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EDITORIAL 

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

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

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

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

É com muito prazer que apresentamos o Número 188, volume 2, onde 
tratamos das atividades Acadêmicas, com resumos das Sessões e outros 
assuntos ocorridos no âmbito da Academia Nacional de Medicina, referente 
aos meses de outubro, novembro e dezembro 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
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Sessão de 6 de Outubro de 2016

SIMPÓSIO 
PARA DISCUTIR 

DROGAS, SAÚDE E DIREITO

Em mais um Simpósio organizado 
pela Academia Nacional de Medi-
cina, Acadêmicos, estudantes, re-
presentantes das forças policiais e 
juristas se reuniram no Anfi teatro 
Miguel Couto para discutir Drogas, 
Saúde e Direito. 

Organizado pelos Acadêmicos 
Francisco Sampaio e Antonio Nar-
di, juntamente com o Desembar-
gador Siro Darlan e a Juíza Maria 
Lúcia Karam, o Simpósio preen-
cheu o anfi teatro, que recebeu im-
portante debate.

Benemérito Pedro Grossi Jr., os Acads. Antonio Nardi e Francisco Sampaio 
(Presidente), o Desembargador Siro Darlan, Dr. Técio Lins e Silva e a Juíza Maria 

Lúcia Karam

Após a abertura feita pelo Presiden-
te Francisco Sampaio, o Desembar-
gador Siro Darlan proferiu algumas 
palavras sobre a importância do 
Simpósio, destacando que este pode 

ser um marco para o debate, garan-
tindo sua continuidade em outras 
instâncias. Para o Desembargador, 
reunir os principais nomes da Medi-
cina brasileira para discutir um tema 
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de tamanha importância remete aos 
feitos da Dra. Nise da Silveira que, 
em seu olhar humanitário, revolu-
cionou a psiquiatria brasileira. Em 
sua fala, ressaltou que é preciso en-
trar neste debate “desarmado” de 
preconceitos, uma vez que discutir 
o tema Drogas implica em discutir 
aspectos essenciais da vida das pes-
soas. Por fim, fez uma importante 
ligação do Simpósio com o momen-
to político pelo qual o país está pas-
sando, afirmando que a Guerra às 
Drogas possui um forte componente 
associado à corrupção que não pode 
ser ignorado.

Em seguida, a Juíza Maria Lúcia Ka-
ram fez suas considerações iniciais, 
abordando o trabalho da Associação 
dos Agentes da Leia contra a Proi-
bição (LEAP, na sigla em inglês). 
Criada em 2002 por quatro policiais 
estadunidenses e um policial cana-
dense, a LEAP possui hoje milhares 
de membros diretamente ligados ao 
sistema penal e apoiadores ao redor 
do mundo, se fazendo presente no 
Brasil desde 2010. Um dos objeti-
vos da organização é informar sobre 
a falência e os danos causados pela 
atual política de drogas, além de 
restaurar o respeito público aos inte-
grantes das forças policiais, afetado 
negativamente por seu envolvimen-
to na Guerra às Drogas. Segundo 
a Juíza, a LEAP não incentiva o uso 
de drogas, mas se preocupa com o 

impacto da atual política mundial 
de proibição às selecionadas drogas 
tornadas ilícitas – proibição esta que 
não resolve os problemas relaciona-
dos ao abuso de drogas, nem impe-
de sua proliferação. Ressaltou que 
legalizar não significa permissivida-
de ou liberação, mas sim regular e 
controlar este mercado.

O Dr. Técio Lins e Silva, Presidente 
do Instituto dos Advogados Brasilei-
ros, fez discurso destacando o valor 
simbólico do evento, que reuniu as 
duas mais antigas instituições cien-
tífico-culturais do Brasil ainda em 
funcionamento, a Academia Nacio-
nal de Medicina, fundada em 1829, 
e o Instituto dos Advogados do Bra-
sil, fundado em 1843. Afirmou que 
discorrer sobre este assunto é fazer 
um esforço em benefício da cida-
dania, ressaltando que a proibição 
criou um novo “nicho” de violência, 
antes inexistente. Destacou o es-
forço no esclarecimento dos efeitos 
deletérios da política proibicionista 
efetuado por autores como Salo de 
Carvalho, Maria Lúcia Karam, Nilo 
Batista, e muitos pioneiros, como 
Alberto Zacharias Toron e Álva-
ro Mayrink da Costa, que assumi-
ram posição já na década de 1980, 
quando o assunto era tabu.

Dando início às palestras do dia, o 
Coronel Jorge da Silva (PMERJ), a 
Dra. Sandra Ornellas (Polícia Civil), 
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o Tenente Anderson Duarte (PMCE) 
e o Dr. Bruno Vieira de Freitas (Ins-
petor de Polícia Civil) fizeram roda-
da de apresentações sobre A Expe-
riência da “Guerra às Drogas”.

O Coronel Jorge da Silva (PMERJ), 
iniciou sua conferência afirmando 
que é preciso entender que não se 
trata de um “problema das drogas”, 
mas sim de uma questão social com-
plexa, envolvendo diversos setores 
da sociedade. Apontou que é preci-
so avançar do modelo proibicionista 
para um modelo prevencionista, de 
forte viés educacional-terapêutico, 
cujo foco seria afastar os jovens das 
drogas, revelando uma preocupa-
ção social. Em seguida, apresentou 
dados referentes aos resultados da 
nova Lei Antidrogas, de 2006, que 

O Coronel Jorge da Silva, ex-Secretário 
de Direitos Humanos do Estado do Rio 

de Janeiro

Na conclusão de sua conferência, 
Jorge da Silva afirmou que é pre-
ciso regulamentar a produção, a 
distribuição, a venda e o consumo 
de todas as drogas, sob controle 
do Estado. Ao longo do processo 
de implementação deste modelo, 
ressaltou que é preciso investir na 
combinação de educação, preven-
ção e tratamento para aqueles que 
necessitam.

Na sequência, a Dra. Sandra Ornellas 
apresentou relato sobre sua experi-
ência como Delegada da Polícia Ci-
vil, chamando atenção para o fato 
de que, após a aprovação da Nova 
Lei Antidrogas, houve um aumento 
contundente no número de prisões 
relacionadas às drogas, principal-
mente na Zona Oeste do Rio e na 
Baixada Fluminense. Chamou aten-
ção para o aumento da população 
carcerária feminina – cujo aumen-
to registrado ultrapassa os 200%, 
e para as consequências sociais 
advindas deste fato, uma vez que, 
diferente da população carcerária 
masculina, que muitas vezes recebe 
uma rede de suporte familiar, o que 
se registra nas prisões femininas é, 
na maioria dos casos, o abandono e 
a desintegração familiar.

revelaram que entre 2007 e 2010, 
o número de presidiários por delitos 
relacionados às drogas aumentou 
em 62,5%.
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A Dra. Sandra Ornellas falou sobre sua 
experiência como delegada de Polícia 

Civil

Em conclusão, a Dra. Sandra Or-
nellas ressaltou que a construção de 
um “inimigo” (neste caso, a figura 
do traficante, fortemente vinculada 
a aspectos econômicos, sociais e 
raciais) gera prejuízos para toda a 
sociedade e, além disso, a securiti-
zação da questão das drogas acaba 
por eclipsar importantes ferramen-
tas de combate, como a prevenção 
e a educação. Por fim, questionou 
quais são os reais interesses envol-
vidos na validação do discurso proi-
bicionista e militarizado de combate 
às drogas.

O Tenente Anderson Duarte (PMCE) 
destacou que entre 1992 e 2012, a 
população carcerária brasileira sal-
tou de 114 mil para aproximada-
mente 550 mil pessoas presas: um 
crescimento de 380% (INFOPEN), 
enquanto a população brasilei-
ra cresceu apenas 30% no mesmo 
período, segundo o IBGE. Chamou 
atenção para o fato de que a Polícia 

brasileira é “a que mais mata e a 
que mais morre em todo o mundo”, 
apresentando os principais efeitos 
da adoção de uma política proibiti-
va, como o desvio das funções poli-
ciais e a militarização de suas ações; 
o desrespeito a direitos, garantias 
e liberdades para a manutenção 
da Guerra às Drogas, considerada 
uma “questão de segurança”; e a 
“criminalização da pobreza”, como 
descrita pelo sociólogo francês Loïc 
Wacquant.

O Tenente Anderson Duarte, em 
apresentação que destacou o alto 
índice de mortalidade das forças 

policiais no Brasil

Finalmente, o Tenente Anderson Du-
arte argumentou que somente a le-
galização da produção, do comércio 
e do consumo de todas as drogas 
permitirá a regulação e o controle 
do mercado das drogas. Segundo 
ele, a proibição “entrega” o mercado 
de drogas a agentes que não estão 
submetidos a qualquer controle ou 
regulamentação de suas atividades 
econômicas.
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O Dr. Bruno Vieira de Freitas, Inspe-
tor de Polícia Civil, afirmou que, para 
entender o quadro atual relacionado 
à Guerra às Drogas, é preciso enten-
der o funcionamento dos órgãos de 
força policial e seus gestores. Uma 
das principais fragilidades de nos-
so sistema deve-se ao fato de que 
a Segurança Pública como é pensa-
da no Brasil, caracteriza-se por uma 
política de “ocasião”, que cobra res-
postas imediatas dos gestores, sem 
dar, entretanto, chance para estudos 
mais específicos e o desenvolvimen-
to de uma política uniforme e emba-
sada. Dessa forma, o “bom policial” 
é aquele que oferece as “respostas 
certas” às demandas ocasionais, o 
que acaba por se traduzir em núme-
ros de prisões e operações espeta-
culosas, sem resultar na resolução 
da problemática das drogas.

O Inspetor de Polícia Civil Bruno Vieira 
de Freitas

Para o Inspetor, é necessário enten-
der que se trata de um problema de 
Saúde Pública, ressaltando o papel 
do Ministério da Saúde como órgão 
regulador. Por fim, afirmou que essa 
mudança de paradigma é necessária 
para evitar que ainda mais jovens se 
associem às redes do tráfico, man-
tendo a situação de extrema vulnera-
bilidade a qual o jovem brasileiro está 
exposto atualmente, principalmente 
nas populações mais carentes.

Discorrendo sobre “Transtornos Men-
tais Associados às Drogas”, o Acadê-
mico Antonio Egídio Nardi chamou 
atenção para o fato de que o concei-
to de drogas não se limita apenas às 
drogas ilícitas, e que existem diversos 
tipos de drogas cujo consumo con-
siderado “banal”, dificulta identificar 
comportamentos de consumo abusi-
vo e de dependência, além de serem 
menos discutidos. Como exemplo de 
drogas lícitas que possuem alto risco 
de dependência, é possível destacar 
a cafeína, com efeitos agudos como 
agitação, irritabilidade, insônia, al-
teração digestiva, náusea, cefaleia, 
diurese e taquicardia, e quadros crô-
nicos de hipersônia e cefaleia (dor 
de cabeça); e o álcool, cujos efeitos 
agudos incluem quebra das inibi-
ções, euforia, depressão, diminuição 
da consciência e estupor, podendo 
desencadear efeitos crônicos como 
obesidade, impotência, psicose, úl-
ceras, subnutrição, danos cerebrais 
e hepáticos.
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O Acad. Antonio Egídio Nardi discorreu 
sobre a associação entre uso de drogas 

e transtornos mentais

O psiquiatra apresentou aqueles que 
acredita serem os principais motivos 
que levam as pessoas ao consumo 
de drogas, destacando o desejo de 
experimentar o novo, fuga de sofri-
mento ou rotina, a sensação de pra-
zer em comportamento arriscado, 
a “romantização” do uso de drogas 
pela mídia e o desejo de socializa-
ção, destacando neste último caso 
a vulnerabilidade da população jo-
vem.

