que serve.
Segundo o Dr. Câmara, doulas são acompanhantes leigas ‐ que não são profissionais de saúde
necessariamente, mas que são treinadas (podendo ser, inclusive, analfabetas) a promover apoio contínuo
às mulheres durante o trabalho de parto, o nascimento e o pós‐parto. É importante ressaltar, contudo,
que o apoio em hipótese nenhuma está relacionado com as atividades médicas e/ou de enfermagem,
embora muitas vezes haja conflitos entre doulas e médicos acerca de determinados procedimentos.
Desmitificando a atuação das doulas, elas são responsáveis pelo apoio durante o trabalho de parto, o que
inclui oferecer suporte emocional, medidas de conforto, informações e intermediação a favor da
parturiente.

A doula é muito importante pois age como um amortecedor para o trato com complicados termos
médicos, os procedimentos hospitalares, a eventual frieza da equipe de atendimento àquela mulher que
se encontra no momento mais vulnerável de sua vida. Ela também ajuda a parturiente a encontrar
posições mais confortáveis para o trabalho de parto, mostra formas eficientes de respiração e propõe
medidas naturais que podem aliviar as dores, como banhos, massagens, relaxamento, etc.

Em seguida, a Profa. Michele Pedrosa da UFRJ, apresentou sobre violência de gênero e cultura do
estupro, alertando os alunos de Medicinaquanto à importância do entendimento dos desdobramentos
sociais e médicos deste tipo de violência. Considera‐se como violência contra a mulher todo ato baseado
no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera
pública como privada.

Gráfico aponta crescimento exagerado

10/09/2016
continuação
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No ano 2015, o Brasil registrou 48 mil casos de estupro, o que representa 24,5 por 100.000 habitantes.

O Prof. Alexandre Trajano, da UERJ contribuiu com a discussão sobre violência sexual contra a
mulher.Segundo ele, o tema permeia hoje todos os setores da vida médica, tanto no âmbito pessoal como
profissional. A Medicina, sobretudo na Medicina Obstétrica, a maioria dos profissionais costuma ser do
sexo feminino, e por isso ele considera mais do que urgente que o âmbito acadêmico esteja atualizado
acerca das questões políticas que abrangem as mulheres.

Os dois professores alertaram para o fato de que essa cultura de agressão não estar associada a grau de
instrução. Eles alertaram os estudantes de Medicina presentes no recinto que se informem ao máximo
sobre as leis e formas de proteção àmulher ,e os convidou a garantiro sigilo, a segurança, a privacidade e
o acolhimento a todos os seus pacientes de forma igualitária.

10/09/2016
continuação
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Sessão de 15 de Setembro de 2016

ANM HOMENAGEIA O 
HONORÁRIO CANTÍDIO DRUMOND NETO

Na Sessão do dia 15 de setembro, 
antes de dar início à segunda etapa 
do Simpósio de Transtorno do Pâni-
co, o Presidente Francisco Sampaio 
fez apresentação em homenagem ao 
Honorário Cantídio Drumond Neto, 
falecido no dia 13 de setembro.
Cantídio Drumond Neto nasceu a 06 
de agosto de 1934, em Ponte Nova, 
Minas Gerais. Filho de Cantídio 
Drumond Filho e Albertina Dorothea 
Pires Drumond.
O exímio cardiologista graduou-se 
em 1957 pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). Iniciou a 
carreira como residente no Institu-
to de Cardiologia Sabbado D’Angelo, 
em São Paulo.

Em 1968, obteve o título de Especia-
lista em Cardiologia pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC). Três 
anos após, obteve o Título de Livre 
Docente de Cardiologia pela UFRJ. 
Tornou-se Doutor em Medicina após 
a defesa da tese “Endomiocardiofi -
brose Tipo Restritivo Obliterativo do 
Ventrículo Direito”.

O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
presta homenagem à Cantídio Drumond
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Trabalhou incansavelmente na 
7ª Enfermaria da Santa Casa de 
Misericórdia, onde chefiava o ser-
viço de cardiologia. Em 1981, foi 
eleito Fellow do American College of 
Cardiology.

Sócio fundador da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia 
Intervencionista e grande apoiador 
da Cardiologia Intervencionista em 
todo o País. No Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro, Cantídio foi conselheiro, 
coordenador das câmaras técnicas 
de Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Cardiologia e Pneumologia e Cirurgia 
Torácica e membro da Comissão 
de Ensino Médico. Presidente da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio e Janeiro (1988/1989). 
Participou do Conselho Editorial da 
Revista Brasileira de Cardiologia.

Coparticipou da formação de mais 
de 1300 cardiologistas, tendo tido, 
desde 1978, 172 residentes e alu-
nos de Pós-Graduação.

Recebeu, em 1998, o Título 
Honorífico de Cidadão do Estado do 
Rio de Janeiro.

No dia 24 de julho de 2012, tor-
nou-se Membro Honorário Nacional 
da Academia Nacional de Medicina 
(ANM).

Todos os trabalhos e estudos cien-
tíficos do sábio Doutor e Professor 
Cantídio Drumond Neto, ao longo 
de seus quase 60 anos dedicados 
à Medicina, são uma demonstração 
eloquente de sua invejável capaci-
dade intelectual e de seu infatigável 
espírito de pesquisa.
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SIMPÓSIO 
TRANSTORNO DE PÂNICO 

Sessão de 15 de Setembro de 2016

Os Acadêmicos Jorge Alberto Costa 
e Silva, Adolpho Hoirisch e Antonio 
Egídio Nardi convidaram diversos 
especialistas para tarde de discus-

sões sobre Transtorno de Pânico, em 
Simpósio realizado na última quin-
ta-feira (15) na Academia Nacional 
de Medicina.

Os Acadêmicos Adolpho Hoirisch, Antonio E. Nardi, Francisco Sampaio 
(Presidente), Jorge Alberto Costa e Silva e Walter Araújo Zin

O Acadêmico Antonio Egídio Nardi 
fez apresentação sobre “Aspectos 
Históricos e Psicopatologia”, afir-
mando que a história da doença 
remonta o Egito Antigo, onde di-
fundia-se a crença de que o útero 
feminino era um animal que vagava 
pelo corpo das mulheres, causan-

do toda sorte de males, incluindo 
ataques de histeria. Em seguida, 
fez alusão ao Deus grego Pan, que, 
associado à obscuridade, causava 
terror nos homens. Por essa razão, 
surgiu em grego a expressão deima 
panikon (medo causado por Pan), 
que foi abreviada pela palavra grega 
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panikós. Donald F. Klein logrou pio-
neirismo ao, além de conceituar o 
Transtorno de Pânico, propor um tra-
tamento específico para esta patolo-
gia. Antonio Nardi expôs a diferen-
ciação entre a chamada ansiedade 
adaptativa, característica evolutiva 
descrita por Charles Darwin asso-
ciada a instintos de sobrevivência, 
e a chamada ansiedade patológica, 
associada a limitações no cotidiano 
do indivíduo e sofrimento físico e 
psíquico.

Na conclusão de sua palestra, o 
Acadêmico abordou os avanços 
existentes nos estudos laborato-
riais, que incluem a utilização da 
tecnologia de realidade virtual, tan-
to para o diagnóstico quanto para o 
tratamento do Transtorno de Pânico. 
Apresentou também o volume “Panic 
Disorder”, no qual diversos especia-
listas apresentam o que há de mais 
recente nos estudos neurobiológi-
cos e de tratamento do Transtorno 
de Pânico.

A Profa. Michelle Levitan (UFRJ) fez 
apresentação intitulada “Psicotera-
pia”. A psicóloga expôs os diversos 
modelos de tratamento existentes, 
podendo-se destacar o modelo de 
Barlow (1988), que busca associar 
tanto fatores fisiológicos quanto fa-
tores ambientais. Estes exercem 
influência nos indivíduos, disparan-
do chamados “alarmes falsos”, co-

locando os indivíduos em estado de 
hipervigilância e evitação das si-
tuações consideradas de risco. Fo-
ram apresentadas, então, as fases 
do tratamento cognitivo-compor-
tamental, que envolve o emprego 
de psicoeducação, treinos respira-
tórios e de relaxamento, monitora-
mento dos chamados “pensamentos 
automáticos”, redução gradual dos 
comportamentos de segurança (não 
entrar em aviões, sair de casa ape-
nas quando se está acompanhado), 
dentre outros.

A importância da associação da 
farmacoterapia à terapia cognitiva 
comportamental foi ressaltada pela 

Profa. Michelle Levitan

Os estudos apresentados pela psi-
cóloga apontam para a vantagem da 
associação da farmacoterapia com 
a terapia cognitiva comportamen-
tal com relação às monoterapias, 
principalmente pela apresentação 
de menores taxas de abandono do 
tratamento. Por fim, foram relata-
das as principais inovações associa-
das ao tratamento do Transtorno do 
Pânico, dando especial destaque a 
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programas que envolvem exercícios 
físicos e programas de manejo de 
ansiedade em escolas.

A palestra do Professor Rafael Freire 
(UFRJ), intitulada “Tratamento Far-
macológico”, chamou atenção para o 
fato de que os transtornos de ansie-
dade são responsáveis por 15% das 
causas de incapacidade de trabalhar 
ou exercer outras atividades coti-
dianas. Foram apresentadas duas 
“categorias” de antidepressivos uti-
lizadas no tratamento farmacológi-
co: de um lado, os antidepressivos 
inibidores da receptação da Seroto-
nina (ISRS) e antidepressivos inibi-
dores da receptação de Serotonina 
e Noradrenalina; e os antidepressi-
vos tricíclicos, que possuem um alto 
grau de eficácia, além de serem os 
primeiros com eficácia comprova-
da por Donald Klein, em 1962. Em 
seguida, o Professor apresentou os 
diversos parâmetros e recomenda-
ções de organizações como a British 
Association for Psychopharmacology 
e a Canadian Clinical Practice.

Prof. Rafael Freire

Ao final de sua apresentação, o Prof. 
Rafael Freire apresentou dados co-
letados a respeito do tratamento 
farmacológico a longo prazo, que 
apontaram para uma taxa de 67% 
de recaídas em 3 anos. Além disso, 
os dados revelam uma incidência 
maior do Transtorno do Pânico em 
mulheres e em populações menos 
favorecidas.

Na segunda parte do Simpósio, o 
Acadêmico Antonio Egídio Nardi 
apresentou os trabalhos do Labo-
ratório de Pânico e Respiração da 
UFRJ, coordenado pelo Professor, 
que é Titular de Psiquiatria na UFRJ. 
O Laboratório tem por objetivo in-
tegrar alunos de iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pós-douto-
rado, com formações acadêmicas 
e interesses de pesquisa diversos, 
com grande produção de material 
científico. Além de pesquisadores 
da UFRJ, o LABPR envolve colabora-
dores da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), da Universi-
dade de São Paulo, da Universidade 
Dom Bosco (Mato Grosso do Sul), 
da Universidade Federal do Alagoas, 
dentre outros.
Dentre os objetivos do Laboratório, 
o Professor Nardi destacou a forma-
ção de novos pesquisadores e cen-
tros de pesquisa, o incentivo à pes-
quisa translacional e à divulgação 
de pesquisas realizadas no Brasil 
por meio de Congressos e publica-
ções. Além deste fato, também foi 
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abordada a criação de novas paten-
tes, caracterizando o viés inovador 
do Laboratório.

A Professora Gisele Gus Manfro 
(UFRGS) fez apresentação sobre 
“Transtorno do Pânico e a Pesqui-
sa no Século XXI”, salientando que 
a maior parte da produção científi-
ca sobre o assunto tem por objetivo 
investigar aspectos neurobiológi-
cos, clínicos e as intervenções tera-
pêuticas disponíveis aos pacientes. 
De acordo com a Professora Gisele 
Gus, o modelo médico aplicado atu-

almente (“top down”) categoriza as 
patologias de acordo com os sinto-
mas, o que prioriza o tratamento. O 
modelo proposto pela Professora é 
“bottom up”, que visa descobrir as 
causas por trás das patologias, pro-
pondo um modelo de prevenção dos 
transtornos, não apenas seu trata-
mento. Dessa forma, a pesquisa do 
século XXI aborda desde a etiologia 
(estudo dos genes), passando pela 
identificação de fenótipos (estudos 
de personalidade e comportamen-
to), caracterizando uma linha de 
pesquisa em retrospectiva.

O Acadêmico Antonio Egídio Nardi junto aos pesquisadores do Laboratório de 
Pânico e Respiração da UFRJ
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Apresentação da Professora Gisele Gus 
demonstrou as perspectivas para a 
pesquisa em Transtorno do Pânico

Ao final de sua apresentação, a 
Professora Gisele Gus afirmou que 
o principal objetivo das pesquisas 
desenvolvidas atualmente é entender 
qual é o melhor tratamento disponível 
para cada paciente em separado, 
considerando suas características 
biológicas e psicológicas. Esse fato 
caracteriza uma transição entre uma 
Medicina baseada em evidências 
(modelo atual) para uma Medicina 
personalizada, considerando o 
grave dado de que de 20 a 40% 
dos pacientes não respondem às 
intervenções padrão.

Em seguida às apresentações, 
transcorreu importante discussão, 
que contou com a participação dos 
Acadêmicos Jorge Alberto Costa 
e Silva, Adolpho Hoirisch e Walter 
Araújo Zin. O Acadêmico Walter Zin 
mostrou-se honrado pelo convite 
para participar da mesa de discussão, 

ressaltando a interdisciplinaridade 
do tema. Em sua fala, o Acadêmico 
Jorge Alberto Costa e Silva forneceu 
importante depoimento sobre a 
história da Psiquiatria no Brasil. 
Por fim, o Acadêmico Adolpho 
Hoirisch ressaltou a evolução da 
Psiquiatria, parabenizando os jovens 
expositores e fazendo importantes 
questionamentos sobre o potencial 
incapacitante do Transtorno de 
Pânico.

Acadêmico Walter Araújo Zin

Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva
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Acadêmico Adolpho Hoirisch

Plateia formada por estudantes, especialistas e profissionais da área
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ATA
15/09/2016

 

 

 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 15/09/2016, 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 José Barcellos Sampaio abriu a 7ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, declarando-a secreta para eleição da Comissão Julgadora da 
Memória, Títulos e Trabalho do Candidato: Dr: Hildoberto Carneiro de Oliveira, concorrente à vaga 
da Cadeira nº 77 - Secção de Cirurgia - Patrono: Jesuíno Carlos de Albuquerque. Após a eleição, o 
Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio colocou para discussão e aprovação a Ata 
da Sessão Ordinária do dia 25 de agosto que, não havendo reparos a serem feitos por parte dos 
Acadêmicos, foi aprovada. Solicitou um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do 
Honorário Nacional Cantidio Drumond Neto. Após o minuto de silêncio, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio fez apresentação em homenagem à carreira do ilustre cardiologista, falecido em 
13 de setembro de 2016. Em seguida, abriu a palavra ao Plenário Acadêmico. O Acadêmico Pietro 
Novellino informou que representou a Academia Nacional de Medicina em ocasião do velório do 
Honorário Nacional Cantidio Drumond Neto, proferindo algumas palavras em memória do confrade. 
Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Francisco Sampaio deu 
seguimento ao Simpósio Transtorno de Pânico, convidando os Acadêmicos Jorge Alberto Costa e 
Silva, Adolpho Hoirisch e Walter Zin para compor a mesa diretora. O Acadêmico Antonio Egídio Nardi 
proferiu palestra intitulada “Laboratório de Pânico e Respiração da UFRJ”. A Profa. Gisele Gus 
Manfro, da UFRGS, proferiu palestra intitulada “Transtorno do Pânico e Pesquisa no séc. XXI”. Ao 
final das apresentações, iniciou-se rodada de discussão, da qual fizeram parte os Acads. Jorge 
Alberto Costa e Silva, Adolpho Hoirisch e Walter Araújo Zin. Não havendo mais manifestações por 
parte dos Acadêmicos, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, José 
Luiz Gomes do Amaral, Omar da Rosa Santos, Adolpho Hoirisch, Sergio Augusto Pereira Novis, 
Antonio Egídio Nardi, Walter Araújo Zin, Orlando Marques Vieira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Patrícia Rieken Macêdo Rocco, José Manoel Jansen, Omar Lupi da Rosa Santos, Hiram Silveira 
Lucas, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Marcello 
André Barcinski, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Ricardo José Lopes da Cruz, Yvon Toledo 
Rodrigues, José Augusto da Silva Messias, Jorge Alberto Costa e Silva, Antonio Paes de 
Carvalho, Mario Barreto Corrêa Lima, Roberto Soares de Moura, Luiz Felippe de Queirós 
Mattoso, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Marcus Tulio Bassul Haddad (28). 
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SIMPÓSIO SOBRE O TRANSTORNO DO PÂNICO: 
DO DEUS PAN AO SÉCULO XXI 
- 15 DE SETEMBRO DE 2016 -

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=-rEwYrnmxwQ
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SIMPÓSIO SOBRE O TRANSTORNO DO PÂNICO: 
DO DEUS PAN AO SÉCULO XXI 
- 15 DE SETEMBRO DE 2016 -

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=0wd1tkrWxp8
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Hoje às 19h32  Atualizada hoje às 19h40

Transtorno de Pânico é tema de Simpósio na Academia
Nacional de Medicina

Sextafeira, 16 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Os Acadêmicos e psiquiatras Jorge Alberto Costa e Silva, Adolpho Hoirisch e Antonio Egídio Nardi
convidaram diversos especialistas para tarde de discussões sobre Transtorno de Pânico, em Simpósio
realizado na última quinta‐feira (15/9/2016) na Academia Nacional de Medicina.  

O Acadêmico Antonio Egídio Nardi fez apresentação sobre “Aspectos Históricos e Psicopatologia”,
afirmando que a história da doença remonta o Egito Antigo, onde difundia‐se a crença de que o útero
feminino era um animal que vagava pelo corpo das mulheres, causando toda sorte de males, incluindo
ataques de histeria. Em seguida, fez alusão ao Deus grego Pan, que, associado à obscuridade,causava
terror nos homens.Por essa razão, surgiu em grego a expressão deima panikon (medo causado por Pan),
que foi abreviada pela palavra grega panikós. Donald F. Klein logrou pioneirismo ao, além de conceituar o
Transtorno de Pânico, propor um tratamento específico para esta patologia. Antonio Nardi expôs a
diferenciação entre a chamada ansiedade adaptativa, característica evolutiva descrita por Charles
Darwin associada a instintos de sobrevivência, e a chamada ansiedade patológica, associada a limitações
no cotidiano do indivíduo e sofrimento físico e psíquico.Na conclusão de sua palestra, o Acadêmico
abordou os avanços existentes nos estudos laboratoriais, que incluem a utilização da tecnologia de
realidade virtual, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento do Transtorno de Pânico. 

A Profa. Michelle Levitan
(UFRJ) fez apresentação
intitulada “Psicoterapia”. A
psicóloga expôs os diversos
modelos de tratamento
existentes, podendo‐se
destacar o modelo de
Barlow (1988), que busca
associar tanto fatores
fisiológicos quanto fatores
ambientais. Estes exercem
influência nos indivíduos,
disparando chamados
“alarmes falsos”, colocando
os indivíduos em estado de
hipervigilância e evitação
das situações consideradas
de risco.Foram

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora do Simpósio: Acadêmicos Adolpho Hoirisch, Antonio Nardi, Francisco Sampaio
(Presidente) e Jorge Alberto Costa e Silva

16/09/2016
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apresentadas, então, as fases do tratamento cognitivo‐comportamental, que envolve o emprego de
psicoeducação, treinos respiratórios e de relaxamento, monitoramento dos chamados “pensamentos
automáticos”, redução gradual dos comportamentos de segurança (não entrar em aviões, sair de casa
apenas quando se está acompanhado), dentre outros. Os estudos apresentados pela psicóloga apontam
para a vantagem da associação da farmacoterapia com a terapia cognitiva comportamental com relação
às monoterapias, principalmente pela apresentação de menores taxas de abandono do tratamento. Por
fim, foram relatadas as principais inovações associadas ao tratamento do Transtorno do Pânico, dando
especial destaque a programas que envolvem exercícios físicos e programas de manejo de ansiedade em
escolas.

A palestra do Professor Rafael Freire (UFRJ), intitulada “Tratamento Farmacológico”, chamou atenção
para o fato de que os transtornos de ansiedade são responsáveis por 15% das causas de incapacidade de
trabalhar ou exercer outras atividades cotidianas. Foram apresentadas duas “categorias” de
antidepressivos utilizadas no tratamento farmacológico: de um lado, os antidepressivos inibidores da
receptação da Serotonina (ISRS) e antidepressivos inibidores da receptação de Serotonina e
Noradrenalina; e os antidepressivos tricíclicos, que possuem um alto grau de eficácia, além de serem os
primeiros com eficácia comprovada por Donald Klein, em 1962. Em seguida, o Professor apresentou os
diversos parâmetros e recomendações de organizações como a British Association for
Psychopharmacology e a Canadian Clinical Practice. Ao final de sua apresentação, o Prof. Rafael Freire
apresentou dados coletados a respeito do tratamento farmacológico a longo prazo, que apontaram para
uma taxa de 67% de recaídas em 3 anos. Além disso, os dados revelam uma incidência maior do
Transtorno do Pânico em mulheres e em populações menos favorecidas. 

Na segunda parte do Simpósio, o Acadêmico Antonio Egídio Nardi apresentou os trabalhos do Laboratório
de Pânico e Respiração da UFRJ, coordenado por ele, que é Titular de Psiquiatria na UFRJ. O Laboratório
tem por objetivo integrar alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós‐doutorado, com
formações acadêmicas e interesses de pesquisa diversos, com grande produção de material científico.
Além de pesquisadores da UFRJ, o LABPR envolve colaboradores da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), da Universidade de São Paulo, da Universidade Dom Bosco (Mato Grosso do Sul), da
Universidade Federal do Alagoas, dentre outros. Dentre os objetivos do Laboratório, o Professor Nardi
destacou a formação de novos pesquisadores e centros de pesquisa, o incentivo à pesquisa translacional e
à divulgação de pesquisas realizadas no Brasil por meio de Congressos e publicações. Além deste fato,
também foi abordada a criação de novas patentes, caracterizando o viés inovador do Laboratório. 

A Professora Gisele Gus Manfro (UFRGS) fez apresentação sobre “Transtorno do Pânico e a Pesquisa no
Século XXI”, salientando que a maior parte da produção científica sobre o assunto tem por objetivo
investigar aspectos neurobiológicos, clínicos e as intervenções terapêuticas disponíveis aos pacientes. De
acordo com a Professora Gisele Gus, o modelo médico aplicado atualmente (“top down”) categoriza as
patologias de acordo com os sintomas, o que prioriza o tratamento. O modelo proposto pela Professora é
“bottom up”, que visa descobrir as causas por trás das patologias, propondo um modelo de prevenção dos
transtornos, não apenas seu tratamento. Dessa forma, a pesquisa do século XXI aborda desde a etiologia
(estudo dos genes), passando pela identificação de fenótipos (estudos de personalidade e
comportamento), caracterizando uma linha de pesquisa em retrospectiva. Ao final de sua apresentação,
a Professora Gisele Gus afirmou que o principal objetivo das pesquisas desenvolvidas atualmente é
entender qual é o melhor tratamento disponível para cada paciente em separado, considerando suas
características biológicas e psicológicas. Esse fato caracteriza uma transição entre uma Medicina baseada
em evidências (modelo atual) para uma Medicina personalizada, considerando o grave dado de que de 20
a 40% dos pacientes não respondem às intervenções padrão. 

16/09/2016
continuação
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ANM presta última homenagem ao cardiologista Dr.
Cantidio Drumond Neto

Segundafeira, 19 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Na Sessão Plenária do dia 15 de setembro de 2016, para um paltéia com mais 100 médicos, estudantes e
Acadêmicos, o Presidente da Academia Nacional de Medicina, Acad. Francisco Sampaio, prestou
homenagem ao eminente cardiologista e Honorário Cantidio Drumond Neto, falecido aos 82 anos no dia
14 de setembro de 2016. 