Em seguida, apresentou estudo 
sobre o uso do cannabidiol (princí-
pio ativo encontrado na maconha) 
como um ansiolítico, destacando 
que esta é a droga mais utilizada 
em todo mundo - cerca de 20% da 
população mundial de jovens utili-
zam de forma abusiva e regular. Os 
resultados encontrados sustentam a 
possibilidade do uso do cannabidiol 

como uma nova droga com proprie-
dades ansiolíticas, uma vez que não 
possui efeitos psicoativos e não afe-
ta a cognição, configurando um per-
fil de segurança adequado. Apesar 
de haver a necessidade de estudos 
complementares devido à variedade 
de efeitos no sistema nervoso, es-
tudos dessa natureza representam 
um grande avanço na utilização de 
drogas para fins terapêuticos, como 
feito outras vezes no passado.

Na conclusão de sua conferência, o 
Acadêmico Nardi destacou as princi-
pais razões pelas quais é necessário 
cautela e parcimônia ao se discutir 
um tema tão complexo quanto dro-
gas, uma vez que seu uso envolve 
múltiplos riscos à saúde, como le-
sões permanentes no cérebro (e 
outros órgãos), o desenvolvimento 
de dependência, risco de intoxica-
ção, alterações no comportamento, 
dentre outros. Além deste fato, o 
consumo de drogas pode configurar 
uma “porta de entrada” para doen-
ças mentais em pacientes com pre-
disposição.

O Professor Dartiu Xavier da Sil-
veira Filho (UNIFESP) apresentou 
conferência sobre “A Redução dos 
Riscos e Danos Associados às Dro-
gas”, onde apresentou um histórico 
da relação do homem com as dro-
gas, afirmando que o consumo de 
plantas psicoativas remete aos an-
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cestrais do homem. Sobre as polí-
ticas de intolerância adotadas com 
relação às drogas, deu especial des-
taque à Lei Seca americana, focada 
na proibição do consumo de álcool, 
que durou de 1919 a 1933. Segun-
do os dados apresentados pelo Prof. 
Dartiu, alguns dos desdobramentos 
mais relevantes da Lei incluem o 
surgimento de 500.000 novos de-
linquentes, o registro de 34% dos 
agentes do governo suspeitos de 
corrupção, além de 30.000 mortes 
por ingestão de álcool metílico e o 
registro de casos de uso de álcool 
injetável.

O Prof. Dartiu Xavier da Silveira Filho 
ressaltou os desdobramentos da Nova 

Lei Antidrogas no Brasil

Chamou atenção para o fato de que 
a proposta de legalização tem por 
principal fundamento a regulação 
por parte do Estado, de forma a 

normatizar a produção, distribuição 
e o consumo, tal como ocorre com 
outras drogas como o álcool. Não se 
trata, portanto, de banalizar, incen-
tivar ou fomentar o consumo, mas 
sim de retirar o controle das mãos 
dos traficantes, proporcionando 
maior segurança para os usuários, 
uma vez que, reguladas pelo Esta-
do, a produção e a distribuição esta-
riam submetidas a mecanismos de 
segurança e controle de qualidade.

Discorreu sobre os trabalhos desen-
volvidos no PROAD (Programa de 
Orientação e Atendimento a Depen-
dentes), serviço ligado ao Departa-
mento de Psiquiatria da Universida-
de Federal de São Paulo (UNIFESP) 
destinado a dependentes de subs-
tâncias ilícitas e lícitas, além de atu-
ar na área de dependências compor-
tamentais. Um dos estudos dá conta 
do uso terapêutico da cannabis em 
viciados em crack, conduzido pelo 
Prof. Dartiu Xavier juntamente com 
os Profs. Eliseu Labiagalini e Lucio 
Ribeiro Rodrigues. O estudo obser-
vou os resultados da utilização de 
cigarros de maconha para diminuir 
sintomas de abstinência do crack, 
onde os resultados mostraram que 
68% dos pacientes interromperam o 
uso de crack, referindo que a canna-
bis diminuiu a fissura, ajudando-os 
a manter o estado de abstenção da 
droga.
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Plateia que preencheu o Anfiteatro Miguel Couto em 
Simpósio de grande relevância

Na conclusão de sua palestra, o 
Prof. Dartiu Xavier ressaltou que o 
controle do uso de substâncias psi-
coativas é complexo e merece ser 
discutido amplamente pela socie-
dade em todas as suas instâncias, 
citando exemplo de regulação do ta-
baco no Brasil, onde não foi neces-
sário impor ao usuário medidas de 
natureza penal para gerar resulta-
dos exemplares na redução do con-
sumo, salientando que o Brasil pos-
sui hoje a maior taxa de cessação 
do uso de cigarros no mundo. Afir-
mou ainda que o endurecimento das 
leis de drogas em sua instância mais 
vulnerável, o usuário, pode implicar 

em danos à saúde pública, uma vez 
que distancia as pessoas que usam 
drogas dos sistemas de saúde e de 
assistência social.

Ao final das apresentações, foi ini-
ciado importante debate conduzido 
pelo Presidente Francisco Sampaio, 
o Benemérito Pedro Grossi Jr. e o 
Desembargador Siro Darlan que, 
após fazerem suas considerações 
finais, foram acompanhados pelos 
demais Acadêmicos em discussão 
de alto nível intelectual, pontuan-
do a necessidade de formulação de 
ações concretas de combate à atual 
situação associada às drogas.



19

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (2)                                                                                                                                   Outubro, Novembro, Dezembro - 2016

ATA
06/10/2016

 

 

 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 06/10/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 10ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata referente às Sessões 
dos dias 15 e 22 de setembro, que, não havendo nenhuma reparação a ser feita por parte dos 
Acadêmicos, foram aprovadas. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio ressaltou a 
presença dos dois ex-Presidentes: o Acad. Marcos Fernando de Oliveira Moraes e o Acad. Pietro 
Novellino. O Acad. Pietro Novellino comunicou que o Acad. Omar da Rosa Santos foi eleito 
Presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Informou também que a Academia Carioca 
de Letras comemora 90 anos, solicitando o envio de congratulações ao Dr. Ricardo Cravo Alvim. Em 
seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio agradeceu aos organizadores do 
Simpósio Drogas, Saúde e Direito, o desembargador Siro Darlan e a Juíza Maria Lúcia Karam, e ao 
Benemérito Pedro Grossi Jr., pelo suporte oferecido. Na sequência, o Acad. Antonio Egidio Nardi 
apresentou conferência intitulada “Transtornos Mentais Associados a Drogas”. O Prof. Dartiu Xavier 
Silveira Filho fez apresentação sobre “A Redução dos Riscos e Danos Associados às Drogas”. Ao 
final das apresentações, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio coordenou a 
discussão, sendo acompanhado pelo Benemérito Pedro Grossi Jr. e o desembargador Siro Darlan. 
Findada a discussão, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a 
Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, 
Omar da Rosa Santos, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Jayme Brandão de Marsillac, Adolpho Hoirisch, Henrique Murad, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, Sergio Augusto Pereira Novis, José Manoel Jansen, Orlando Marques Vieira, Carlos 
Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Daniel Tabak, José Carlos do Valle, Antonio Egidio 
Nardi, José Augusto da Silva Messias, Milton Ary Meier, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Omar Lupi da Rosa Santos, Eliete Bouskela, Delta 
Madureira Filho, Ricardo José Lopes da Cruz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Yvon Toledo 
Rodrigues, Carlos Eduardo Brandão Mello, Mario Barreto Corrêa Lima, Octávio Pires Vaz (31).  
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SIMPÓSIO 
SOBRE DROGAS, SAÚDE E DIREITO 

06 DE OUTUBRO DE 2016 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=ANoaw4snp4s
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SIMPÓSIO 
SOBRE DROGAS, SAÚDE E DIREITO 

06 DE OUTUBRO DE 2016 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=zUrnHAmnbbg
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08/10/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Simpósio na Academia Nacional de Medicina discute “Guerra às Drogas”

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/10/07/simposionaacademianacionaldemedicinadiscuteguerraasdrogas/ 1/2

07/10 às 18h03  Atualizada em 07/10 às 18h32

Simpósio na Academia Nacional de Medicina discute
“Guerra às Drogas”

Sábado, 8 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina, recebeu Acadêmicos, estudantes, juristas e representantes das forças
policiais para o Simpósio Drogas, Saúde & Direito. Organizado pelos Acadêmicos Francisco Sampaio e
Antonio Nardi, em colaboração com o Desembargador Siro Darlan e a Juíza Maria Lúcia Karam,o Simpósio
também se dedicou a discutir a experiência da chamada “Guerra às Drogas”. 

O Coronel Jorge da Silva (PMERJ), iniciou sua conferência apresentando as diferentes ópticas pelas quais
as pessoas analisam o “problema das drogas”: dos danos individuais, ligada às mortes por overdose, aos
danos à saúde física e mental; dos danos familiares e sociais, associada à violência doméstica,
desajustamento social e a desagregação familiar; e dos danos coletivos e comunitários, associada
principalmente ao medo da guerra às drogas, às mortes de inocentes e à violência armada.

Segundo o Coronel, é preciso entender que não se trata de um “problema das drogas”, mas sim de uma
questão social complexa, envolvendo diversos setores da sociedade. Apontou que é preciso avançar do
modelo proibicionista para um modelo prevencionista, de forte viés educacional‐terapêutico, cujo foco
seria afastar os jovens das drogas, revelando uma preocupação social. Em seguida, apresentou dados
referentes aos resultados da nova Lei Antidrogas, de 2006, que revelaram que entre 2007 e 2010, o
número de presidiários por delitos relacionados às drogas aumentou em 62,5%.

Na conclusão de sua conferência, O Coronel Jorge da Silva afirmou que é preciso regulamentar a
produção, a distribuição, a venda e o consumo de todas as drogas, sob controle do Estado.Ao longo do
processo de implementação deste modelo, ressaltou que é preciso investir na combinação de educação,
prevenção e tratamento para aqueles que necessitam.

Na sequência, a Dra. Sandra Ornellas apresentou relato sobre sua experiência como Delegada da Polícia
Civil, chamando atenção para o fato de que, após a aprovação da Nova Lei Antidrogas, houve um
aumento contundente no número de prisões relacionadas às drogas, principalmente na Zona Oeste do Rio
e na Baixada Fluminense. Chamou atenção para o aumento da população carcerária feminina – cujo
aumento registrado ultrapassa os 200%, e para as consequências sociais advindas deste fato, uma vez
que, diferente da população carcerária masculina, que muitas vezes recebe uma rede de suporte
familiar, o que se registra nas prisões femininas é, na maioria dos casos, o abandono e a desintegração
familiar.

Em conclusão, a Dra. Sandra Ornellas ressaltou que a construção de um “inimigo” (neste caso, a figura do
traficante, fortemente vinculada a aspectos econômicos, sociais e raciais) gera prejuízos para toda a
sociedade e, além disso, a securitização da questão das drogas acaba por eclipsar importantes

Ciência e Tecnologia

08/10/2016
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ferramentas de combate,
como a prevenção e a
educação. Por fim,
questionou quais são os
reais interesses envolvidos
na validação do discurso
proibicionista e militarizado
de combate às drogas.

O Tenente Anderson Duarte
(PMCE) iniciou destacando
que,até o ano de 2011,
foram gastos
aproximadamente US$ 2,5
trilhões e realizadas mais de
40 milhões de prisões nos
Estados Unidos, o “berço”

da Guerra às Drogas.Destacou que entre 1992 e 2012, a população carcerária brasileira saltou de 114 mil
para aproximadamente 550 mil pessoas presas: um crescimento de 380% (INFOPEN), enquanto a
população brasileira cresceu apenas 30% no mesmo período, segundo o IBGE.Chamou atenção para o fato
de que a Polícia brasileira é “a que mais mata e a que mais morre em todo o mundo”, apresentando os
principais efeitos da adoção de uma política proibitiva, como o desvio das funções policiais e a
militarização de suas ações; o desrespeito a direitos, garantias e liberdades para a manutenção da Guerra
às Drogas, considerada uma “questão de segurança”; e a “criminalização da pobreza”, como descrita
pelo sociólogo francês Loïc Wacquant. 

Finalmente, o Tenente Anderson Duarte argumentou que somente a legalização da produção, do
comércio e do consumo de todas as drogas permitirá a regulação e o controle do mercado das drogas.
Segundo ele, a proibição “entrega” o mercado de drogas a agentes quenão estão submetidos a qualquer
controle ou regulamentação de suas atividades econômicas. Apresentou, então, a experiência da Lei Seca
Americana (1920 a 1933),que foi revogada uma vez que se identificou que “o remédio [a proibição] era
pior que a doença [o álcool]”.

O Dr. Bruno Vieira de Freitas, Inspetor de Polícia Civil, afirmou que,para entender o quadro atual
relacionado à Guerra às Drogas, é preciso entender o funcionamento dos órgãos de força policial e seus
gestores. Uma das principais fragilidades de nosso sistema deve‐se ao fato de que a Segurança Pública
como é pensada no Brasil, caracteriza‐se por uma política de “ocasião”, que cobra respostas imediatas
dos gestores, sem dar, entretanto, chance para estudos mais específicos e o desenvolvimento de uma
política uniforme e embasada. Dessa forma, o “bom policial” é aquele que oferece as “respostas certas”
às demandas ocasionais, o que acaba por se traduzir em números de prisões e operações espetaculosas,
sem resultar na resolução da problemática das drogas.

Para o Inspetor, é necessário entender que se trata de um problema de Saúde Pública, ressaltando o
papel do Ministério da Saúde como órgão regulador. Por fim, afirmou que essa mudança de paradigma é
necessária para evitar que ainda mais jovens se associem às redes do tráfico, mantendo a situação de
extrema vulnerabilidade a qual o jovem brasileiro está exposto atualmente, principalmente nas
populações mais carentes.

Mesa do Simpósio promovido pela Academia Nacional de Medicina

08/10/2016
continuação
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11/10/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Simpósio Drogas, Saúde & Direito aborda transtornos mentais associados às drogas na ANM

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/10/11/simposiodrogassaudedireitoabordatranstornosmentaisassociadosasdrogasnaanm/ 1/2

Hoje às 16h42  Atualizada hoje às 16h47

Simpósio Drogas, Saúde & Direito aborda transtornos
mentais associados às drogas na ANM

Terçafeira, 11 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

Em mais um Simpósio de grande relevância científica, a Academia Nacional de Medicina sediou
importante debate sobre a problemática das drogas no Brasil. O Simpósio foi organizado pelos
Acadêmicos Francisco Sampaio e Antonio Nardi, além do Desembargador Siro Darlan e a Juíza Maria Lúcia
Karam, e contou com importantes discussões sob as mais variadas perspectivas. 

Coube ao Acadêmico Antonio Egídio Nardi discorrer sobre “Transtornos Mentais Associados às Drogas”,
que iniciou sua conferência fazendo a diferenciação dos principais tipos de drogas:drogas naturais (como
a maconha), sintéticas (ecstasy e LSD) e semi‐sintéticas (heroína, cocaína).Também apresentou
comparativo a partir dos efeitos de cada uma delas, separando‐as entre drogas depressoras, estimulantes
e alucinógenas. Como principais efeitos das drogas depressoras é possível destacar o prejuízo de atenção
(déficit cognitivo), relaxamento, lentidão de reflexos e irregularidade de coordenação muscular (ataxia).
Já com relação às drogas estimulantes, os efeitos estão relacionados à sensação de euforia, excitação,
diminuição do sono e do apetite, podendo chegar à quadros de psicose. Por fim os efeitos das drogas
alucinógenas incluem sensação alterada do tempo e do espaço, sensação de prazer ou medo intenso,
ideias de grandeza e delírios paranoides (desconfiança e suspeição).

Chamou atenção para o fato
de que o conceito de drogas
não se limita apenas às
drogas ilícitas, e que
existem diversos tipos de
drogas cujo consumo
considerado “banal”,
dificulta identificar
comportamentos de
consumo abusivo e de
dependência, além de
serem menos discutidos.
Como exemplo de drogas
lícitas que possuem alto
risco de dependência, é
possível destacar a cafeína,

com efeitos agudos como agitação, irritabilidade, insônia, alteração digestiva, náusea, cefaleia, diurese
e taquicardia, e quadros crônicos de hipersônia e cefaleia (dor de cabeça); e o álcool, cujos efeitos
agudos incluem quebra das inibições, euforia, depressão, diminuição da consciência e estupor, podendo

Ciência e Tecnologia

Psiquiatra, Acadêmico Antonio Nardi 

11/10/2016
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desencadear efeitos crônicos como obesidade, impotência, psicose, úlceras, subnutrição, danos cerebrais
e hepáticos.

Para ilustrar a gravidade das situações geradas a partir da dependência de drogas consideradas lícitas, o
psiquiatra relatou estudo de caso de paciente com grave dependência de álcool, apresentando como
comorbidade quadro de depressão e risco de suicídio. Segundo o estudo apresentado, o tratamento
consistiu no uso de antidepressivos e psicoterapia cognitivo‐comportamental, que resultou na prevenção
de recaídas no alcoolismo e redução do risco de suicídio. Os resultados encontrados apontam que o
diagnóstico precoce da depressão associado ao alcoolismo é de extrema importância pois, uma vez que
realizado por profissionais treinados, torna‐se indispensável para minimizar o risco de suicídio nestes
pacientes. 

O psiquiatra apresentou aqueles que acredita serem os principais motivos que levam as pessoas ao
consumo de drogas, destacando o desejo de experimentar o novo, fuga de sofrimento ou rotina, a
sensação de prazer em comportamento arriscado, a “romantização” do uso de drogas pela mídia e o
desejo de socialização, destacando neste último caso a vulnerabilidade da população jovem. 

Em seguida, apresentou estudo sobre o uso do cannabidiol (princípio ativo encontrado na maconha) como
um ansiolítico, destacando que esta é a droga mais utilizada em todo mundo ‐ cerca de 20% da população
mundial de jovens utilizam de forma abusiva e regular. Os resultados encontrados sustentam a
possibilidade do uso do cannabidiol como uma nova droga com propriedades ansiolíticas, uma vez que
não possui efeitos psicoativos e não afeta a cognição, configurando um perfil de segurança adequado.
Apesar de haver a necessidade de estudos complementares devido à variedade de efeitos no sistema
nervoso, estudos dessa natureza representam um grande avanço na utilização de drogas para fins
terapêuticos, como feito outras vezes no passado. 

Na conclusão de sua conferência, o Acadêmico Nardi destacou as principais razões pelas quais é
necessário cautela e parcimônia ao se discutir um tema tão complexo quanto drogas, uma vez que seu
uso envolve múltiplos riscos à saúde, como lesões permanentes no cérebro (e outros órgãos), o
desenvolvimento de dependência, risco de intoxicação, alterações no comportamento, dentre outros.
Além deste fato, o consumo de drogas pode configurar uma “porta de entrada” para doenças mentais em
pacientes com predisposição.

11/10/2016
continuação
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Hoje às 16h05  Atualizada hoje às 16h10

Prêmio Conrado Wessel de Medicina é concedido ao
Oftalmologista Prof. Rubens Belfort

Quartafeira, 12 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

O Vice‐Presidente da Academia Nacional de Medicina, Acadêmico Rubens Belfort de Mattos Jr, Professor
Titular de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo, recebeu em cerimônia realizada no dia 7
de outubro o Prêmio Conrado Wessel de Medicina, por indicação unânime de um júri formado por 11
eminentes autoridades médicas. O prêmio Conrado Wessel é considerado o “Prêmio Nobel Brasileiro”. 

Rubens Belfort recebendo o prêmio Conrado Wessel na categoria Medicina das mãos de Francisco Sampaio
(Presidente da Academia Nacional de Medicina), David Uip (Secretário de Saúde do Estado de São Paulo) e
Gilberto Kassab (Ministro de Ciência e Tecnologia e Comunicações). 

Durante a premiação, em
salão lotado pelas mais
expressivas autoridades
médicas e de pesquisa do
Brasil, a Dra. Renata
Fialdini, Cardiologista e
Coordenadora Científica da
Fundação, ressaltou em seu
discurso de saudação as
qualidades médicas e de
pesquisa de ponta do Prof.
Belfort e seu grupo, bem
como os serviços prestados à
população carente no
âmbito da oftalmologia, que
se estendem de São Paulo
até o Alto Amazonas,
realizando entre outras
atividades, os mutirões de

cirurgia de catarata.

Ciência e Tecnologia

Entrega do prêmio

12/10/2016



27

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (2)                                                                                                                                   Outubro, Novembro, Dezembro - 2016

12/10/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Prêmio Conrado Wessel de Medicina é concedido ao Oftalmologista Prof. Rubens Belfort

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/10/12/premioconradowesseldemedicinaeconcedidoaooftalmologistaprofrubensbelfort/ 2/2

Compartilhe: 0 Tweet0Recomendar Share

Prof. Rubens Belfort proferindo o seu discurso

12/10/2016
continuação
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16/10/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  ANM discute como reduzir os riscos e danos associados às drogas

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/10/13/anmdiscutecomoreduzirosriscosedanosassociadosasdrogas/ 1/2

13/10 às 14h41  Atualizada em 13/10 às 14h53

ANM discute como reduzir os riscos e danos associados às
drogas

Domingo, 16 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

Como parte do Simpósio Drogas, Saúde & Direito, organizado pelos Acadêmicos Francisco Sampaio e
Antonio Nardi, o desembargador Siro Darlan e a Juíza Maria Lúcia Karam, o Prof. Dartiu Xavier da Silveira
Filho, do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD – UNIFESP), apresentou
conferência sobre a importância da redução dos riscos e danos associados às drogas.

Sua apresentação iniciou‐se com um histórico da relação do homem com as drogas, afirmando que o
consumo de plantas psicoativas remete aos ancestrais do homem. Segundo o Professor, a polêmica atual
em torno do tema é, na verdade, um assunto corriqueiro na história da humanidade. Foram apresentados
exemplos dos diversos usos das drogas ao longo do tempo, muito em razão de suas propriedades
terapêuticas.

Dentro do que chamou de
“ciclos de intolerância”,
deu especial destaque à Lei
Seca americana, focada na
proibição do consumo de
álcool, que durou de 1919 a
1933. Segundo os dados
apresentados pelo Prof.
Dartiu, alguns dos
desdobramentos mais
relevantes da Lei incluem o
surgimento de 500.000
novos delinquentes, o
registro de 34% dos agentes
do governo suspeitos de
corrupção, além de 30.000
mortes por ingestão de
álcool metílico e o registro
de casos de uso de álcool

injetável.