O Professor Cantidio Drumond Neto nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, em 5 de março de 1934.
Formou‐se em 1957 pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Em 1960
foi Médico‐Residente, pelo CNPq, no Instituto de Cardiologia Sabbado D’Angelo em São Paulo. 

Em 1968, obteve o título de
Especialista em Cardiologia
pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia e Associação
Medica Brasileira. Três anos
após, obteve o Título de
Livre Docente e Doutorado
em Cardiologia pela UFRJ.

Desde 1973 se tornou
Professor da Faculdade de
Medicina da Fundação
Técnico Educacional Souza
Marques sendo desde 1991
Professor Titular de
Medicina Interna após
avaliação de currículo. 

O Dr. Cantidio Drumond foi Professor Titular de Cardiologia da Universidade Gama Filho entre 1988 e
2011.Em 1981, foi eleito Fellow do American College of Cardiology. Desde 1961 trabalhava na famosa 6ª.
Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, na qual participa desde 1966 do Curso de Pós
Graduação em Cardiologia,do qual foi Coordenador desde 1988, quando assumiu a Chefia do Serviço de
Cardiologia.

Coparticipou da formação de mais de 1.300 cardiologistas,tendo tido, desde 1978, 172 residentes e
alunos de Pós‐Graduação em período de três anos de treinamento conjunto com a equipe do Hospital Pró‐

Ciência e Tecnologia

Acadêmicos Antonio Nardi (Secretário Geral) e Francisco Sampaio

19/09/2016
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cardíaco.

O Presidente Francisco
Sampaio terminou dizendo
que quando perguntou a um
dos seus eminentes
discípulos, o cardiologista
Marcelo Montera, qual seria
a marca principal do Prof.
Cantidio, este afirmou
“ética, ética, ética e
comprometimento com seus
pacientes e alunos”.

Bancada Acadêmica durante homenagem ao Prof. Cantidio Drumond Neto

19/09/2016
continuação
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Sessão de 22 de Setembro de 2016

SIMPÓSIO 
ZIKA & CHIKUNGUNYA

Consoante com o compromisso de 
promover debates de grande im-
portância para a sociedade civil, 
a Academia Nacional de Medicina 
promoveu, na última quinta-feira 
(22), Simpósio sobre Zika vírus e 

Chikungunya. O Simpósio, organiza-
do pelos Acadêmicos Rubens Belfort, 
Francisco Sampaio e Paulo Buss con-
tou com a participação de especialis-
tas de diversas áreas, em tarde que 
pautada pela multidisciplinaridade.

Plateia formada por estudantes, especialistas e 
profi ssionais da área de saúde no Anfi teatro Miguel Couto

Em apresentação intitulada “Diag-
nóstico Clínico – Dengue, Zika e 
Chikungunya”, o Acadêmico Celso 
Ramos ressaltou que o mosquito 
Aedes pode ser considerado o maior 
predador do homem, devido à sua 

capacidade de espalhar agentes pa-
tológicos a uma parcela cada vez 
maior da população. Nessa conjun-
tura, fenômenos como a globaliza-
ção são considerados importantes 
agentes de disseminação.
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O Acadêmico Celso Ramos falou sobre 
os aspectos clínicos das arboviroses

Sobre a Dengue, foi ressaltada sua 
distribuição mundial e o aumento 
progressivo da morbidade associada 
à doença. A febre Chikungunya, por 
outro lado, se desenvolveu a par-
tir de uma série de grandes surtos 
na Ásia e África; todavia, é apenas 
após uma série de mutações que 
o vírus “invade” as Américas em 
2013, dando origem ao quadro atual 
da doença. Por fim, chamou aten-
ção para o fato de que, até 2007, só 
haviam sido relatados cerca de 14 
casos associados ao Zika vírus, que, 
após também “invadir” as Américas 
em 2015, vem apresentando impor-
tantes desdobramentos, como a as-
sociação com a microcefalia e dis-
túrbios neurológicos.

Discorrendo sobre “Diagnóstico La-
boratorial”, o Prof. Mauricio Noguei-
ra (FAMERP) deu maior destaque ao 
Zika vírus, chamando atenção para 
o alto grau de incerteza no diagnós-

tico, principalmente quando asso-
ciado a infecções secundárias. Tam-
bém apontou para o fato de que, 
antes do surto de microcefalia as-
sociado ao Zika vírus, o diagnóstico 
laboratorial não se constituía como 
uma prioridade para os agentes de 
saúde.

O Prof. Mauricio Nogueira em 
apresentação sobre diagnóstico 

laboratorial

No encerramento de sua conferên-
cia, o Prof. Mauricio Nogueira sa-
lientou que existe uma necessidade 
imperativa de métodos sorológicos 
confiáveis, uma vez que o quadro 
com o qual lidamos é de critérios 
clínico-epidemiológicos ainda não 
estabelecidos e questionáveis.

Em apresentação intitulada 
“Tratamento das Arboviroses”, o 
Prof. Rivaldo Venâncio da Cunha 
(Fiocruz – MS) deu ênfase à Dengue 
e Chikungunya. Sobre a primeira, 
ressaltou que ainda se constitui em 
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uma ameaça à saúde pública no país, 
que, ainda em 2015, registra recor-
des de mortes decorrentes da doen-
ça. No que se refere à Chikungunya, 
o aspecto incapacitante da doença 
(em decorrência das fortes dores) 
foi apontado como gatilho para des-
dobramentos psicológicos, como a 
depressão. Além deste fato, o in-
fectologista chamou atenção para 
a possibilidade de desdobramentos 
mais graves, incluindo envolvimen-
to neurológico, insuficiência renal, 
hepatites, dentre outros.

Prof. Rivaldo Venâncio

Para o Prof. Rivaldo Venâncio, a 
ausência um tratamento capaz de 
curar a infecção e de vacinas volta-
das para preveni-la demanda o em-
prego de uma estratégia realista de 
combate a estas patologias, com a 
compreensão de que estamos dian-
te de um problema complexo, sobre 

o qual muito falta a se descobrir e 
se compreender.

Na sequência, o Prof. Rafael Maciel 
de Freitas (Fiocruz – RJ) apresentou 
“Vetores: Aedes e Culex”, destacan-
do que a determinação dos vetores 
de uma infecção transmitida por in-
seto pode se dar em laboratório, por 
meio da detecção de partículas virais 
na saliva do mosquito ou em campo, 
por meio da captura de exemplares 
direto da natureza. A partir dessa 
determinação, o Prof. Rafael Maciel 
de Freitas apresentou estudos epi-
demiológicos associados à capaci-
dade vetorial do Aedes aegypti, ou 
seja, a habilidade deste mosquito 
em transmitir diferentes patógenos.

O Prof. Rafael Maciel de Freitas 
abordou vetores das arboviroses

Em apresentação sobre “Síndrome 
Zika Vírus Congênita”, o Acadêmico 
Carlos Montenegro, apresentando 
os últimos estudos sobre a associa-
ção entre o Zika vírus e os casos 
de microcefalia, afirmou que, uma 
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vez que a microcefalia não é a única 
comorbidade registrada nos casos 
de Zika vírus em gestantes, a no-
menclatura utilizada atualmente é 
de “síndrome Zika vírus congênita”. 
Foram apresentadas as formas de 
diagnóstico disponíveis atualmente, 
como ultrassonografia cefálica (em 
gestantes) e a medida do perímetro 
cefálico (no recém-nascido).

O Acadêmico Carlos Montenegro 
em apresentação sobre Zika Vírus 

Congênita

O Acadêmico Montenegro defendeu 
a utilização do “algoritmo do Zika 
vírus”, que constitui um conjunto de 
medidas que visa proteger a saúde 
das gestantes e tornar mais eficaz 
a identificação dos casos de micro-
cefalia. De acordo com esse algorit-
mo, em regiões onde há incidência 
de Zika vírus, a gestante, ainda que 
sem apresentação de sintomas, de-
verá manter uma rotina constante 
de ultrassonografias, a fim de indica 

quaisquer indícios da síndrome.

Discorrendo sobre “História Natu-
ral da Zika em Gestantes e Recém-
-Nascidos” a Profa. Maria Elizabeth 
Moreira (Instituto Fernandes Figuei-
ra), chamando atenção para o fato 
de que a Zika é a primeira doença 
congênita transmitida por um vetor. 
Em decorrência de uma frequente 
manifestação assintomática do Zika 
vírus, muitas mães aparentemente 
saudáveis são surpreendidas pela 
manifestação da síndrome congêni-
ta em seus filhos. Em seguida, apre-
sentou as principais manifestações 
da síndrome, como polegar cortical, 
irritabilidade, hipertonia, excesso de 
pele no couro cabeludo, etc. Toda-
via, mesmo em casos em que não 
há apontamentos na ultrassono-
grafia pré-natal e perímetro cefáli-
co normal, portadores da síndrome 
congênita apresentam algum tipo 
de alteração neurológica.

A Profa. Maria Elizabeth Moreira
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Abordando “Quadros Oftalmológi-
cos na Infecção Congênita e Adqui-
rida”, o Acadêmico Rubens Belfort 
afirmou que apesar das limitações 
advindas da não existência de um 
exame sorológico para diagnóstico 
definitivo de infecção congênita pelo 
Zika vírus, diversos estudos que 
identificaram a presença de disfun-
ções neurológicas variadas também 
denunciaram a existência de lesões 
oculares. A microcefalia por si só 
pode ocasionar alteração do nervo 
óptico (hipoplasia); porém no caso 
da microcefalia causada pelo Zika 
vírus ocorrem outras alterações as-
sociadas, como pigmentação na re-
gião macular e atrofia coriorretinia-
na, que podem variar de extensão e 
severidade.

O Acadêmico Rubens Belfort discorreu 
sobre o quadro oftalmológico 

decorrente da infecção por zika vírus

Ao final de sua apresentação, o Aca-
dêmico afirmou que existem ainda 
muitas lacunas no estudo dos des-
dobramentos da infecção do Zika ví-
rus ainda a serem preenchidas, mas 

que o acompanhamento precoce, 
que é recomendação do Ministério 
da Saúde, se constitui na principal 
ferramenta para combater e redu-
zir os danos causados pelo rápido 
avanço da doença.

Em palestra denominada “Acolhida, 
Habilitação e Reabilitação das Crian-
ças com Zika Congênita”, a Dra. Lia-
na Ventura (Hospital dos Olhos – PE) 
chamou atenção para o fato de que, 
apesar de estarem sendo conduzi-
do inúmeros estudos sobre o Zika 
vírus, ainda há desconhecimento 
no que se refere às suas especifi-
cidades. Outro fator considerado de 
grande importância é o fato de que 
o acolhimento também deve ser es-
tendido às mães, que, devido à falta 
de informação e à precariedade da 
rede de atendimento convencional, 
se encontram em uma situação al-
tamente estressante e frustrante.

Dra. Liana Ventura 
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Com uma experiência que se iniciou 
a partir do diagnóstico de anorma-
lidades no nervo óptico e lesões na 
retina em recém-nascidos com mi-
crocefalia, o trabalho da Fundação 
Altino Ventura busca a adoção de 
conduta terapêutica específica para 
os casos de Zika vírus congênita. 
Firmando parceria com a Prefeitura 
do Recife, o convênio prevê o de-
senvolvimento de ações de saúde 
ocular, com diagnóstico e reabilita-
ção.

Em palestra sobre “Perspectivas 
em Vacinas”, o Dr. Jorge Kalil (Ins-
tituto Butantan) afirmou que o de-
senvolvimento da vacina de vírus 
inativado contra Zika já está em 
desenvolvimento há alguns meses. 
O Professor afirmou que os pesqui-
sadores do Instituto já trabalharam 
no processo de cultura, purificação 
e inativação do vírus em laborató-
rio, além de trabalharem paralela-
mente no desenvolvimento de uma 
vacina a base de DNA, outra vaci-
na com vírus inativado semelhante 
à vacina da dengue, além de uma 
vacina híbrida que tem como base a 
vacina de sarampo. O instituto tam-
bém trabalha no desenvolvimento 
de um soro contra Zika e de anticor-
pos para combater o vírus, ambos 
com a função de neutralizar o vírus 
já presente no organismo da pessoa 
infectada.