Dentre os diversos dados científicos apresentados pelos Professor Dartiu, é possível destacar tabela
indicativa da probabilidade de desenvolvimento de dependência a partir do consumo de diferentes
drogas. O Prof. Dartiu Xavier chamou atenção para o fato de que, apesar de ser extremamente

Ciência e Tecnologia

Psiquiatra, Professor Dartiu Xavier da Silveira Filho, da Universidade Federal de São Paulo

16/10/2016
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“demonizada”, os números relacionados à cocaína (17% de chance de desenvolver dependência) são
apenas levemente superiores àqueles relacionados ao álcool (15%), e que a droga que possui maior
probabilidade de gerar dependência é o tabaco, com uma taxa de 32%. Em outro estudo, publicado na
revista The Lancet, diferentes drogas são classificadas de acordo com os danos causados por seu consumo
– tanto os danos causados aos usuários quanto os danos causados à terceiros. Aqui, o Professor novamente
desfez alguns mitos: enquanto o álcool lidera o ranking, inclusive com uma alta taxa de danos à
terceiros, drogas como o ecstasy ficam entre as últimas posições.

Como exemplo dos desdobramentos da política proibicionista associada às drogas, foram apresentados
números da Anistia Internacional relacionados a mortes em conflitos armados –o Iraque, país que lidera o
ranking, registrou um total de 23.765 mortes. Em contrapartida, no Brasil, foram registradas 47.707
mortes decorrentes do que é considerado o maior conflito armado nacional– a Guerra às Drogas. Nosso
país, que possui taxa de homicídios (24,3) muito maior que a média mundial (6,2), concentra 11,4% dos
homicídios de todo o planeta.Sobre encarceramento, salientou que, após a aprovação da Lei 11.343‐
conhecida como Nova Lei Antidrogas, de 2006 ‐ houve um crescimento desordenado do número de presos
envolvidos com drogas no Sistema Penitenciário Brasileiro saltando de 31.520 em 2005 para 164.087 em
2014.

Chamou atenção para o fato de que a proposta de legalização tem por principal fundamento a regulação
por parte do Estado, de forma a normatizar a produção, distribuição e o consumo, tal como ocorre com
outras drogas como o álcool. Não se trata, portanto, de banalizar, incentivar ou fomentar o consumo,
mas sim de retirar o controle das mãos dos traficantes, proporcionando maior segurança para os usuários,
uma vez que, reguladas pelo Estado, a produção e a distribuição estariam submetidas a mecanismos de
segurança e controle de qualidade.

Discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos no PROAD (Programa de Orientação e Atendimento a
Dependentes), serviço ligado ao Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) destinado a dependentes de substâncias ilícitas e lícitas, além de atuar na área de
dependências comportamentais. Um dos estudos dá conta do uso terapêutico da “cannabis” em viciados
em crack, conduzido pelo Prof. Dartiu Xavier juntamente com os Profs. Eliseu Labiagalini e Lucio Ribeiro
Rodrigues. O estudo observou os resultados da utilização de cigarros de maconha para diminuir sintomas
de abstinência do crack, onde os resultados mostraram que 68% dos pacientes interromperam o uso de
crack, referindo que a “cannabis” diminuiu a fissura, ajudando‐os a manter o estado de abstenção da
droga.

Na conclusão de sua palestra, o Prof. Dartiu Xavier ressaltou que o controle do uso de substâncias
psicoativas é complexo e merece ser discutido amplamente pela sociedade em todas as suas instâncias,
citando exemplo de regulação do tabaco no Brasil, onde não foi necessário impor ao usuário medidas de
natureza penal para gerar resultados exemplares na redução do consumo, salientando que o Brasil possui
hoje a melhor taxa de cessação do uso de cigarros no mundo. Afirmou ainda que o endurecimento das
leis de drogas em sua instância mais vulnerável, o usuário, pode implicar em danos à saúde pública, uma
vez que distancia as pessoas que usam drogas dos sistemas de saúde e de assistência social.

16/10/2016
continuação
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Sessão de 13 deOutubro de 2016

SIMPÓSIO 
SOBRE 

HUMANIZAÇÃO NA MEDICINA

A Sessão do dia 13 de outubro abri-
gou mais um importante Simpósio da 
Academia Nacional de Medicina, abor-

dando a Humanização na Medicina, 
organizado pelos Acadêmicos Mario 
Barreto Corrêa Lima e Ricardo Cruz.

O Simpósio, que lotou o Anfi teatro 
Miguel Couto, contou com o recur-
so da interatividade, que conectou o 
público presente com as aulas apre-
sentadas. Ao fi nal de cada etapa do 
Simpósio, o público pôde responder 
a uma série de perguntas objetivas, 
que traziam consigo algumas op-
ções de respostas. De acordo com 
as respostas obtidas em cada uma, 
o Acadêmico Ricardo Cruz interagiu 
com o público, apresentando dados 
e provocações.

O Honorário Abram Eksterman, os Acads. Mario Corrêa Lima, Antonio 
Nardi e Francisco Sampaio, a Dra. Claudia Burlá, a Dra. Sara Kislanov 

e o Acad. José Camargo

O Presidente Francisco Sampaio (ao 
centro) durante a apresentação de 

perguntas interativas
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O Dr. Abram Eksterman, Honorário 
da ANM, apresentou “Humanidades 
na Prática Médica: A Ética na Educa-
ção Médica”, afirmando que é preci-
so compreender o ser humano como 
um sistema complexo, entendido 
em dimensões biológicas, culturais 
e psicológicas interdependentes. 
Humanizar a prática médica seria, 
portanto, estabelecer vínculos com 
a biografia do paciente e com as ca-
racterísticas que o definem e que 
constroem a relação terapêutica.

O Honorário Abram Eksterman

Com relação à Ética dentro da re-
lação clínica, destacou que esta é o 
código que torna possível a relação 
humana, no que chamou de “exer-
cício de um homem frente a outro 
homem”. A Medicina do futuro se-
ria, portanto, aquela que além de 
tratar do manejo da doença, trata-
ria também do manejo do doente, 
fazendo uso terapêutico da relação 

A apresentação do Prof. Luiz Roberto 
Londres apresentou reflexões sobre a 

“evolução” da Medicina

médico- paciente, de maneira mul-
tidisciplinar e integrada ao currículo 
do Ensino Médico.

A aula do Prof. Luiz Roberto Londres, 
da Clínica São Vicente (RJ), intitula-
da “A História da Medicina: Uma Re-
flexão Atual sobre o ‘Ser Humano’”, 
destacou os múltiplos processos 
pelos quais a prática médica pas-
sou. Segundo o médico e filósofo, 
a supervalorização do conhecimen-
to científico e tecnológico afastou o 
médico de seus pacientes, tornan-
do-o um “escravo” da tecnologia. 
Ressaltou que a mercantilização da 
Medicina faz com que tanto as Es-
colas e Instituições Médicas tenham 
fins prioritariamente lucrativos, “de-
sumanizando” a Medicina.
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Na conclusão de sua palestra, o 
Prof. Luiz Roberto Londres afirmou 
que o caminho para a “reconstru-
ção” da Medicina começa no Ensi-
no Médico, onde é preciso aprender 
que o paciente não é somente um 
corpo que precisa ser cuidado - há 
também uma pessoa que demanda 
cuidados. Ressaltou que é preciso 
repensar as “fórmulas prontas” e os 
protocolos, chamando atenção para 
a ausência do pensamento benefi-
cente e social da Medicina, atrelado 
ao descaso dos governantes com a 
Saúde Pública.

Discorrendo sobre “A Voz do Pacien-
te e a Bioética da Comunicação”, a 
Dra. Sara Kislanov destacou que co-
municar é, além de transmitir, co-
nectar. Segundo a psicóloga, nossa 
primeira voz é o choro, que pode 
ser entendido como a primeira con-
firmação de que sem o outro, não é 
possível sobreviver. Aplicada à Me-
dicina, a Bioética da Comunicação 
busca o “falar” do paciente, não só 
por meio das palavras ditas, mas 
também por seus gestos e até mes-
mo no silêncio. Em seguida, exibiu 
trecho do filme “Fale com Ela”, do 
cineasta Pedro Almodóvar, que dis-
corre sobre os efeitos da comunica-
ção com o paciente.

A conferência da Dra. Sara Kislanov 
abordou aspectos da Bioética da 

Comunicação

Ao final de sua apresentação, a Dra. 
Sara Kislanov ressaltou que, apesar 
de as tecnologias contemporâneas 

nos colocarem cada vez mais em 
comunicação, elas paradoxalmen-
te nos distanciaram. A importância 
deste tipo de discussão na área mé-
dica também foi colocada em pauta, 
tendo em vista que ter a capacidade 
de ouvir o outro é também uma for-
ma de praticar um “agir terapêuti-
co”.

Em outro momento marcante, a Dra. 
Claudia Burlá apresentou palestra 
intitulada “Cuidados Paliativos: Ci-
ência e Proteção ao Final da Vida”, 
apresentando a Resolução 1.931 do 
Conselho Federal de Medicina, que 
versa que, nas situações clínicas 
irreversíveis e terminais, o médico 
deverá propiciar aos pacientes os 
cuidados paliativos apropriados. Se-
gundo a geriatra, cuidados paliati-
vos são uma modalidade da Medici-
na que não é regida por protocolos, 
mas por princípios, ressaltando que 
cuidar é escutar a demanda da vida.
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A Dra. Claudia Burlá em sua aula sobre 
Cuidados Paliativos

Após a leitura do Juramento do 
Paliativista, redigida pela Dra. Maria 
Goretti Sales Maciel, a Dra. Claudia 
Burlá encerrou sua apresentação 
destacando que os cuidados com 
pacientes com doenças terminais 
são uma questão de Saúde Pública, 
e que é preciso encarar os cuidados 
ao fim da vida como uma exigência 
da boa prática profissional, sendo 
considerado o “padrão ouro” da 
assistência.

O Acadêmico Ricardo Cruz abordou 
“Relação Médico-Paciente colocada 
em Xeque”. Sobre o psicanalista 
húngaro Balint, ressaltou que 
sua obra “O Médico, Seu Paciente 
e a Doença” examinou com 
profundidade a relação médico-
paciente, destacando que a 
insuficiência na formação psicológica 
dos médicos foi sempre sofrida 

O Acad. Ricardo Cruz discorreu sobre 
relação médico-paciente

A série de TV norte-americana 
“House” foi apresentada como a 
contramão das ideias apregoadas 
por Balint, uma vez que apresenta 
um médico introspectivo, agressivo 
e irônico, que tinha por princípio não 
estabelecer relação com seus pa-
cientes. Segundo o Acadêmico, as 
características de House expressam 
a necessidade do médico de curar 
a si próprio; todavia, ressaltou que 
enquanto House é um médico fic-
tício cuja personalidade estereoti-
pada serve como um parâmetro do 
que “não fazer”, os conceitos apre-

pelos pacientes. O Acadêmico 
destacou trecho de livro do Dr. Luiz 
Roberto Londres, que afirma que a 
relação médico-paciente é o cerne 
de toda a atividade médica, uma 
vez que possui profundo significado 
para todo o processo médico, seja 
diagnóstico, seja terapêutico.
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goados por Balint são reais e seus 
grupos de discussão tornaram-se 
referência no meio acadêmico.

O Acadêmico José Camargo abor-
dou “A Interface entre a Medicina e 
a Literatura”, salientando que uma 
formação humanística é de impor-
tância vital para uma boa relação 
médico-paciente. Afirmou que, ape-
sar dos avanços técnicos e tecnoló-
gicos, é possível identificar um certo 
saudosismo por parte dos pacientes 
com os “médicos de antigamente” 
que, mais do que médicos, eram 
entendidos como amigos dos pa-
cientes. Falando sobre o papel da 
palavra na prática médica, afirmou 
que sublimar sentimentos por meio 
das palavras é um dom daqueles 
que curam, logo, dedicar parte da 
formação do médico à arte das pa-
lavras (literatura) não é fato a ser 
ignorado.

O Acad. José Camargo

Na conclusão de sua palestra, o 
Acadêmico fez uma homenagem 
a Mário Quintana, citando uma de 
suas célebres frases “Os livros não 
mudam o mundo, quem muda o 
mundo são as pessoas. Os livros só 
mudam as pessoas”, destacando a 
tendência entre as Escolas Médicas 
de incluir disciplinas de Literatura 
em sua grade.

Acadêmicos da ANM em discussão 
sobre Humanização na Medicina

Plateia que preencheu o Anfiteatro 
Miguel Couto pôde participar do 

Simpósio por meio das perguntas 
interativas
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ATA
13/10/2016

 

 

 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 13/10/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 11ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, comunicando que recebeu a ata da reunião da Secção de 
Medicina, onde foram aprovados os Pareceres, que estarão disponíveis para consulta na Secretaria 
Acadêmica. Convocou para a Sessão do dia 27 de outubro a eleição para preenchimento da vaga da 
Cadeira nº 16 - Patrono: Érico Marinho da Gama Coelho, em decorrência do falecimento do 
Acadêmico Júlio Studart de Moraes, tendo como candidatos a Dra. Margareth Pretti Dalcolmo e o Dr. 
Maurício Gomes Pereira; da Cadeira nº 19 – Patrono: Manoel Victorino Pereira, em decorrência do 
falecimento do Acadêmico Clementino Fraga Filho, tendo como candidato Dr. Natalino Salgado Filho; 
e da Cadeira nº 58 – Patrono: Aloysio de Castro, em decorrência da passagem à Emérito do Acad. 
Yvon Toledo Rodrigues, tendo como Candidatos os Drs: Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira e 
Paulo Marcelo Gehm Hoff. Ocorrerá também a eleição de dois Honorários Nacionais e um 
Correspondente Estrangeiro. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio expressou júbilo 
ao informar que os Acads. Daniel Tabak e Pietro Novellino receberão no dia 20 de outubro a Medalha 
Maimônides, conferida a personalidades que se destacaram na área médica, tendo sido acompanhado 
por todos os Acadêmicos presentes. Em seguida, saudou os Acads. Aderbal Magno Caminada Sabrá 
e Eduardo Lopes Pontes por seus aniversários. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Antonio 
Egidio Nardi informou que o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho foi um dos 150 homenageados em um 
Congresso em Genebra por sua destacada atuação no combate ao HIV. Informou também que a Dra. 
Andrea Zin ofertou à Biblioteca da Academia Nacional de Medicina exemplar da obra “Prevenção da 
Cegueira e Deficiência Visual na Infância”, que faz parte do tema oficial do Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia de 2016. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio ressaltou a presença do 
Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, Presidente da ACAMERJ, convidando-o a tomar assento à 
Bancada Acadêmica. Em seguida, chamou atenção para o fato de que, também no dia 27, a partir das 
15h, ocorrerá mais uma edição do evento “Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica”, relatando 
caso clínico de Pneumologia, Organizado pelos Acads. José Manoel Jansen, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira e José Galvão Alves; às 14h30 no auditório Xavier Sigaud, ocorrerá Jornada de Cirurgia 
Neurológica, organizada pelo Acad. Paulo Niemeyer Soares Filho. O Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio abriu, então, a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Orlando Marques Vieira 
comunicou o falecimento do Correspondente Nacional Carlos Ernani Rosado Soares, solicitando o 
envio de uma moção de pesar à família. O Acad. Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho discorreu 
sobre o Simpósio Drogas, Saúde & Direito, destacando a importância da continuidade da discussão na 
forma de outros Simpósios de mesmo tema. O Acad. Marcello André Barcinski comunicou que o IAMP 
acaba de lançar um documento temático chamado “A Call for Action to Improve the Reproducibility of 
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ATA - continuação
13/10/2016

 

 

Biomedical Research” endossado por 45 Academias de Medicina de todo o mundo, dentre elas a 
Academia Nacional de Medicina, sugerindo a organização de um Simpósio a fim de discutir este 
importante tema. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio convidou o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz para proferir 
conferência denominada “Relação Médico-Paciente Colocada em Xeque: Balint x House”. Em seguida, 
o Acad. José Jesus de Peixoto Camargo apresentou aula intitulada “Humanidades: A Interface entre a 
Medicina e a Literatura. Após as apresentações, iniciou-se importante discussão, coordenada pelos 
Acads. Ricardo José Lopes da Cruz e Mario Barreto Corrêa Lima. Após o fim das discussões, o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Walter Araújo Zin, Ricardo José 
Lopes da Cruz, Sergio Augusto Pereira Novis, Mario Barreto Corrêa Lima, Abram Josek Eksterman 
(Honorário), Pietro Novellino, Daniel Goldberg Tabak, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos 
Giesta, Claudio Cardoso de Castro, Orlando Marques Vieira, Cláudio Buarque Benchimol, Azor 
José de Lima, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Antonio Egidio Nardi, Adolpho Hoirisch, Eduardo 
Lopes Pontes, Mônica Roberto Gadelha, Antonio Paes de Carvalho, José Marcos Fisz (Honorário), 
Octavio Pires Vaz, Jacob Kligerman, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Marcello André 
Barcinski, Milton Ary Meier, José Manoel Jansen, Karlos Celso de Mesquita, Marcus Tulio Bassul 
Haddad, Carlos Eduardo Brandão Mello, Deolindo de Souza Gomes Couto, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Paulo Henrique Murtinho Couto, Glaciomar Machado, 
José Rodrigues Coura, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Arno von Buettner Ristow, Rui Haddad, 
José Carlos do Valle, Gilberto de Nucci, Hiram Silveira Lucas, Omar da Rosa Santos (43). 
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SIMPÓSIO 
A HUMANIZAÇÃO DA MEDICINA 

- 13 DE OUTUBRO DE 2016 - 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=U50tu9AoUjI
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SIMPÓSIO 
A HUMANIZAÇÃO DA MEDICINA 

- 13 DE OUTUBRO DE 2016 - 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=MqGZshybMhs
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18/10/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Humanização na Medicina é tema de Simpósio na Academia Nacional de Medicina

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/10/18/humanizacaonamedicinaetemadesimposionaacademianacionaldemedicina/ 1/3

Hoje às 17h37  Atualizada hoje às 17h52

Humanização na Medicina é tema de Simpósio na Academia
Nacional de Medicina

Terçafeira, 18 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

No último dia 13, a Academia Nacional de Medicina realizou, além de sua tradicional Sessão de quinta‐
feira, Simpósio abordando a Humanização na Medicina, organizado pelos Acadêmicos Mario Barreto
Corrêa Lima e Ricardo Cruz. O Simpósio, que lotou o Anfiteatro Miguel Couto, contou com o recurso da
interatividade, que conectou o público presente com as aulas apresentadas. 

O Dr. Abram Eksterman, Honorário da ANM, apresentou “Humanidades na Prática Médica: A Ética na
Educação Médica”,afirmando que é preciso compreender o ser humano como um sistema complexo,
estendido em dimensões biológicas, culturais e psicológicas interdependentes. Humanizar a prática
médica seria, portanto, estabelecer vínculos com a biografia do paciente e com as características que o
definem e que constroem a relação terapêutica.

Com relação à Ética dentro
da relação clínica, destacou
que esta é o código que
torna possível a relação
humana, no que chamou de
“exercício de um homem
frente a outro homem”. A
Medicina do futuro seria,
portanto, aquela que além
de tratar do manejo da
doença, trataria também do
manejo do doente, fazendo
uso terapêutico da relação
médico‐ paciente, de
maneira multidisciplinar e
integrada ao currículo do
Ensino Médico.

A aula do Dr. Luiz Roberto
Londres, da Clínica São

Vicente (RJ), intitulada “A História da Medicina: Uma Reflexão Atual sobre o Ser Humano’, destacou os
múltiplos processos pelos quais a prática médica passou. Segundo o médico, a supervalorização do
conhecimento científico e tecnológico afastou o médico de seus pacientes, tornando‐o um “escravo” da
tecnologia. Ressaltou que a mercantilização da Medicina faz com que tanto as Escolas e Instituições

Ciência e Tecnologia

?Honorário Abram Eksterman, Acad. Mario Barrêto, Acad. AntonioNardi, Acad. Francisco Sampaio
(Presidente ANM), Profa. Claudia Burlá, Prof. Sara Kislanov, Acad. José Camargo

18/10/2016
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Médicas tenham fins prioritariamente lucrativos, “desumanizando” a Medicina.

Na conclusão de sua palestra, o Dr. Luiz Roberto Londres afirmou que o caminho para a “reconstrução”da
Medicina começa no Ensino Médico, onde é preciso aprender que o paciente não é somente um corpo que
precisa ser cuidado, mas há também uma pessoa. Ressaltou que é preciso repensar as “fórmulas prontas”
e os protocolos, chamando atenção para a ausência do pensamento beneficente e social da Medicina,
atrelado ao descaso dos governantes com a Saúde Pública.

Discorrendo sobre “A Voz do Paciente e a Bioética da Comunicação”, a Dra. Sara Kislanov destacou que
comunicar é, além de transmitir, conectar. Segundo a psicóloga, nossa primeira voz é o choro, que pode
ser entendido como a primeira confirmação de que sem o outro, não é possível sobreviver. Aplicada à
Medicina, a Bioética da Comunicação busca o “falar” do paciente, não só por meio das palavras ditas,
mas também por seus gestos e até mesmo no silêncio. Em seguida, exibiu trecho do filme “Fale com
Ela”, do cineasta Pedro Almodóvar, que versa sobre os efeitos da comunicação com o paciente.

Ao final de sua apresentação, a Dra. Sara Kislanov ressaltou que, apesar de as tecnologias
contemporâneas nos colocarem cada vez mais em comunicação, elas paradoxalmente nos distanciaram. A
importância deste tipo de discussão na área médica também foi colocada em pauta, tendo em vista que
ter a capacidade de ouvir o outro é também uma forma de praticar um “agir terapêutico”.

Na sequência, a Dra. Claudia Burlá apresentou palestra intitulada “Cuidados Paliativos: Ciência e
Proteção ao Final da Vida”, apresentando a Resolução 1.931 do Conselho Federal de Medicina, que versa
que, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico deverá propiciar aos pacientes os cuidados
paliativos apropriados. Segundo a geriatra, cuidados paliativos são uma modalidade da Medicina que não
é regida por protocolos, mas por princípios, ressaltando que cuidar é escutar a demanda da vida.

Após a leitura do Juramento do Paliativista, redigido pela Dra. Maria Goretti Sales Maciel, a Dra. Claudia
Burlá encerrou sua apresentação destacando que os cuidados com pacientes com doenças terminais são
uma questão de Saúde Pública, e que é preciso encarar os cuidados ao fim da vida como uma exigência
da boa prática profissional, sendo considerado o “padrão ouro” da assistência.

O Acadêmico Ricardo Cruz abordou “Relação Médico‐Paciente colocada em Xeque”. Sobre o psicanalista
húngaro Balint, ressaltou que sua obra “O Médico, Seu Paciente e a Doença”examinou com profundidade
a relação médico‐paciente, destacando que a insuficiência na formação psicológica dos médicos foi
sempre sofrida pelos pacientes. O Acadêmico destacou trecho de livro do Dr. Luiz Roberto Londres, que
afirma que a relação médico‐paciente é o cerne de toda a atividade médica, uma vez que possui
profundo significado para todo o processo médico, seja diagnóstico, seja terapêutico.