Dr. Jorge Kalil falou sobre as 
perspectivas de vacinas

Ao final de sua apresentação, o Dr. 
Jorge Kalil afirmou que o Instituto 
deve ter uma fábrica dedicada à 
produção da vacina contra dengue 
até o final de 2016, equipada e pre-
parada para a produção da vacina, 
desenvolvida em parceria entre o 
Butantan e os Institutos Nacionais 
de Saúde dos Estados Unidos (NIH).

A Dra. Fernanda Fialho (Instituto 
Estadual do Cérebro), em apresen-
tação denominada “A Experiência do 
Instituto Estadual do Cérebro Paulo 
Niemeyer”, abordou o cronograma 
do atendimento a crianças com Zika 
vírus, que se desenvolve em diver-
sas etapas – desde o acolhimento, 
a passagem por equipe multidisci-
plinar de pediatras, neuropediatras, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e 
psicoterapeutas, até a formação de 
relatório completo sobre a condição 
de cada paciente, visando a forma-
ção de um atendimento personali-
zado, focado nas necessidades es-
pecíficas de cada um.
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A Dra. Fernanda Fialho falou sobre a 
experiência do Instituto Estadual do 
Cérebro no atendimento a crianças 
com Síndrome Zika Vírus Congênita

Levando em consideração o perfil 
socioeconômico das famílias atendi-
das – que é de baixa renda, a Pro-
fessora finalizou sua palestra res-
saltando que os relatórios gerados 
a partir destes atendimentos serão 
de grande importância para o me-
lhor conhecimento da Síndrome e 
melhor gerenciamento da situação 
endêmica do Zika vírus.

Em seguida, o Acadêmico Paulo Buss 
fez apresentação sobre “A Causa das 
Causas. Determinantes sociais das 
Epidemias por Arbovírus”. Chamou 
atenção para o fato de que a análi-
se socioeconômica das arboviroses 
é de extrema importância, uma vez 
que as doenças não são objetos de 
estudo exclusivamente médico - o 
infectologista afirmou se tratarem 
de “doenças sociais”. Segundo o 
Acadêmico, o reconhecimento das 
determinantes sociais levaria a res-

postas mais rápidas e adequadas do 
Sistema de Saúde frente a desafios 
como a recente epidemia de Zika e 
Chykungunya.

Acadêmico Paulo Buss

Na conclusão de sua explanação, o 
Acadêmico Paulo Buss afirmou ser 
necessária uma ação combinada de 
políticas públicas e participação so-
cial na construção de um Sistema 
de Saúde que vá além de respostas 
puramente técnicas e médicas. A 
ação intersetorial (poderes público, 
privado e sociedade civil) é neces-
sária ao combate das arboviroses, 
principalmente no Brasil, que pos-
sui inúmeras condições favoráveis à 
disseminação destas doenças.

Encerrando as atividades do Simpó-
sio, o Dr. David Uip apresentou aula 
intitulada “Situação Epidemiológica 
Atual e Perspectivas”, enfatizando 
as ações no Estado de São Pau-
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lo, onde o governo estabeleceu um 
pacto junto às prefeituras munici-
pais, visando assumir protagonismo 
no controle e combate das arbovi-
roses. Além deste fato, foi montada 
força-tarefa para combater o Aedes 
aegypti, mosquito transmissor da 

dengue, da febre Chikungunya e do 
Zika vírus. O objetivo do trabalho é 
localizar e eliminar os criadouros, e 
faz parte do chamado Plano Estadu-
al de Combate às Arboviroses.

O Prof. David Uip apresentou dados sobre 
a situação atual das epidemias de Zika e 

Chikungunya

A palestra foi finalizada com a apre-
sentação das ações de combate de 
arboviroses para o 2º semestre de 
2016, que incluem a organização de 
mutirões em parceria com a Defe-
sa Civil do Estado; a remuneração 
extra para agentes municipais para 

atuarem nos finais de semana; a 
coleta de pneus em 300 municípios 
do Estado; o estabelecimento de 
parcerias com a iniciativa privada, 
ONGs e entidades de classe, além 
da mobilização para o Dia Nacional 
de Mobilização para o Combate.
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ATA
22/09/2016

 

 

 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 22/09/2016, 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 Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 8ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata referente à Sessão do 
dia 1º de setembro, e não havendo nenhuma reparação a ser feita por parte dos Acadêmicos, foi 
aprovada. Em seguida, abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Pietro Novellino informou que 
participou do 26º GASTREN, realizado no Centro de Convenções do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, organizado pelo Acad. José Galvão Alves. Registrou também a entrevista concedida ao 
programa Globo News pelo Acad. Silvano Mario Atílio Raia e a homenagem feita pelo Hospital 
Samaritano ao Acad. Marcos Fernando Oliveira de Moraes. O Acad. Sergio Augusto Pereira Novis 
saudou o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz pela organização do evento no Hospital Samaritano. O 
Presidente Acad. Francisco Sampaio informou que a entrevista com o Acad. Silvano Mário Atílio Raia 
será reexibida no dia 25 de setembro, às 20h30min. O Acad. Omar da Rosa Santos teceu 
comentários a respeito do Programa Mais Médicos. Na sequência, o Acad. José Gomes Temporão 
esclareceu alguns pontos relativos à renovação do Programa. O Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio expressou júbilo pela passagem a Emérito do Acad. Henrique Murad na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no que foi acompanhado por todos os Acadêmicos 
presentes. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente deu 
seguimento ao Simpósio sobre Zika & Chikungunya. A Dra. Fernanda Fialho, do Instituto Estadual do 
Cérebro, proferiu palestra intitulada “A Experiência do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer”. 
O Acad. Paulo Buss fez apresentação sobre “A Causa das Causas. Determinantes Sociais das 
Epidemias por Arbovírus”. O Dr. David Uip, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, proferiu 
palestra intitulada “Situação Epidemiológica Atual e Perspectivas”. Ao final das apresentações, 
iniciou-se rodada de discussão, coordenada pelo Presidente Acad. Francisco Sampaio, e que contou 
com a participação dos Acads. José Rodrigues Coura e José Gomes Temporão, além dos Profs. 
David Uip e Jorge Kalil. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, 
Carlos Antonio Barbosa Montenegro, Celso Ferreira Ramos Filho, Paulo Marchiori Buss, Gerson 
Canedo de Magalhães, Claudio Cardoso de Castro, Adolpho Hoirisch, José Galvão Alves, 
Sergio Augusto Pereira Novis, Rubens Belfort Mattos Junior, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Azor José de Lima, José Manoel Jansen, Omar da Rosa Santos, Carlos Antonio Mascia 
Gottschall, Pietro Novellino, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Delta Madureira Filho, Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli, José Augusto da Silva Messias, Deolindo de Souza Gomes Couto, Jerson 
Lima da Silva, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Mario Barreto Corrêa Lima, Eliete Bouskela, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
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Rui Haddad, José Gomes Temporão, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Hiram Silveira Lucas, Luiz 
Felippe de Queirós Mattoso (33). 
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SIMPÓSIO 

"ZIKA & CHIKUNGUNYA: 
ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?" 

- 22 DE SETEMBRO DE 2016 - 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=HeQpxkQV8NA
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SIMPÓSIO 

"ZIKA & CHIKUNGUNYA: 
ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?" 

- 22 DE SETEMBRO DE 2016 - 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=S883U4nt5OE
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Academia Nacional de Medicina discute em simpósio o
tratamento de Arboviroses

Domingo, 25 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Em Sessão realizada na última quinta‐feira (22), a Academia Nacional de Medicina, instituição científico?
cultural mais antiga do Brasil e que vem se posicionando em diversos temas de importância para a
sociedade civil, realizou o Simpósio sobre Zika e Chikungunya. Abordando temas como o diagnóstico,
tratamento e perspectivas de vacina para estas patologias, o evento, organizado pelos Acadêmicos
Francisco Sampaio, Rubens Belfort e Paulo Buss, contou com importantes nomes da ciência brasileira,
tornando este mais um evento de alto nível organizado pela quase bicentenária instituição. 

Dentre as conferências realizadas ao longo do Simpósio, o Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha, médico
infectologista e diretor da Fundação Oswaldo Cruz no Estado do Mato Grosso do Sul, fez apresentação
intitulada “Tratamento das Arboviroses”, com ênfase em Dengue e Chikungunya.

O médico iniciou sua
palestra ressaltando que,
ainda que seja uma doença
bem “conhecida” pelos
brasileiros, a dengue ainda
se constitui em uma ameaça
à saúde pública no país,
tendo em vista que ainda
são registrados óbitos por
dengue no Brasil ‐ em 2015,
o Brasil registrou os
recordes de 1,65 milhão de
vítimas da dengue e de 854
mortes decorrentes da
doença. Salientou que a
maior parte dos óbitos se
encaixa em um dos
seguintes cenários: o

paciente subestimou a gravidade da doença; o doente procurou atendimento, mas não teve acesso à rede
de atenção; o doente procurou atendimento, teve acesso à rede de atenção, mas a gravidade do quadro
clínico não foi percebida pelos profissionais.

Foram apresentados os dados referentes à epidemia de dengue ocorrida no verão do ano de 2008, uma
das mais graves da história da doença no país. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa

Ciência e Tecnologia

Os acadêmicos Rubens Belfort, José Coura, José Gomes Temporão, Cláudio Cardoso, Francisco J. B.
Sampaio, Paulo Buss, Prof. David Uip e Prof. Jorge Kalil

25/09/2016
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Civil, em 2008 foram registrados no Rio de Janeiro aproximadamente 249.734 casos de dengue. A maioria
dos casos ocorreu nos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo sido confirmados 174
óbitos, dos quais 36% ocorreram em pessoas com até 15 anos de idade. O Dr. Rivaldo Venâncio ressaltou
que a redução no número de óbitos ocorreu somente após a reorganização da rede de atenção, com a
montagem de tendas de hidratação nos municípios afetados.

Discorrendo sobre o tratamento da Chikungunya, chamou atenção para o fato de que a chegada do vírus
ao Brasil já era “esperada”‐ em 2010, no Peru, uma reunião do comitê da Organização Pan‐americana da
Saúde avaliou a possibilidade da introdução da doença nas Américas, elaborando um manual com o
objetivo de preparar os governos da região para a possibilidade da chegada do vírus, com informações
para capacitar os profissionais de saúde para o manejo clínico desta doença, considerada mais complexa
que a dengue.

Em seguida, passou à caracterização clínica da doença, que envolve, além da “tríade típica” (febre,
dores e inflamação das articulações e manifestações na pele), a possibilidade de alguns desdobramentos
mais graves, incluindo envolvimento neurológico (tonturas, delírios e confusão mental), insuficiência
renal, hepatites, meningoencefalites e lesões cutâneas atípicas. Ademais, ao considerar as diversas fases
da doença, é possível identificar o aparecimento de distúrbios do sono, depressão, queda de cabelos e o
envolvimento oftalmológico, principalmente das fases subaguda e crônica.

O nome Chikungunya significa “aquele que se curva”, e está associado à dor que o paciente sente nas
articulações, principalmente nas pequenas articulações, dores tão fortes que incapacitam o doente de
fazer tarefas cotidianas como dirigir, digitar, cozinhar, passar a ferro, etc.A partir dos estudos
desenvolvidos por grupo multiprofissional visando o tratamento da dor em pacientes com Chikungunya, o
Dr. Rivaldo Venâncio apresentou o chamado Protocolo de Avaliação da Capacidade Funcional, que inclui
questionamentos acerca da capacidade de realizar atividades como levantar‐se da cama sozinho, tomar
banho sozinho, pentear o cabelo, dentre outros, visando a definição do grau de comprometimento das
articulações de cada paciente.