A série de TV norte‐americana “House” foi apresentada como a contramão das ideias apregoadas por
Balint, uma vez que apresenta um médico introspectivo, agressivo e irônico, que tinha por princípio não
estabelecer relação com seus pacientes. Segundo o Acadêmico, as características de House expressam a
necessidade do médico de curar a si próprio;todavia, ressaltou que enquanto House é um médico fictício
cuja personalidade estereotipada serve como um parâmetro do que “não fazer”, os conceitos apregoados
por Balint são reais e seus grupos de discussão tornaram‐se referência no meio acadêmico.

O Acadêmico José Camargo abordou “A Interface entre a Medicina e a Literatura”, salientando que uma
formação humanística é de importância vital para uma boa relação médico‐paciente. Afirmou que,
apesar dos avanços técnicos e tecnológicos, é possível identificar um certo saudosismo por parte dos
pacientes com os “médicos de antigamente” que, mais do que médicos, eram entendidos como amigos
dos pacientes. Falando sobre o papel da palavra na prática médica, afirmou que sublimar sentimentos
por meio das palavras é um dom daqueles que curam, logo, dedicar parte da formação do médico à arte
das palavras (literatura) não é fato a ser ignorado.

18/10/2016
continuação
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Na conclusão de sua palestra, o Acadêmico fez uma homenagem a Mário Quintana, citando que uma de
suas célebres frases “Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só
mudam as pessoas”, destacando a tendência entre as Escolas Médicas de incluir disciplinas de Literatura
em sua grade curricular.

18/10/2016
continuação



42

Sessão de 20 de Outubro de 2016

SIMPÓSIO 
SOBRE 

CÂNCER DE MAMA

Na Sessão de 20 de outubro, a Aca-
demia Nacional de Medicina realizou 
Simpósio sobre Câncer de Mama, 
apresentando os desafi os e inova-
ções no combate à doença, que é 
o tipo de câncer que mais acome-
te as mulheres em todo o mundo. 

Com debates que contaram com a 
participação de todo o corpo Acadê-
mico presente, o Simpósio confi gu-
rou um importante marco da par-
ticipação da Academia Nacional de 
Medicina nas campanhas nacionais 
de Saúde.

Os Acadêmicos Hiram Lucas, Francisco Sampaio (Presidente) e Daniel Tabak

Na introdução do Simpósio, o Aca-
dêmico Daniel Tabak salientou a 
tendência mundial de redução da 
mortalidade associada ao câncer de 
mama. Todavia, chamou atenção 
para o fato de que os sistemas de 

detecção precoce disponíveis atual-
mente não acompanham a rápida 
evolução da doença. Nesse sentido, 
destacou as discrepâncias existen-
tes no Brasil no que se refere ao 
aceso à mamografi a, muito asso-
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ciadas às desigualdades socioeco-
nômicas.

O Prof. Amelio Godoy-Matos (IEDE) 
fez apresentação intitulada “Qual o 
Impacto do Sobrepeso”, ressaltando 
que a obesidade e o sobrepeso são 
epidemias no Brasil, e que os estu-
dos sobre a associação destes ao 
câncer já apontam para a existência 
de uma relação causal, não apenas 
de risco. Destacou, ainda, que o te-
cido adiposo é o maior órgão endó-
crino do corpo humano, que produz 
cerca de 50 hormônios, citocinas e 
quimiocinas.

O Professor Amelio Godoy-Matos 
alertou para a epidemia de obesidade 

no Brasil e sua associação com o 
câncer de mama

Na conclusão de sua palestra, o Prof. 
Amelio Godoy-Matos exibiu estudos 
que evidenciam que a obesidade in-
fluencia na incidência, resposta te-
rapêutica e sobrevivência no câncer 

de mama. Destacou também que, 
apesar de existirem poucos estudos 
sobre a associação do tratamento 
de obesidade e câncer de mama, o 
controle do excesso de peso possui 
alto potencial prevenção e de trata-
mento adjuvante.

O Acadêmico Daniel Tabak dedicou-
-se a responder à questão “O Exer-
cício Modifica a História Natural da 
Doença? ”, ressaltando a importân-
cia do controle de peso, atividade 
física e uma dieta saudável como 
componentes essenciais de pre-
venção de todos os tipos de câncer. 
Apresentou importante estudo que 
aponta que o aumento do risco de 
mortalidade associado à inatividade 
física (ficar sentado em frente à te-
levisão, por exemplo) é semelhante 
ao do tabagismo e obesidade.

O Acadêmico e organizador do 
Simpósio, Daniel Goldberg Tabak, em 

apresentação
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Já com relação a pacientes que já 
possuem câncer, o Acadêmico apre-
sentou estudos comprovando que 
atividade física melhora a qualida-
de de vida e reduz a mortalidade 
em pacientes portadoras de câncer 
de mama, diferentemente do que 
se acreditava anteriormente. Toda-
via, ressaltou que a prática de ati-
vidade física deve incluir exercícios 
aeróbicos e também exercícios de 
resistência, coordenados por um 
instrutor qualificado.

Sobre “Cirurgia: Estado da Arte”, 
o Prof. Maurício Magalhães Costa 
(UFRJ) salientou que a intervenção 
cirúrgica costumava ser a única op-
ção terapêutica para o tratamento 
do câncer de mama, o que resul-
tava em procedimentos extrema-
mente invasivos e de grande es-
cala e que não foi suficiente para 
resolver todos os casos e diminuir a 
taxa de mortalidade pela doença. O 
conceito de “tratamento conserva-
dor” passou a ser empregado, com 
o objetivo de melhorar a sobrevida 
das pacientes e fornecer mais qua-
lidade de vida a quem que se sub-
mente ao procedimento cirúrgico, 
uma vez que reduz o stress físico e 
mental da paciente.

O Prof. Maurício Magalhães discorreu 
sobre as diferentes modalidades de 

cirurgia para o câncer de mama

Segundo o Professor Maurício, é 
pouco provável que a cirurgia do 
câncer de mama seja superada pe-
los tratamentos não invasivos. O 
futuro dos procedimentos cirúrgi-
cos estaria associado ao desenvol-
vimento de técnicas cada vez mais 
adaptadas às pacientes, individual-
mente, e que requerem a partici-
pação de um cirurgião plástico e de 
equipe multidisciplinar.

A Dra. Célia Viegas (INCA) apre-
sentou conferência denominada 
“Radioterapia: o que há de novo?”, 
ressaltando que 70% dos pacientes 
oncológicos precisam de radiotera-
pia na evolução de sua doença. A 
ação da radioterapia é restrita ao lo-
cal tratado, e as doses de radiação e 
o tempo de aplicação são calculados 
conforme o tipo e o tamanho do tu-
mor. Segundo a Dra. Célia Viegas, 
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a busca de melhores resultados te-
rapêuticos está associada principal-
mente à redução da toxicidade e à 
multidisciplinaridade da equipe en-
volvida.

Em conferência sobre Radioterapia, 
a Dra. Célia Viegas apresentou as 

diferentes técnicas utilizadas

Sobre o projeto de aumentar a rede 
de atendimentos de radioterapia no 
Brasil, a Dra. Célia Viegas destacou 
que a radioterapia é um dos tripés 
no tratamento do câncer, junto com 
a quimioterapia e a cirurgia. Mas de 
acordo com a Sociedade Brasileira 
de Radioterapia, a cada ano, cerca 
de 90 mil pacientes ficam sem aten-
dimento por não conseguirem vagas 
nos serviços da rede pública, res-
ponsável por 90% da demanda.

Em seguida, o Dr. Luiz Gustavo Tor-
res (CENTRON), apresentou pales-

tra sobre “Manipulação Hormonal”, 
apresentando os tipos de terapia 
endócrina disponíveis, com fárma-
cos como o tamoxifeno e anastrozol. 
A hormonoterapia raramente tem 
objetivo curativo quando usada iso-
ladamente. É usual sua associação 
com a quimioterapia, com a cirur-
gia e com a radioterapia. Até mui-
to recentemente, a hormonoterapia 
era baseada em critérios empíricos, 
resultando em esquemas terapêu-
ticos de administração variável em 
dosagens e intervalos, de maneira 
protocolar.

O Dr. Luiz Gustavo Torres discorreu 
sobre manipulação hormonal e o 
tratamento do câncer de mama

Após a apresentação de diversos 
estudos sobre as diferentes associa-
ções do tratamento hormonoterápi-
co, o Dr. Luiz Gustavo Torres afir-
mou que a principal questão a ser 
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considerada é a individualização do 
tratamento, devendo-se entender 
as especificidades fisiológicas, ge-
néticas e pessoais de cada paciente, 
pois existem diferentes prognósticos 
para as escolhas terapêuticas feitas 
por cada médico.

Respondendo à questão de “Como 
Personalizar o Tratamento Quimio-
terápico”, o Dr. José Bines (INCA) 
iniciou sua apresentação salientan-
do que apesar de uma diminuição 
da mortalidade associada ao cân-
cer de mama, no Brasil é observada 
uma situação diferente. Ressaltou 
que o câncer de mama não é uma 
doença “única”, mas um conjunto 
de doenças de características dis-
tintas, o que aumenta a importância 
da caracterização molecular de cada 
caso.

A palestra do Dr. José Bines falou 
sobre questões relativas à prescrição de 

quimioterapia

Para individualizar o tratamento, o 
Dr. José Bines afirmou ser necessária 
uma melhor avaliação para a indica-
ção da quimioterapia, uma vez que 
as diferentes reações ao tratamento 
estão associadas ao tipo de agente 
utilizado. Sendo assim, é necessá-
rio identificar quem são os pacientes 
que irão, de fato, se beneficiar com o 
tratamento quimioterápico, levando 
em consideração principalmente os 
efeitos colaterais associados.

O Dr. Eduardo Cazap (SLACOM) fez 
conferência abordando “Câncer de 
Mama: Um Problema Global de Saú-
de Pública”, afirmando que, nas pró-
ximas décadas, o câncer de mama 
se tornará um importante problema 
de saúde pública global, aumentan-
do desproporcionalmente nos paí-
ses de baixa e média renda. Cha-
mou atenção para o fato de que o 
câncer é um problema associado ao 
desenvolvimento humano, também 
associado ao aumento progressivo 
da expectativa de vida.

A conferência do Dr. Eduardo Cazap apresentou 
dados relativos ao câncer de mama nos países da 

América Latina
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Na conclusão de sua palestra, o Dr. 
Eduardo Cazap salientou que existe 
urgência no desenvolvimento de po-
líticas públicas adequadas às carac-
terísticas da doença em cada país. 
Ademais, a existência de desigual-
dades no acesso ao tratamento de 
saúde, condições socioeconômicas 
e nos próprios Sistemas de Saúde 
tornam necessário o entendimento 
de que não há uma estratégia úni-
ca de prevenção e alertam para o 
perigo de “importar” protocolos de 
atendimento.

Por meio da utilização do recurso da 
videoconferência, o Simpósio pôde 
contar com a participação dos Aca-
dêmicos Eduardo Krieger, Fábio Ja-
tene e José Luiz Gomes do Amaral, 
que puderam dar início à rodada de 
discussões. Com importantes ques-
tões levantadas pelos Acadêmicos 
e pela plateia, os palestrantes pro-
moveram calorosa discussão sobre 
os pontos levantados ao longo do 
dia, fechando mais um Simpósio 
de grande importância não apenas 
científica, mas também social.