Sobre as formas de tratamento disponíveis, salientou que não há um tratamento capaz de curar a
infecção e que ainda não existem vacinas voltadas para preveni‐la. Destacou que o tratamento é
paliativo, com uso de medicação para baixar a febre e analgésicos para aliviar os sintomas, como
paracetamol e a dipirona, podendo ser utilizados em combinação, mediante prescrição médica. Ressaltou
também o uso de anticonvulsivantes, corticosteroides e até mesmo antidepressivos, em casos de maior
complexidade. Uma das principais recomendações do médico foi a de NÃO utilização de anti‐
inflamatórios indiscriminadamente, uma vez que estes podem atingir os rins, já fragilizados pela doença,
podendo levar a quadros críticos de falência renal.

Ao final de sua apresentação, o Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha afirmou que, se tratando da epidemia de
dengue e de chikungunya, ser otimista e acreditar que se conseguirá rapidamente enfrentar o problema é
uma estratégia falsa e ineficaz. Para o infectologista, é necessário um alto grau de realismo e a
compreensão de que estamos diante de um problema complexo, sobre o qual muito falta a se descobrir e
se compreender.

25/09/2016
continuação
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ANM discute doenças transmitidas por mosquito e situação
epidemiológica atual

Segundafeira, 26 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Em Simpósio realizado na última quinta‐feira (22) na sede da Academia Nacional de Medicina, o Dr. David
Uip, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, realizou conferência abordando a situação das
principais arboviroses (doenças transmitidas por mosquito) circulantes no Brasil – Dengue, Zika e
Chikungunya. O médico infectologista, Professor Titular de Doenças Infecciosas da USP, apresentou
também o plano de combate e controle de arboviroses implementado no estado de São Paulo.

O Dr. David Uip iniciou sua exposição fazendo um importante registro acerca da precarização dos serviços
de saúde no Brasil. Segundo o médico e gestor, o modelo de municipalização empregado atualmente
prevê a seguinte distribuição: ao Governo Federal cabe a formulação de políticas públicas e o
financiamento; ao Governo Estadual, a governança e o co‐financiamento; e, ao Governo Municipal, o
atendimento aos pacientes, o controle do vetor e a descoberta de novos focos. Tal distribuição gera uma
expectativa de ação municipal em contrapartida a uma situação de subfinanciamento e má gestão. Para
reverter este quadro, o Governo Estadual de São Paulo estabeleceu um pacto junto às prefeituras
municipais, visando assumir protagonismo no controle e combate das arboviroses.

No que se refere às políticas
públicas, o Dr. David Uip
ressaltou que o trabalho que
vem sendo desenvolvido
com os vírus Zika e
Chikungunya baseia‐se em
grande medida no que foi
feito anteriormente, nas
quase três décadas de
combate à dengue, que, em
São Paulo, alcançou uma
redução de 77% na
incidência da doença e uma
redução de 84% nas taxas de
mortalidade. O principal
desafio a ser vencido, neste
caso, foi o grande número
de municípios existentes no

estado de São Paulo (645) e as grandes diferenças existentes entre eles.

Ciência e Tecnologia

Professor David Uip, Infectologista e Secretário de Saúde do Estado de São Paulo

26/09/2016
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Apresentando o cenário atual da Dengue no Brasil, salientou a grande discrepância existente entre as
diferentes regiões, apontando para uma concentração de 59,8% dos casos na região Sudeste, contra
apenas 2,6% da região Norte, por exemplo. No caso específico do estado de São Paulo, uma das principais
características da epidemia de Dengue é a heterogeneidade da distribuição da doença: ainda que haja
30,8% dos municípios em estágio inicial de transmissão, há também 24,5% em estágio de emergência.

Sobre Chikungunya, o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo classificou‐a como a arbovirose
circulante com o quadro mais preocupante, principalmente por se tratar de uma doença insidiosa,
prevalente e, o mais importante, no início do processo de ser causadora de mortes. Segundo
especialistas, a cada epidemia a doença parece se tornar ainda mais severa. A prioridade, dentro deste
cenário, é o estabelecimento de critérios rigorosos para o diagnóstico da Chikungunya, melhorando a
discrepância que existe atualmente entre o número de casos notificados e os casos confirmados.

Para o médico, outra característica que torna a Chikungunya perigosa é seu caráter crônico: o tempo
pelo qual os sintomas podem se estender varia muito de paciente para paciente, o que reduz as
possibilidades de monitoramento desse paciente uma vez que ele sai da fase aguda. Em termos de gestão
pública, a demanda por atendimento e os gastos provenientes do paciente com Chikungunya têm
potencial para superarem em muito os gastos relacionados à dengue, por exemplo.

Situação completamente diferente se observa com relação ao Zika vírus, classificada pelo Dr. David Uip
como similar a uma “tempestade” – a assustadora expansão da doença pelo país não deve se manter por
muito mais que três anos, segundo o médico.

O principal desdobramento negativo associado ao zika vírus é o aparecimento da chamada síndrome
congênita – dentro da qual se enquadra o surto de microcefalia registrado nos últimos meses. Os estudos
apresentados indicam que, até o dia 13 de setembro de 2016, foram notificados 678 casos de
microcefalia, dos quais 319 estão em investigação, 338 casos foram descartados, 14 sugestivos de
infecção congênita e 07 casos confirmados com amostra positiva para Zika.

Em resposta ao atual cenário, o governo de São Paulo montou força‐tarefa para combater o Aedes
aegypti, mosquito transmissor da Dengue, da febre Chikungunya e do Zika vírus. Formado por policiais
militares, agentes da defesa civil, médicos e enfermeiros da Polícia Militar, o grupo conta também com o
reforço de 500 novos agentes comunitários de saúde. O objetivo do trabalho é localizar e eliminar os
criadouros, uma vez que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas.A estratégia faz parte do
chamado Plano Estadual de Combate às Arboviroses. Entre outras medidas, o plano prevê treinamento de
profissionais de saúde para diagnóstico e manejo clínico de casos suspeitos e realização de exames
sorológicos.

Ao final de sua apresentação, o Dr. David Uip apresentou as ações de combate de arboviroses para o 2º
semestre de 2016, que incluem a organização de mutirões em parceria com a Defesa Civil do Estado, com
voluntários de entidades religiosas e organizações não‐governamentais; a remuneração extra para
agentes municipais que atuarem em mutirões de combate ao Aedes nos finais de semana; a coleta de
pneus em parceria com a iniciativa privada em 300 municípios do Estado; o firmamento de parcerias com
a iniciativa privada, ONGs e entidades de classe, além da mobilização para o Dia Nacional de Mobilização
para o Combate ao Aedes aegypti.

26/09/2016
continuação
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Programa

Foto: Divulgação

O desembargador do TJ-RJ Siro Darlan, o presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco 
Sampaio, e o juiz João Batista Damasceno no intervalo do programa Encontro com a Justiça

Local de votação
Cerca de 20 mil eleitores da 140ª Zona Eleitoral de Niterói deverão 忟濭car atentos a algumas mudanças dos locais de votação para
as eleições municipais do próximo domingo, dia 2. Eleitores que votavam no curso CCAA, na Avenida Roberto Silveira, 82, em
Icaraí, na Zona Sul, agora vão votar no Centro Moderno Alzira Bittencourt, na Rua Mem de Sá, 71, em Icaraí. Segundo o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE), outro local de votação que mudará será do antigo banco Santander da Rua Gavião Peixoto, 250, também
em Icaraí, para a Escola Municipal Júlia Cortines, que está localizado poucos metros à frente, no Campo de São Bento.

Alteração na 113ª Zona Eleitoral 
Outra alteração no local de votação será na 113ª Zona Eleitoral. Os eleitores que votavam na Escola Estadual Pinto Lima, na Rua
São João, no Centro, votarão na Universo, Bloco A, na Marechal  Deodoro, 217, também no Centro.

 

Mudanças feitas ‘por melhorias’  
Apenas na 113ª Zona Eleitoral são 27.903 eleitores, segundo dados do TRE. Já no Colégio Pinto Lima são 1922 eleitores. Segundo
o setor Judiciário do TRE, a mudança nos locais de votação foi “por melhorias aos eleitores”, disseram.

Curtas
O Museu Nacional de Belas Artes inaugura hoje, às 18h, a exposição Raimundo Cela, um mestre brasileiro, sob a curadoria
de Denise Mattar. A mostra, com caráter retrospectivo, reúne 70 obras desde o período acadêmico até seus últimos

Presidente Francisco Sampaio participa de debate no Programa 
‘Encontro com a Justiça’, promovido pelo Desembargador Siro Darlan 

- 27 de setembro de 2016 - 
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ANM debate atendimento multidisciplinar a crianças com
microcefalia decorrente de Zika

Quintafeira, 29 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Como parte do Simpósio sobre Zika e Chikungunya, realizado na Academia Nacional de Medicina, foi
abordado o atendimento de crianças portadoras da chamada Síndrome Zika Vírus Congênita. As Dras.
Liana Ventura, médica oftalmologista e Presidente da Fundação Altino Ventura de Recife, Pernambuco e a
Dra. Fernanda Fialho, Coordenadora da Pediatria do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer,
apresentaram palestras sobre o assunto, abordando suas experiências e a perspectiva para a reabilitação
dos pacientes.

Em apresentação intitulada “Acolhida, Habilitação e Reabilitação das Crianças com Zika Congênita”, a
Dra. Liana Ventura apresentou o panorama da doença, afirmando que 94% dos pacientes são atendidos
por meio do Sistema Único de Saúde, dos quais apenas 43% possuem sorologia confirmada para zika vírus.
Além deste fato, aliado a um desconhecimento quanto às especificidades da doença, há um quadro
médico complexo associado à síndrome, que não inclui somente a microcefalia, abarcando quadros como
atrofia cortical, calcificações cerebrais, hipertonia, hiperreflexia, dentre outros. A médica deu especial
ênfase ao fato de que o panorama da doença também deve incluir a situação das mães, que muitas vezes
lidam com um alto nível de stress, frustração e abandono.

Nesse sentido, foram
apresentadas duas vertentes
do acolhimento oferecido
aos pacientes e às mães, na
forma de um grupo de apoio
psicossocial e um grupo de
empoderamento, visando
transferir conhecimento
para a família do paciente.
Este grupo é formado por
uma equipe multidisciplinar
de fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais e
psicopedagogos.

Em seguida, a Dra. Liana
Ventura retratou o trabalho

desenvolvido no Centro Especializado em Reabilitação Menina dos Olhos, da Fundação Altino Ventura, que
conta com uma parceria com a Prefeitura do Recife. O convênio firmado prevê o desenvolvimento de

Ciência e Tecnologia

Dra. Liana Ventura, do Hospital dos Olhos de Recife, Pernambuco

29/09/2016
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ações de saúde ocular, com diagnóstico e reabilitação.A Fundação Altino Ventura, por estar localizada em
Pernambuco ‐ considerado o epicentro da epidemia de ZIKV, e por ser uma instituição filantrópica de
referência em Oftalmologia,tem sido um dos principais centros envolvidos nesta causa. A experiência da
Fundação com estas doenças começou quando oftalmologistas da instituição diagnosticaram
anormalidades no nervo óptico e lesões na retina em recém‐nascidos com microcefalia. A partir destes
achados, a equipe de oftalmologistas da Fundação de passou a realizar uma investigação minuciosa para
adoção de conduta terapêutica específica.

Apresentou, então, as manifestações oftalmológicas mais comuns, como deficiência visual, estrabismo e
nistagmo. O estudo “Zika Vírus no Brasil e Atrofia Macular em uma Criança com Microcefalia”, publicado
pela revista The Lancet, tem a participação de uma das oftalmologistas da Fundação, Camila Ventura.
Segundo este estudo, as lesões oculares relatadas em bebês com microcefalia possivelmente associada ao
zika vírus possuem alteração pigmentar da mácula diferente daquelas encontradas em outras infecções
congênitas.

Ao final de sua
apresentação, a Dra. Liana
Ventura ressaltou a
importância de uma
intervenção precoce nos
bebês com a Síndrome,
afirmando que este tipo de
atendimento é muito
especializado. Além deste
fato, chamou atenção para
a importância do
estabelecimento de
parcerias (com órgãos
governamentais, instituições
nacionais e internacionais)
uma vez que essas crianças
possuem necessidades como
óculos específicos para

baixa visão, kits de baixa visão e estimulação multissensorial.