A rodada de discussões do Simpósio contou com a participação dos Acadêmicos 
de São Paulo, por meio de videoconferência
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Sessão de 20 de Outubro de 2016

ACADÊMICO E NEUROLOGISTA SERGIO NOVIS RECEBE 
HOMENAGEM EM SUA PASSAGEM À EMÉRITO NA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Em Sessão realizada na última quin-
ta-feira (20), foi concedido o nobre 
título de Acadêmico Emérito a Ser-
gio Augusto Pereira Novis, destaca-
do neurologista de carreira indelével 
na Medicina Brasileira. A concessão 
do título de Acadêmico Emérito está 
prevista no Estatuto da instituição, 
em seu terceiro capítulo (Artigo 6º) 
e é concedida àqueles Acadêmicos 
que completarem 25 anos de como 
membros da Academia Nacional de 
Medicina.

Sergio Novis foi empossado em 23 
de junho de 1987, em vaga aber-
ta em razão do falecimento do Dr. 
Milton Fontes Magarão, reconheci-
da personalidade médica e dono de 

uma carreira profissional consagra-
da à luta antituberculosa. A passa-
gem a Emérito do Dr. Sergio Novis 
ocorre no ano em que completa 29 
anos como Membro da Academia 
Nacional de Medicina.

O Acadêmico Sergio Augusto Pereira 
Novis nasceu na cidade de Rio de Ja-
neiro, em 16 de maio de 1940. Gra-
duou-se em Medicina em 1963, pela 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNI-
RIO). Especializou-se em Neurolo-
gia na Escola Médica de Pós-Gra-
duação da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) 
em 1964.

O Acadêmico Emérito Sergio Novis
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Obteve a Livre Docência na Faculda-
de de Medicina da UFRJ, em 1971, 
galgando o título de Professor Emé-
rito – concedido àqueles que atingi-
ram alto grau de projeção no exercí-
cio de sua atividade acadêmica, em 
2011. É também Professor Titular 
de Neurologia da Escola de Medicina 
Souza Marques e da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro, 
onde coordena o Curso de Pós-Gra-
duação Lato Sensu em Neurologia e 
é Professor Benemérito. É também 
Chefe do Serviço de Neurologia do 
Hospital Geral da Santa Casa da Mi-
sericórdia do Rio de Janeiro.

Médico dedicado à atividade clínica, 
atende na Clínica São Vicente no Rio 
de Janeiro e em consultório particu-
lar. Pesquisa sobre acidentes vascu-
lares encefálicos, esclerose múltipla 
e neuro-aids.

Em 2008, seus ex-alunos e discípu-
los fundaram a Associação dos Dis-
cípulos do Professor Sergio Novis. 
Já em 2012, nas comemorações dos 
50 anos da Academia Brasileira de 
Neurologia, recebeu o Troféu Coruja 
de Ouro, outorgado a neurologista 
brasileiro que tenha contribuído sig-
nificativamente para o desenvolvi-
mento da Neurologia brasileira.

Membro Titular da Academia Bra-
sileira de Neurologia, da qual foi 
presidente entre os anos 1989 e 

1990, é também Membro Titular da 
American Academy of Neurology e 
da Societé Française de Neurologie, 
além de integrar o corpo editorial 
de diversas publicações científicas, 
incluindo a Archives of Neurology 
(Chicago) e a Revista Brasileira de 
Neurologia.

Foi Fundador da Sociedade Brasilei-
ra de História da Medicina – Capítulo 
do Rio de Janeiro (2007) e, na Aca-
demia Nacional de Medicina, foi elei-
to Presidente da Secção de Medicina 
para o biênio 2015-2017.

Na Sessão na qual se deu sua pas-
sagem para a categoria de Membros 
Eméritos, o Presidente Francisco 
Sampaio consagrou a imortalidade 
dos Membros da Academia Nacional 
de Medicina, fazendo homenagem 
a Sergio Novis e apresentando uma 
breve história de alguns ocupantes 
da Cadeira 02.

O Patrono da Cadeira 02 é Miguel da 
Silva Pereira, nascido em 1871, em 
São José do Barreiro (SP). Graduou-
-se em Medicina pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro em 1896 
defendendo tese de doutoramento 
intitulada “Hematologia Tropical”, 
considerada obra notável. Desta-
cou-se por sua carreira como higie-
nista na cidade do Rio de Janeiro e 
foi Presidente da Academia Nacional 
de Medicina em 1910 e 1911, vindo 
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a falecer com apenas 47 anos, em 
1918.

Na ocasião de sua posse em 1987, 
o Acadêmico Sergio Novis foi sauda-
do por Deolindo Augusto de Nunes 
Couto, conforme tradição da Acade-
mia. O Acadêmico Deolindo Couto, 
além de Reitor da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, foi criador 
do Instituto de Neurologia da mes-
ma Universidade, considerado ins-
tituto científico extremamente mo-
derno e completo. Foi Presidente da 
Academia Nacional de Medicina em 

diversas ocasiões, totalizando 12 
anos na presidência da instituição.

Conhecido por se manter em contí-
nua atualização, Sergio Novis par-
ticipou e participa de centenas de 
congressos e reuniões de Neurolo-
gia e de Medicina em Geral, todas 
as semanas. Além deste fato, o Aca-
dêmico se destaca por ser orador de 
verve fácil e grande cultura médica 
e humanística. Sua assiduidade nas 
Sessões da Academia Nacional de 
Medicina, o tornam um exemplo de 
dedicação e amor à Academia.

Acadêmico Sergio Novis em uma de suas contribuições nas Sessões 
Plenárias da Academia Nacional de Medicina
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ATA
20/10/2016

 

 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 20/10/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

1º Secretário: Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 12ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, comunicando o convite para a posse da nova Diretoria da 
Academia de Medicina do Rio de Janeiro, presidida pelo Acad. Omar da Rosa Santos. Anunciou, 
para a Sessão de 27 de outubro, a realização de votação com vistas à eleição para a vaga de 
Membro Titular das Cadeiras: nº 16 – Secção de Medicina, Patrono: Érico Marinho da Gama Coelho, 
ocorrida pelo falecimento do Acad. Julio Studart de Moraes, sendo concorrentes os Drs.: Margareth 
Maria Pretti Dalcolmo e Mauricio Gomes Pereira; nº 19 – Secção de Medicina, Patrono: Manoel 
Victorino Pereira, ocorrida pelo falecimento do Acad. Clementino Fraga Filho, sendo concorrente o 
Dr. Natalino Salgado Filho; e nº 58 – Secção de Medicina, Patrono: Aloysio de Castro, ocorrida pela 
passagem a emérito do Acad. Yvon Toledo Rodrigues, sendo concorrentes os Drs.: Luiz Manoel 
Werber de Souza Bandeira e Paulo Marcelo Gehm Hoff; além disso, serão realizadas duas eleições 
para Honorário Nacional e uma eleição para Correspondente Estrangeiro. Em seguida, agradeceu ao 
Acad. Fabio Biscegli Jatene pelos esforços para a realização de videoconferência com os 
Acadêmicos de São Paulo, da qual participaram também os Acads. José Luiz Gomes do Amaral e 
Eduardo Moacyr Krieger. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio leu carta do Acad. 
Sergio Augusto Pereira Novis, solicitando sua passagem a Emérito, declarando, em seguida, aberta 
a vaga para a Cadeira nº 02 – Secção de Medicina, Patrono: Miguel da Silva Pereira, pela passagem 
a Emérito do Acad. Sergio Augusto Pereira Novis, de 20 de outubro de 2016 a 17 de janeiro de 2017. 
Dando seguimento à Ordem do Dia, foi colocada para discussão e aprovação a ata da Sessão de 29 
de setembro que, não havendo nenhum reparo a ser feito pelos Acadêmicos, foi aprovada. Em 
seguida, abriu a palavra ao Plenário Acadêmico. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos 
Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu seguimento ao Simpósio 
Câncer de Mama. O Dr. Eduardo Cazap, Presidente da Sociedade Latino Americana e Caribenha de 
Oncologia Médica (SLACOM) proferiu palestra intitulada “Câncer de Mama: Um Problema Global de 
Saúde Pública”. Após a apresentação, se seguiu ciclo de discussões, mediado pelos Acadêmicos 
Daniel Goldberg Tabak e Hiram Silveira Lucas. Ao final das discussões, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, Sergio Augusto Pereira Novis, 
Daniel Goldberg Tabak, Octávio Pires Vaz, Walter Araújo Zin, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda, Hiram Silveira Lucas, Claudio Cardoso de Castro, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Omar 
da Rosa Santos, José Manoel Jansen, Omar Lupi da Rosa Santos, Orlando Marques Vieira, Azor 
José de Lima, Celso Marques Portela, Delta Madureira Filho, Jacob Kligerman, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Ricardo José Lopes da Cruz, Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro, Henrique Murad, Carlos Eduardo Brandão Mello, Eliete Bouskela, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto Barros Franco, Milton Ary Meier (28). 
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SIMPÓSIO SOBRE CÂNCER DE MAMA - 
O QUE PRECISAMOS SABER EM 2016

 - 20 DE OUTUBRO DE 2016 -
 (1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=JzBljlPzrso
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SIMPÓSIO SOBRE CÂNCER DE MAMA - 
O QUE PRECISAMOS SABER EM 2016

 - 20 DE OUTUBRO DE 2016 -
 (2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=XXN74E1J4pM
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ANM promove Simpósio de atualização sobre Câncer de
Mama no Outubro Rosa

Quartafeira, 26 de outubro de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina, instituição científico‐cultural mais antiga do Brasil, deu, na quinta‐
feira (20), mais uma prova de sua constante atualização, com a realização de Simpósio sobre Câncer de
Mama, que apresentou os desafios e inovações no combate à doença. Organizado pelos Acadêmicos
Daniel Tabak e Hiram Lucas, o Simpósio, realizado em vídeo‐conferência coordenada pelo Acadêmico
Fabio Jatene, no INCOR, USP, reuniu especialistas de diversas áreas em tarde de discussões na sede da
instituição. 

Na primeira aula do dia, o Prof. Amelio Godoy‐Matos (IEDE) falousobre “Qual o Impacto do Sobrepeso”,
ressaltando que a obesidade e o sobrepeso são epidemias no Brasil, e que os estudos sobre a associação
destes ao câncer já apontam para a existência de uma relação causal, não apenas de risco. Destacou
ainda que o tecido adiposo é o maior órgão endócrino do corpo humano, produzindo cerca de 50 tipos de
hormônios. Mostrou estudos que evidenciam que a obesidade influencia na incidência, resposta
terapêutica e sobrevida no câncer de mama.

O Acadêmico Daniel Tabak
dedicou‐se a responder à
questão “O Exercício
Modifica a História Natural
da Doença? ”, ressaltando a
importância do controle de
peso, atividade física e uma
dieta saudável como
componentes essenciais de
prevenção do câncer.
Apresentou importante
estudo que aponta que o
aumento do risco de
mortalidade associado à
inatividade física é
semelhante ao associado ao
tabagismo e obesidade. Com
relação a pacientes que já

possuem câncer, o Acadêmico apresentou estudos comprovando que atividade física melhora a qualidade
de vida e reduz a mortalidade em pacientes portadoras de câncer de mama. Todavia, ressaltou que a
prática de atividade física deve incluir exercícios aeróbicos e de resistência, coordenados por um

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora do Simpósio promovido pela ANM na última quinta‐feira (20)

26/10/2016
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instrutor qualificado.

Sobre “Cirurgia: Estado da Arte”, o Prof. Maurício Magalhães Costa (UFRJ) salientou que a intervenção cirúrgica 
costumava ser a única opção terapêutica no tratamento do câncer de mama, o que resultava em 
procedimentos invasivo se que não foram suficientes para resolver todos os casos e diminuir as taxas de 
mortalidade. O conceito de tratamento conservador passou a ser empregado com o objetivo de melhorar a 
sobrevida das pacientes e fornecer mais qualidade de vida a quem que se submete ao procedimento 
cirúrgico.Segundo o Professor Maurício, é pouco provável que a cirurgia do câncer de mama seja superada 
pelos tratamentos não invasivos. O futuro dos procedimentos cirúrgicos seria o desenvolvimento de técnicas 
cada vez mais adaptadas às pacientes, individualmente, e que requerem a participação de um cirurgião 
plástico e de equipe multidisciplinar.