Abordando “A Experiência do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer”, a Dra. Fernanda Fialho
relatou que, desde fevereiro de 2016, o Instituto Estadual do Cérebro (IEC) passou a concentrar o
atendimento de crianças com microcefalia expostas ao vírus zika e também de grávidas que estejam
esperando bebês com a má formação cerebral. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde,
Luiz Antônio Teixeira Júnior, junto com o diretor médico do instituto, o também Acadêmico Paulo
Niemeyer.

Em seguida, a Dra. Fernanda Fialho apresentou o fluxograma do atendimento, que se inicia pelo
agendamento pelo Sistema Estadual de Regulação e se segue com o que a pediatra chamou de “gincana
médica” ‐ consultas multidisciplinares com pediatras, neuropediatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
psicoterapeutas, além de exames de alta complexidade.

Após a realização de uma bateria de exames, as crianças saem do IEC com um relatório completo de sua
condição, com um direcionamento das necessidades de cada uma. A partir desses casos, será realizado
um estudo para tentar entender melhor a doença e de que maneira conduzir o tratamento.

Dra. Fernanda Fialho, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

29/09/2016
continuação
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Dentre os resultados apresentados, é possível destacar que 67% das crianças examinadas apresentaram
hipertonia, 82% apresentaram distúrbios de sucção, 22% possuem atrofia coriorretiniana, 18% com
alterações no nervo ótico, dentre outros resultados. Com relação aos diagnósticos por imagem, 90% das
crianças atendidas possuem padrão giral anormal, 80% possuem dilatação ventricular, 85% apresentam
calcificações e 40% possuem alterações na fossa posterior.

Ao final de sua apresentação, a Dra. Fernanda Fialho salientou que um agravante nesse quadro dramático
é o perfil econômico das famílias com casos de microcefalia, a maioria de baixa renda. Além deste
quadro um traço comum às famílias atendidas no IEC é a incerteza em torno do que acontecerá com seus
bebês. Por fim, destacou que, nos casos em que a criança, no decorrer de sua vida, reapresente
necessidade de tratamento, o Instituto poderá voltar a recebê‐la para que receba os cuidados
necessários.

29/09/2016
continuação
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Hoje às 13h51  Atualizada hoje às 13h53

Perspectivas para vacina contra o Zika vírus são discutidas
na ANM

Sextafeira, 30 de setembro de 2016

Jornal do Brasil

Um dos momentos marcantes do Simpósio sobre Zika e Chikungunya realizado na Academia Nacional de
Medicina foi a participação do Dr. Jorge Kalil, presidente do Instituto Butantan, para fazer apresentação
sobre as perspectivas de vacinas para Zika vírus. 

Apesar da forte mobilização decorrente da epidemia de Zika, atualmente não existem soluções
definitivas para este problema, uma vez que ainda existem muitas lacunas não preenchidas com relação
à doença. Ainda assim, preconizou uma ação imediata visando conter o avanço da doença. Apresentou
estudo publicado na revista Science, que apresenta modelos matemáticos indicando que a Zika, em sua
forma epidêmica, deverá persistir por aproximadamente mais 4 anos – após esse período, deve
desaparecer por volta de 10 anos em decorrência da imunização natural, até a próxima geração
vulnerável. Tendo em vista este quadro, o Dr. Jorge Kalil afirmou que é necessário agir rápido e fazer as
associações necessárias para impedir o aumento do custo social da epidemia.

Com relação ao trabalho
desenvolvido pelo Instituto
Butantan em parceria com a
Escola de Medicina da USP, o
Dr. Jorge Kalil destacou que
este é feito em diferentes
áreas. Na área biológica, o
trabalho envolve o estudo
das respostas imunológicas
às vacinas, a história natural
da infecção viral, a
interação vírus‐hospedeiro,
entre outros. Na área
terapêutica, são
desenvolvidos estudos
utilizando anticorpos mono
e policlonais e estudos da

sorologia diagnóstica. Por fim, foram apresentados os estudos em produção de vacinas nas suas variadas
formas. 

Sobre a doença, foi salientado que ainda existem muitas perguntas sem resposta que dificultam uma
abordagem eficiente desta epidemia. Além deste fato, é necessário que se tenha conhecimento de quais

Ciência e Tecnologia

Prof. Jorge Kalil, Diretor do Instituto Butantan

30/09/2016
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são as considerações clínicas para o desenvolvimento de uma vacina contra a Zika para o grupo
considerado mais vulnerável a esta epidemia: as gestantes ‐não se sabe, por exemplo, qual a frequência
com a qual uma gestante infectada transmite o vírus. Em razão de existirem questões envolvendo a
segurança das gestantes, o Dr. Jorge Kalil chamou atenção para o fato de que os estudos não devem estar
centrados apenas em vacinas, mas também em anticorpos. Nesse sentido, e levando em consideração que
a prioridade imediata é a proteção do feto ao longo da gravidez, o médico imunologista sugeriu que a
profilaxia com anticorpos neutralizantes em estágios iniciais da gravidez pode ser a melhor opção, uma
vez que a transferência é feita diretamente pela mãe, gerando menos danos ao feto.

Sobre as vacinas, o Dr. Jorge Kalil ressaltou que o desenvolvimento convencional de uma vacina consiste
em 4 etapas clínicas muito longas, podendo chegar a anos em cada uma. Dentre as iniciativas
desenvolvidas pelo Instituto, uma das mais importantes é de uma vacina de DNA, que usa um pequeno
fragmento de DNA produzido sinteticamente em laboratório, que desperta a resposta imunológica contra
o vírus no organismo.Uma das vantagens da utilização da vacina de DNA é seu caráter praticamente
inócuo ‐ sua utilização gera poucos desdobramentos negativos – e o fato de que esta poderia entrar em
circulação no curto prazo.O Instituto Butantan pretende iniciar em dois meses os testes em humanos de
uma vacina contra o vírus da Zika, dependendo da autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que deve sair em breve. Como
iniciativa a médio prazo, o Dr. Jorge Kalil apresentou a vacina para Dengue, que se encontra em sua
segunda fase clínica. Com a adição do componente viral do Zika, espera‐se o desenvolvimento de uma
vacina pentavalente (para os quatro tipos de vírus da Dengue e o Zika vírus).

O Dr. Jorge Kalil informou Instituto Butantan fechouparceria com os Estados Unidos e com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) para o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da Zika.O centro de
pesquisa brasileiro deve receber US$ 3 milhões da Autoridade de Desenvolvimento e Pesquisa Biomédica
Avançada (BARDA, na sigla em inglês), para o desenvolvimento de uma vacina de Zika com vírus
inativado. A expectativa é que a vacina esteja pronta para testes em humanos já no final do verão de
2017.

Na conclusão de sua apresentação, o Presidente do Instituto Butantan afirmou queseria possível
desenvolver estas vacinasde forma mais rápida se houvesse mais recursos disponíveis. Chamou a atenção
para o fato de que o investimento externo(há investimentos vindos da Europa, Estados Unidos e Coreia do
Sul) vem ocorrendo em volume muito maior do que o investimento interno, o que constitui um fator de
grande preocupação, uma vez que o Brasil é o país onde o vírus está mais disseminado. As estimativas do
Ministério da Saúde indicam que o país teve 138.108 casos prováveis de Zika em 2016 até o dia 7 de maio.

30/09/2016
continuação
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Sessão de 29 de Setembro de 2016

JORNADA 
SOBRE 

CIRURGIA ENDÓCRINA

No dia 29 de setembro de 2016, a 
Academia Nacional de Medicina reali-
zou a Jornada de Cirurgia Endócrina, 
organizada pelos Acadêmicos Pietro 
Novellino e Rossano Fiorelli. O en-
contro teve como convidados os 

médicos Pietro Eder Portari, Silvio 
Henriques da Cunha Neto, José 
Marcus Raso Eulálio, Ricardo Zorron 
e os Acadêmicos da ANM Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Jacob 
Kligerman e Mônica Gadelha.

Primeiramente, o Dr. Pietro Eder 
Portari, Professor de Clínica 
Cirúrgica da UNIRIO e do Hospital 
Universitário Gaff rée e Guinle, 
foi responsável por apresentar 

os avanços sobre o tratamento 
cirúrgico do hiperparatireoidismo 
primário. Segundo ele, a principal 
etiologia é o adenoma – esporádico 
ou familiar.
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Uma importante descoberta é 
que 10% dos pacientes com 
hiperparatireoidismo primário tem 
doenças ósseas e renais graves; 
podendo, inclusive, apresentar até 
a nefrocalcinose. Além disso, trata-
se de uma doença assintomática, 
de acordo com o diagnóstico clínico 
de 82% das pessoas analisadas na 
América Latina; 90% das mulheres 
pesquisadas também estão na 
menopausa.

Ele destacou que o diagnóstico de 
hiperparatireoidismo basicamente 
é feito em função do aumento do 
cálcio sérico e do PTH. Hoje em dia, 
a dosagem do PTH intacto é onde 
se verifica mais especificidades. O 
cálcio ionizado é analisado quando 
o Ca sérico e o PTH não ajudam 
na identificação da doença. Em 
pacientes com insuficiência renal, 
recorre-se também a dosagens de 
fosfatase alcalina e cálcio urinário.

Em caso de carcinomas, geralmente 
se realiza uma paratireoidectomia 
única; ou eventualmente uma múltipla 
ou total em caso de hiperplasia. A 
cirurgia contemporânea consiste na 
exploração cervical das 4 glândulas, 
mesmo sabendo a sua posição. 
Mas também existe a preferência 
pela técnica de paratireoidectomia 
minimamente invasiva guiada por 
método de imagem. A incisão é 
menor e existe a possibilidade de 
anestesia local.

Dr. Pietro Eder Portari (UNIRIO e do 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle)

Em seguida, o Dr. Silvio Henriques 
da Cunha Neto, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho ministrou uma palestra 
sobre a cirurgia de tumores funcio-
nantes da suprarrenal. Ele colocou 
que na investigação de adrenalecto-
mia, é preciso utilizar tumores fun-
cionantes como indicadores: hipe-
raldosteronismo primário, cushing, 
feocromocitoma e sind vinilizante). 
Quando há suspeita de malignidade 
pelo tamanho ou pelo TC, também 
é aconselhável realizar exames em 
busca de adrenalectomia.

Um endocrinologista não pode soli-
citar todos os hormônios produzidos 
pela glândula suprarrenal. Na maio-
ria das vezes, os cirurgiões recebem 
diretamente dos endocrinologis-
tas um diagnóstico firmado sobre 
a síndrome em questão. É comum 
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encontrar um paciente com nódulos 
não diagnosticados e, por isso, tor-
na-se essencial avaliar a presença 
de cushing. Os sintomas se apre-
sentam a partir de HAS, fascies, es-
trias e obesidade; e a dosagem cos-
tuma envolver cortisol livre na urina 
em 24h.

Ao falar sobre tumores funcionan-
tes, o Dr. Silvio discorreu sobre as 
várias fases cirúrgicas de tratamen-
to de feocromocitomas. Segundo 
ele, existe um dogma de que cirur-
gia de feocromocitomas precisa de 
um preparo com alfa bloqueio e 14 
dias de preparação. O Dr. Silvio en-
tão destaca que é mais importante 
que a equipe de cirurgiões e anes-
tesistas estejam preparados e espe-
rem feocromocitomas e não recor-
ram ao grande e demorado preparo 
pré-operatório. Além disso, é impor-
tante garantir a monitorização inva-
siva e o uso de drogas vasoativas à 
disposição no per e pós-op.

Adiante, cobrindo informações so-
bre a cirurgia dos tumores endócri-
nos do pâncreas, o Dr. Silvio falou 
nos avanços cirúrgicos de suprare-
nalectomias desde 1926, quando o 
americano Charles Mayo e o suíço 
Cesar Roux inauguraram tais proce-
dimentos. Hoje, de maneira geral, 
a cirurgia é realizada por laparos-
copia, mas existe também a prefe-
rência pela cirurgia transperitonial 

lateral e a retroperitonial posterior. 
A robótica também vem ganhando 
terreno, mas, segundo ele, não há 
nenhuma comprovação de que a ci-
rurgia robótica seja melhor do que a 
convencional.

Dr. Silvio Neto (UFRJ e do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho) e 
o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino

Após a palestra do Dr. Silvio, foi a 
vez do Dr. José Marcus Raso Eulálio, 
Prof. Adjunto do Departamento de 
Cirurgia da UFRJ. Segundo ele, os 
tumores neuroendócrinos do pân-
creas são neoplasias pancreáticas 
com fenótipo, vesículas secretórias 
e neuropeptídeos típicos da célula 
neural.

Cada tipo de neoplasia apresenta 
sintomas diferentes. Segundo ele, 
todas as classificações possíveis 
devem ser analisadas com caute-
la; elas podem versar sobre o com-
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portamento clínico (sind clínicas), 
isto é, se são funcionantes ou não 
funcionantes, sobre crescimento e 
disseminação (que é a classificação 
europeia - ENETS), que se refere a 
tumores, linfonodos ou metástases, 
e, por último, a classificação sobre 
o comportamento biológico (WHO), 
que se dá por graus de intensidade 
G1, G2 e G3.

De maneira geral, o Dr. Marcus Raso 
Eulálio postulou como indicações 
cirúrgicas para os tumores definir 
comportamento biológico (WHO), 
definir o estadiamento e a dissemi-
nação (ENETS) e programar a estra-
tégia com o objetivo de ressecção 
completa. Além disso, ele destacou 
como princípios cirúrgicos definir o 
comportamento biológico, definir o 
estadiamento, buscar a ressecção 
completa, ponderar a ressecção on-
cológica adequada (porte variável), 
ponderar a ressecção de metásta-
ses, citorredução, cirurgia de resga-
te e transplante em conjunto com as 
novas terapias alvo.

Dr. José Marcus Raso Eulálio (UFRJ)

Em seguida, a discussão ganhou a 
contribuição do Dr. Ricardo Zorron, 
que trabalha na Charité, no Center 
for Innovative Surgery, da Alemanha 
e vem se especializando em cirur-
gias por orifícios naturais.

Ele discorreu sobretudo acerca de 
novas visões de cirurgias meta-
bólicas. Segundo ele, no Brasil a 

Medicina tem conseguido encontrar 
pequenos arranjos cirúrgicos inova-
dores – que independem da Medicina 
robótica. São recursos cirúrgicos que 
tornam as antigas cirúrgica abertas 
ultrapassadas, como, por exemplo, 
a técnica de IGS intragastric single 
port ERCP, que é uma técnica brasi-
leira.

O futuro da cirurgia reside, portan-
to, na inovação. Outra técnica que o 
Dr. Zorron destacou como moderna 
e altamente recomendável é fazer 
uma embolização radiológica da ar-
téria gástrica esquerda para trata-
mento de obesidade. É uma técnica 
nova que também é feita aqui no 
Brasil. O Prof. Zorron finalizou sua 
palestra afirmando que a endosco-
pia inovadora e novas tecnologias 
oferecem um leque de possibilida-
des para a terapia bariátrica primá-
ria e revisional.
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Dr. Ricardo Zorron (Center for 
Innovative Surgery)

Logo depois, o Acadêmico da ANM 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira 
discorreu sobre a citologia em nó-
dulos tireoidianos, levantando a 
investigação sobre a influência da 
Bethesda para avanços das técnicas 
médicas.

Segundo ele, a tireoide é um órgão 
endócrino ímpar, situado na linha 
média do pescoço com expansões 
laterais e mais facilmente acessível 
à palpação, de modo muito próprio, 
quando da hipertrofia do parênqui-
ma, ao formar nódulos, de variável 
natureza morfológica. A tireoide foi 
descrita por Andreas Versalius no 
início do século XVI, embora muito 
provavelmente já fosse conhecida 
por Leonardo da Vinci, pois ele re-
tratava pessoas com exoftalmia.

As neoplasias da tireoide represen-
tam 10% dos tumores de cabeça e 

pescoço. Na América do Norte esti-
ma-se que sejam diagnosticados cer-
ca de 250.000 nódulos/ano e 12.000 
novos carcinomas se desenvolvem a 
cada ano. Aproximadamente 1 em 
cada 20 nódulos (5%) é maligno. 
Em nódulos palpáveis, de importân-
cia clínica, com estudo complemen-
tar por imagem e removidos cirurgi-
camente, a incidência de carcinoma 
estima-se em cerca de 10% a 12%. 
Em várias instituições, a modalida-
de inicial de avaliação dos nódulos 
da tireoide tem sido a punção aspi-
rativa com agulha fina.

A sensibilidade diagnóstica varia 
entre 65% a 98%, enquanto a es-
pecificidade de 72% a 100%. Na 
literatura especializada a taxa de 
material insatisfatório vai de 2% a 
25%, sendo considerada aceitável 
quando inferior a 15%. A nossa ex-
periência, em hospital geral, sem 
complementar estudo por imagens 
alcança 14%.

O material preparado para “cell-blo-
ck”, ao contrário dos esfregaços, 
deve ser fixado em formol a 10%. 
Através dos cortes histológicos po-
de-se fazer qualquer coloração, in-
clusive, aplicação de métodos espe-
ciais (ex: material amilóide) e outros 
ligados à imunohistoquímica (ex: 
neoplasia neuroendócrina; lesão 
metastática). O Dr. Basílio destacou 
a importância do cell-block afirman-
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do que o esfregaço é feito durante o 
procedimento de pulsão de agulha 
fina, que consiste em um procedi-
mento que permite que o material 
possa ser cortado no micrótomo. Ou 
seja, o cell-block permite fazer pro-
jeção definitiva do diagnóstico.

Acad. Carlos Alberto Basílio de Oliveira

Em seguida, o Acad. Jacob Kligerman 
discorreu sobre as atualizações 
no tratamento do carcinoma 
diferenciado da tireoide. Segundo 
ele, o aumento da incidência de 
câncer no mundo é multifatorial; 
pode ser atribuído à longevidade da 
população ou a fatores ambientais 
e de estilo de vida, mas, sobretudo, 
à maior vigilância. Hoje o hábito 
de realizar ultrassonografias de 
controle é quase universal.
O Acadêmico destacou 70% das 

cirurgias são evitáveis e argumentou 
que a cirurgia apropriada para 
nódulos da tireoide com citologia 
indeterminada é a lobectomia. 
Quando a cirurgia é considerada 
para pacientes com nódulo solitário 
ou citologia indeterminada, a 
lobectomia da tireoide é a abordagem 
cirúrgica inicial mais recomendada. 
Ela pode ser modificada com base 
em características clínicas ou 
ultrassonografias, assim como a 
preferência do paciente e/ou testes 
moleculares (quando realizados).

Acad. Jacob Kligerman

Por fim, a Acad. Mônica R. Gadelha, 
da UFRJ e pesquisadora do Instituto 
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, 
contribuiu para a Jornada discorrendo 
sobre o estado da arte na cirurgia da 
hipófise, apresentando, sobretudo, 
as conquistas cirúrgicas de sua 
equipe multidisciplinar do IECPN e 
do Laboratório de Neuropatologia e 
Genética Molecular.
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A neuroendócrina e a neurocirurgia 
trabalham em estreita cooperação. 
E o instituto mantém uma média 
de 3-5 cirurgias de hipófise por 
semana, de modo que, entre agosto 
de 2013 e setembro de 2016, 
foram realizadas 456 cirurgias. Ela 
destacou que 12,3% das cirurgias 
de hipófise são realizadas em 
função de doença de Cushing, 
2,1% tireotropinoma, 4,7% 
prolactinoma, 21,1% acromegalia e 
59,8% adenomas não-funcionantes.

Discorrendo sobre o estado da arte 
na atuação cirúrgica de seu instituto, 
ela argumentou que é essencial 
para a análise, planejamento e 
acompanhamento de cirurgias 
de cérebro que hajam reuniões 
multidisciplinares, como ocorre 
na rotina de sua instituição. A 
Acadêmica afirmou que toda semana 
acontece no IECPN uma reunião 
entre pesquisadores de diversas 
especialidades para acompanhar os 
pacientes.

Acad. Mônica Gadelha
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Sessão de 29 de Setembro de 2016

SIMPÓSIO
ASPECTOS DA HEPATITE-C

Na Sessão realizada na última quin-
ta-feira (29), os Acadêmicos Carlos 
Eduardo Brandão Mello e Mario 
Barreto Corrêa Lima coordenaram 
Simpósio de atualização em hepa-
tite-C. Além de apresentar impor-
tantes características da infecção, 

foram abordadas as associações da 
doença com a cirrose e o carcinoma 
hepatocelular. |O Simpósio reuniu 
especialistas e profissionais da área 
da saúde em evento marcante para 
a agenda científica da Academia 
Nacional de Medicina.

Os Acads. Carlos Eduardo Brandão, Mario Corrêa Lima, Antonio Nardi, José 
Galvão Alves (Vice-Presidente), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Claudio Cardoso de 

Castro e o Dr. Ricardo Cotta-Pereira

O Acadêmico Carlos Eduardo Brandão 
fez apresentação intitulada “Hepati-
te-C: O Vírus, Epidemiologia e Ma-
nifestações Clínicas”, ressaltando a 

multidisciplinaridade do tratamento 
da doença. Salientou que a hepati-
te-C se encontra em situação endê-
mica – calcula-se que existam mais 
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de 170 milhões de pessoas conta-
minadas em todo o mundo, 2,1 mi-
lhões só no Brasil. Afirmou se tratar 
de uma epidemia silenciosa, uma 
vez que a maior parte dos portado-
res do vírus apresenta a doença em 
sua forma assintomática. Segundo 
o gastroenterologista, um dos fato-
res mais preocupantes com relação 
à doença é a alta parcela de infec-
tados (80%) que desenvolve algum 
tipo de quadro crônico, como a cir-
rose hepática e o carcinoma hepa-
tocelular.

Os sintomas podem incluir febre, 
fadiga, perda de apetite, náuseas, 
vômitos, urina escura icterícia, dor 
articular, entre outros. Já no campo 
das manifestações extra-hepáticas, 
o Acadêmico listou artralgias, pa-
restesias, mialgias, prurido, síndro-
me nefrótica, anemia aplástica, der-
rame pleural, entre outros.

O Acadêmico Carlos Eduardo Brandão 
fez apresentação sobre os principais 

aspectos da hepatite-C

Sobre os métodos invasivos, a Dra. 
Ana Carolina destacou o uso da bi-
ópsia hepática, que apesar de ter 
sofrido constantes aperfeiçoamen-
tos ao longo dos anos, ainda apre-
senta alguns eventos adversos, que 
podem incluir desconfortos, sangra-
mentos e, em alguns casos, até mes-
mo a morte. Apresentou, então, os 
métodos não invasivos disponíveis, 
salientando que estes apresentam 
algumas vantagens com relação à 
biópsia, como o fornecimento de 
outras informações histopatológicas 
e o menor risco à vida do paciente. 
A Dra. Ana Carolina Figueiredo Men-
des deu especial ênfase aos marca-
dores séricos indiretos APRI, FIB-4, 
Fibrotest e Fibrometer, além de de-
dicar-se a explicar o mecanismo da 
elastografia.

Falando sobre “História Natural: da 
Hepatite ao Carcinoma Hepatocelu-
lar”, o Prof. Henrique Sergio Moraes 
Coelho (UFRJ) destacou que a evo-
lução da doença é não-linear e difí-
cil de prever, principalmente porque 
existem inúmeros cofatores que po-
dem desempenhar um papel impor-
tante na evolução da doença, inclu-
sive o início do tratamento. Alguns 
dos fatores apresentados pelo Pro-
fessor Coelho foram: idade, sexo, 
estágio de fibrose, consumo exces-
sivo de álcool, obesidade, diabetes, 
entre outros.
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O Prof. Henrique Sergio Moraes Coelho 
abordou os diferentes quadros de 

evolução da doença

Em conclusão, o Prof. Henrique Sergio 
Moraes Coelho destacou que é necessá-
rio buscar novas ferramentas para o diag-
nóstico precoce, avaliação, tratamento 
e principalmente prevenção de doenças 
como a cirrose e o carcinoma hepatocelu-
lar, visando reverter o quadro atual, onde 
os médicos precisam selecionar os casos 
mais graves para prioridade no tratamen-
to.

Coube ao Prof. Anderson Brito (UFRJ) 
apresentar aula sobre “Status Perfusio-
nal na Cirrose: da Disfunção Endotelial à 
Microcirculatória”, buscando estabelecer 
semelhanças entre o paciente cirrótico e 
o paciente com sepse. Destacou que pa-
cientes cirróticos apresentam diminuição 
no fluxo sanguíneo e disfunção endotelial 
progressiva, ambas proporcionais à gravi-
dade da doença. Além deste fato, há asso-
ciação entre a presença de disfunção mi-
crocirculatória e redução da função renal.

Os estudos apresentados pelo Prof. 
Anderson Brito dão conta da análise 

das disfunções decorrentes da cirrose

Ao final de sua conferência, o Dr. Ricardo 
Cotta Pereira apresentou a hepatectomia 
laparoscópica como perspectiva cirúrgica 
futura. Segundo o Professor, esta técnica 
permitiria inúmeros refinamentos técni-
cos, devido principalmente à possibili-
dade de visualização tridimensional do 
campo cirúrgico e de instrumentos de alta 
precisão e amplitude de movimento, si-
mulando os movimentos da mão humana.

Após as apresentações, o Vice-Presidente 
José Galvão Alves, que presidiu a Sessão 
em virtude de viagem ao exterior do 
Presidente Francisco Sampaio, comandou 
rodada de discussões, que contou com a 
participação dos Acadêmicos e dos confe-
rencistas da noite.
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Plateia no Anfiteatro Miguel Couto no Simpósio
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ATA
29/09/2016

 

 

 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 29/09/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. José Galvão Alves 

Secretário Geral: Antonio Egidio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o 1º Vice-Presidente Acad. José Galvão Alves, em razão da ausência 
justificada do Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio, abriu a 9ª Sessão Ordinária do 
188º Ano Acadêmico, dando a palavra ao Plenário Acadêmico. O Acad. Pietro Novellino comunicou o 
falecimento da Professora Stella Souza Marques, solicitando o envio de uma nota de pesar em nome 
da Academia Nacional de Medicina. O Acad. José Carlos do Valle informou que o Honorário Isaac 
Vaissman teve algumas complicações de saúde e, por essa razão, não tem comparecido às 
Sessões. Discorreu também sobre recuperação do Acad. Ruy Garcia Marques, informando que o 
confrade já se encontra no quarto, realizando fisioterapia. Não havendo mais comunicações por parte 
dos Acadêmicos, deu seguimento ao “Simpósio Hepatite C: Da Infecção ao Carcinoma 
Hepatocelular”. O Acad. Carlos Eduardo Brandão Mello proferiu palestra intitulada “Situação Atual e 
Perspectivas Futuras no Tratamento da Hepatite C”. O Dr. Ricardo Cotta-Pereira fez apresentação 
sobre “Tratamento Minimamente Invasivo do Carcinoma Hepatocelular”. Após as apresentações, 
seguiu-se discussão, que contou com comentários dos Acadêmicos presentes. Em seguida, o Vice-
Presidente Acad. José Galvão Alves deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: José Galvão Alves, Pietro Novellino, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Claudio 
Cardoso de Castro, Gerson Canedo de Magalhães, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Mônica 
Roberto Gadelha, Hiram Silveira Lucas, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando Marques 
Vieira, Omar da Rosa Santos, Walter Araújo Zin, Carlos Eduardo Brandão Mello, Adolpho 
Hoirisch, Mário Barreto Corrêa Lima, Antonio Paes de Carvalho, Luiz Fernando Rocha Ferreira 
da Silva (Honorário), Henrique Murad, Eliete Bouskela, José Manoel Jansen, Sergio Augusto 
Pereira Novis, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Antonio Egidio Nardi, Luiz Felippe de Queirós 
Mattoso, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Ricardo José Lopes 
da Cruz, José Augusto da Silva Messias, Wanderley de Souza, Rui Haddad, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Octávio Pires Vaz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Rodrigues Coura, 
José Carlos do Valle, Paulo Marchiori Buss, Yvon Toledo Rodrigues, Gilberto de Nucci (42). 
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JORNADA DE CIRURGIA ENDÓCRINA 
- 29 DE SETEMBRO DE 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=X8YFb0cT8mg
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SIMPÓSIO SOBRE HEPATITE C 
- 29 DE SETEMBRO DE 2016 - 

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=ioFbr4ucwrk
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SIMPÓSIO SOBRE HEPATITE C 
- 29 DE SETEMBRO DE 2016 - 

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=ady_BD9oGlE
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02/10 às 15h56  Atualizada em 02/10 às 15h59

Especialistas debatem Hepatite‐C em Simpósio da
Academia Nacional de Medicina

Segundafeira, 3 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina organizou, na última quinta‐feira (29), Simpósio para discutir
atualizações em hepatite‐C. Além de discutir os aspectos da infecção, foram abordadas as associações da
doença ao carcinoma hepatocelular. Organizado pelos Acadêmicos Carlos Eduardo Brandão Mello e Mario
Barreto Corrêa Lima, o Simpósio reuniu especialistas e profissionais da área da saúde em evento
marcante para a agenda científica da Instituição. 

O Acadêmico Carlos Eduardo Brandão fez apresentação intitulada “Hepatite‐C: O Vírus, Epidemiologia e
Manifestações Clínicas”, ressaltando a multidisciplinaridade do tratamento da doença.Salientou quea
hepatite‐C se encontra em situação endêmica – calcula‐se que existam mais de 170 milhões de pessoas
contaminadas em todo o mundo, 2,1 milhões só no Brasil.Afirmou se tratar de uma epidemia silenciosa,
uma vez que a maior parte dos portadores do vírus apresenta a doença em sua forma assintomática.
Segundo o gastroenterologista, um dos fatores mais preocupantes com relação à doença é a alta parcela
de infectados (80%) que desenvolve algum tipo de quadro crônico, como a cirrose hepática e o carcinoma
hepatocelular.

O Acadêmico encerrou sua
conferência apresentando
quadro da doença no Brasil,
apresentado dados que
sustentam que cerca de 34%
dos pacientes precisam ser
tratados com urgência,
devido à gravidade de suas
lesões hepáticas. Por fim,
ressaltou que, apesar dos
avanços registrados no
tratamento da hepatite C, a
melhor forma de combate à
doença é o combate aos
comportamentos de risco,
como uso de drogas
injetáveis.

Na sequência, a Profa. Ana
Carolina Cardoso Figueiredo Mendes (UFRJ) apresentou palestra sobre “Diagnóstico: Métodos Invasivos e

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora do Simpósio: Acadêmicos Carlos Brandão e Mario Barreto (organizadores), Antonio
Nardi (Secretário Geral), José Galvão Alves (1º. Vice‐Presidente), Claudio Ribeiro (1º. Secretário),
Cláudio Cardoso (2º. Secretário) 

03/10/2016
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Não Invasivos”, afirmando que determinar o grau de estadiamento da fibrose hepática é de grande
importância, uma vez que torna possível predizer, por exemplo, o prognóstico do paciente, a progressão
da doença para cirrose e até mesmo o risco de morte por doença hepática, dentre outros.

Sobre os métodos invasivos, destacou o uso da biópsia hepática, que apesar de ter sofrido constantes
aperfeiçoamentos ao longo dos anos, ainda apresenta alguns eventos adversos, que podem incluir
desconfortos, sangramentos e, em alguns casos, até mesmo a morte. Apresentou, então, os métodos não
invasivos disponíveis, salientando que estes apresentam algumas vantagens com relação à biópsia e
menor risco à vida do paciente.

Falando sobre “História Natural: da Hepatite ao Carcinoma Hepatocelular”, o Prof. Henrique Sergio
Moraes Coelho (UFRJ) destacou que a evolução da doença é não‐linear e difícil de prever, principalmente
porque existem inúmeros cofatores que podem desempenhar umpapel importante na evolução da
doença, inclusive o início do tratamento. Alguns dos fatores apresentados pelo Professor foram: idade,
sexo, estágio de fibrose, consumo excessivo de álcool, obesidade, diabetes, entre outros. 

Em conclusão, o Prof. Henrique Sergio Moraes Coelho destacou que é necessário buscar novas
ferramentas para o diagnóstico precoce, avaliação, tratamento e principalmente prevenção de doenças
como a cirrose e o carcinoma hepatocelular, visando reverter o quadro atual, onde os médicos precisam
selecionar os casos mais graves para prioridade no tratamento. 

Coube ao Prof. Anderson Brito (UFRJ) apresentar aula sobre “Status Perfusional na Cirrose: da Disfunção
Endotelial à Microcirculatória”, buscando estabelecer semelhanças entre o paciente cirrótico e o
paciente com sepse. Destacou que pacientes cirróticos apresentam diminuição no fluxo sanguíneo e
disfunção endotelial progressiva, ambas proporcionais à gravidade da doença. Além deste fato, há
associação entre a presença de disfunção microcirculatória e redução da função renal.

Na conclusão de sua palestra, destacou o uso do propranolol (fármaco anti‐hipertensivo) como fator de
proteção do paciente cirrótico em relação a este mecanismo, sendo observado nesse grupo de pacientes
uma melhor função endotelial, associada à uma menor vasodilatação basal, sugerindo uma “preservação”
da função do endotélio. Sobre o questionamento levantado inicialmente, concluiu que é possível que o
paciente cirrótico se comporte como um paciente “séptico adaptado”, tendo o propranolol como um
anti‐inflamatório importante neste processo.

Dando seguimento ao Simpósio, o Acadêmico Carlos Eduardo Brandão Mello discorreu sobre a “Situação
Atual e Perspectivas Futuras no Tratamento da Hepatite‐C”, destacando que o tratamento da doença no
Brasil começou há aproximadamente 13 anos. Dentre as novas opções terapêuticas disponíveis,
apresentou os medicamentos Sofosbuvir (SOF) e Daclatasvir (DCV). Segundo o Acadêmico, os novos
medicamentos dobram as chances de cura da hepatite em relação ao tratamento até agora aplicado, que
incluía a injeção de remédios com importantes efeitos colaterais, como o interferon. No modelo
convencional, as chances de cura variam de 40% a 47%, após tratamento realizado entre 48 e 52 semanas;
já com o novo tratamento, estima‐se uma média entre 12 e 24 semanas, com 90% de chances de cura.

Apresentando as perspectivas de tratamento futuras, o Acadêmico ressaltou que novas pesquisas com
fármacos abrem caminho para tratamentos que forneçam menor resistência por parte dos pacientes,
maior eficácia em pacientes difíceis de tratar e menor duração, podendo chegar a tratamentos com dose
única.

O encerramento do Simpósio ficou a cargo do Dr. Ricardo Cotta Pereira (Rede D’Or), que fez
apresentação intitulada “Tratamento Minimamente Invasivo do Carcinoma Hepatocelular”, destacando
que o desenvolvimento de novos instrumentos e a melhoria das técnicas possibilitaram a realização de
ressecções hepáticas por videolaparoscopia. As vantagens da videocirurgia sobre a técnica aberta
incluem: menores incisões, redução na dor pós‐operatória,menor tempo de recuperação dos doentes,

03/10/2016
continuação
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menor resposta imune e metabólica, menor tempo de hospitalização, bem como, menores índices de
morbidade.

Ao final de sua conferência, o Dr. Ricardo Cotta Pereira apresentou a hepatectomia laparoscópica como
perspectiva cirúrgica futura. Segundo o Professor Cotta‐Pereira, esta técnica permitiria inúmeros
refinamentos, devido principalmente à possibilidade de visualização tridimensional do campo cirúrgico e
de instrumentos de alta precisão e amplitude de movimento, simulando os movimentos da mão humana.

03/10/2016
continuação
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES  _____________________________

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados para:

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

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

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

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

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

TIPOS DE COLABORAÇÃO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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