A Dra. Célia Viegas (INCA) apresentou conferência denominada “Radioterapia: o que há de novo? ”, ressaltando 
que 70% dos pacientes oncológicos precisam de radioterapia no tratamento ‐ as doses de radiação e o tempo de 
aplicação são calculados conforme o tipo e o tamanho do tumor. Segundo a Dra. Célia Viegas, a busca de 
melhores resultados terapêuticos está associada principalmente à redução da toxicidade e à 
multidisciplinaridade da equipe envolvida. Sobre o projeto de aumentar a rede de atendimentos de 
radioterapia no Brasil, a Dra. Célia Viegas destacou que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia, 
acada ano, cerca de 90 mil pacientes ficam sem atendimento por não conseguirem vagas nos serviços da rede 
pública, responsável por 90% da demanda.

O Dr. Luiz Gustavo Torres (CENTRON), apresentou palestra sobre “Manipulação Hormonal”, apresentando os 
tipos de terapia endócrina disponíveis, com fármacos como o tamoxifeno e anastrozol e destacando quea 
hormonoterapia raramente tem objetivo curativo quando usada isoladamente. É usual sua associação com a 
quimioterapia, com a cirurgia e com a radioterapia.Até muito recentemente, a hormonoterapia era baseada 
em critérios empíricos, resultando em esquemas terapêuticos de administração variável em dosagens e 
intervalos.Após a apresentação de diversos estudos sobre as diferentes associações do tratamento 
hormonoterápico, o Dr. Luiz Gustavo Torres afirmou que a principal questão a ser considerada é a 
individualização do tratamento, devendo‐se entender as especificidades fisiológicas, genéticas e pessoais de 
cada paciente, pois existem diferentes prognósticos para as escolhas terapêuticas feitas por cada médico.

Respondendo à questão de “Como Personalizar o Tratamento Quimioterápico”, o Dr. José Bines (INCA) iniciou 
sua apresentação salientando que apesar de uma diminuição da mortalidade associada ao câncer de mama, no 
Brasil é observada uma situação diferente. Ressaltou que o câncer de mama não é uma doença “única”, mas 
um conjunto de doenças de características distintas, o que aumenta a importância da caracterização molecular 
de cada caso.Para individualizar o tratamento, o Dr. José Bines afirmou ser necessária uma melhor avaliação 
para a indicação da quimioterapia, uma vez que as diferentes reações ao tratamento estão associadas ao tipo 
de agente utilizado. Sendo assim, é necessário identificar quem são os pacientes que irão, de fato, se 
beneficiar com o tratamento quimioterápico, levando em consideração principalmente os efeitos colaterais 
associados.

O Dr. Eduardo Cazap, Presidente da SLACOM (Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica) fez 
conferência abordando “Câncer de Mama: Um Problema Global de Saúde Pública”, afirmando que, nas 
próximas décadas,o câncer de mama se tornará um problema de saúde pública global, aumentando 
desproporcionalmente nos países de baixa e média renda. Chamou atenção para o fato de que o câncer é um 
problema de desenvolvimento humano, também associado ao aumento progressivo da expectativa de vida.

Na conclusão de sua palestra, o Dr. Eduardo Cazap salientou que existe urgência no desenvolvimento de 
políticas públicas adequadas às características da doença em cada país. Ademais, a existência de desigualdades 
no acesso ao tratamento de saúde, condições socioeconômicas e nos próprios Sistemas de Saúde torna 
necessário o entendimento de que não há uma estratégia única de prevenção,alertando para o perigo de 
“importar” protocolos de atendimento.

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/10/25/anmpromovesimposiodeatualizacaosobrecancerdemamanooutubrorosa/

26/10/2016
continuação
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Sessão de 27 de Outubro de 2016

A Academia Nacional de Medicina 
realizou nesta quinta-feira (27) mais 
uma edição do evento Uma Tarde 
na Academia: Ofi cina Diagnósti-
ca, organizada pelos Acadêmicos 
José Manoel Jansen, Carlos Basílio 
de Oliveira e José Galvão Alves. O 
tema escolhido para a Sessão des-

ta quinta-feira foi um caso clínico de 
pneumologia, coordenada pelo Aca-
dêmico José Manuel Jansen. Como 
apresentador do caso, foi convidado 
o Dr. Paulo Cesar de Oliveira, além 
dos Drs. Gilmar Zonzin, Domenico 
Capone e o Acad. José Galvão Alves, 
como debatedores do caso.

Os Acadêmicos Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manuel Jansen, José 
Galvão Alves e Francisco Sampaio na abertura do evento.

Após a abertura do evento pelo 
Presidente Francisco Sampaio, o 
Acadêmico José Manuel Jansen 
iniciou os trabalhos, convidando 
o apresentador Dr. Paulo Cesar de 
Oliveira para fazer a apresentação 
do caso: paciente do sexo mascu-
lino, de 55 anos, agricultor, resi-
dente em de Guapimirim próximo 
ao município de Teresópolis, RJ. 

Admitido no Hospital das Clínicas 
de Teresópolis, no dia 06 de agosto 
de 2006, em curso de tratamento 
de tuberculose (RIP há um mês), 
apresentando icterícia e prostra-
ção. Ao exame físico apresentava 
hepatomegalia dolorosa, 4 dedos 
abaixo do rebordo costal direito, 
em estado de caquexia e confusão 
mental.

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

OFICINA DIAGNÓSTICA
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No dia seguinte após sua internação, en-
contrava-se desorientado, torpo-
roso, não responsivo a solicitações 
verbais e táteis, hidratado, acianó-
tico, ictérico +++/4+. Apresentava 
à ectoscopia, lesões em lábios su-
perior e inferior. Aparelho cardio-
vascular apresentava ritmo cardía-
co regular em dois tempos, bulhas 
normofonéticas, sem sopros ou 
extrassístoles. Aparelho respirató-
rio apresentava murmúrio vesicular 
universalmente audível, sem ruídos 
adventícios, com expansão toráci-
ca preservada. Abdome distendido, 
com hepatomegalia importante à 
palpação, ausência de massas. Não 
apresentava edema em membros 
inferiores.

Foi solicitado ultrassonografia ab-
dominal, que evidenciou presença 
de líquido livre na cavidade abdo-
minal (ascite), fígado de forma, 
contornos e dimensões normais, 

com textura finamente heterogê-
nea, sem evidências de lesão fo-
cal. Ausência de dilatção em vias 
biliares intra ou extra-hepáticas. 
Realizou radiografia do tórax que 
mostrou linfonodo peri-hilar au-
mentado de tamanho.

Ao final desse dia foi avaliado, evo-
luindo com piora clínica grave dos 
sintomas, entrando em estado co-
matoso, com ranger de dentes. 
Foi solicitado a colocação de sonda 
nasogástrica, através da qual pos-
teriormente se observou sinais de 
hemorragia digestiva. A prescrição 
desse dia constava de soro fisioló-
gico e glicosado, sonda nasogástrica 
em sifonagem, vitamina K, cânu-
la de Guedel, glicose hipertônica a 
50%, ranitidina 50mg 1 ampola EV, 
dipirona e cuidados gerais, obser-
vando rigorosamente a diurese.

No terceiro dia de internação, evo-
luiu com piora clínica severa. Foi 
realizado uma segunda ultrassono-
grafia abdominal, que mostrou vesí-
cula biliar parcialmente distendida, 
de paredes espessadas e conteúdo 
anecóico. Pâncreas não visualizado. 
Baço sem alterações morfológicas, 
com textura preservada. Rins de 
forma, contornos e dimensões nor-
mais, com parênquima de expes-
sura e ecogenicidade preservadas. 
Relação cortiço-medular mantida 
bilateralmente. Ausência de sinais 

A apresentação do caso ficou a cargo 
do Dr. Paulo Cesar de Oliveira.
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dos sistemas coletores. Bexiga en-
contrava-se vazia.

Foi solicitada uma vaga em CTI, 
mantida sonda nasogástrica em si-
fonagem, prescrito soro fisiológico e 
glicosado, infusão de plasma fresco, 
furosemida, vitamina K, glicose hi-
pertônica 50%, omeprazol, dipirona, 
lactulona, gentamicina, passar câ-
nula de Guedel, proceder sondagem 
vesical e realizar cuidados gerais.
Às 18:30h do terceiro dia de inter-
nação, apresentava-se chocado, 
com zero de PA, pulso 84 bpm, 16 
irpm, diurese presente, comatoso 
Glasgow 6. Evoluiu com óbito no 
mesmo dia.

Após o ser apresentado o estudo 
de caso, os debatedores passaram, 
então, a analisar as possibilidades 
de diagnóstico do caso, levando em 
consideração os dados apresenta-
dos e as características da pacien-
te. O Dr. Gilmar Zonzin, apresentou 
duas hipóteses a primeira o paciente 
não seria tuberculoso e o seu qua-
dro clínico seria de outra patologia 
ou o evento era ligado a tuberculose 
e seu tratamento estabelecido. Se-
gundo sua hipótese, o fígado ficou 
comprometido com a metabolização 
de toxinas levando ao óbito. Com 
isso, sugere que o quadro poderia 
ser Hepatite Viral Aguda advindo 
das drogas utilizadas para o trata-
mento da tuberculose.

O Dr. Gilmar Zonzin debatendo o caso.

O Dr. Domenico Capone, apontou 
seus questionamentos em relação 
ao diagnóstico de tuberculose no 
paciente estudado. Indo de encontro 
as colocações do Dr. Zonzin, consi-
derou que a instituição terapêutica 
esteve marcante na evolução desse 
caso. O quadro clínico levou ao de-
sencadeado pelas drogas tóxicas do 
tratamento de tuberculose. O Acad. 
José Galvão Alves, elucidou a difi-
culdade de ser um caso viral e apre-
sentou seu diagnóstico de Hepato-
patia Aguda Medicamentosa.

O Dr. Heleno Pinto de Moraes e o Acad. 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira
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• Gastrite aguda erosiva com he-
morragia digestiva;

• Ascite, icterícia;
• Broncoaspiração com broncopneu-
monia hemorrágica;

• Tuberculose ganglionar;

• Hipertrofia do VE, miocardioscle-
rose.

Os Acadêmicos Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Galvão Alves, 
José Manuel Jansen e os Drs. Heleno Pinto de Moraes, Paulo Cesar de 

Oliveira, Gilmar Zonzin, Domenico Capone.

Para elucidar o caso o Dr. Heleno 
Pinto de Moraes e o Acad. Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira foram 
convocados dando seus pareceres 
dentro da Anatomia Patológica. O 
diagnóstico dado:

• Hepatite aguda com necrose sub-
maciça (hepatite fulminante);

• Nefrose colêmica com necrose tu-
bular aguda focal;
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JORNADA DE CIRURGIA NEUROLÓGICA LOTA AUDITÓRIO 
XAVIER SIGAUD DISCUTINDO INOVAÇÕES E DESAFIOS

Sessão de 27 de Outubro de 2016

A edição da última quinta-feira 
(27) de mais uma Jornada de 
Cirurgia foi marcada pelo público, 
que preencheu o auditório Xavier 

Sigaud para discutir as inovações da 
Cirurgia Neurológica, em atividade 
coordenada pelo Acadêmico Paulo 
Niemeyer Soares Filho.

Os Drs. Daniel Cavalcanti, Gabriel Mufarrej e Paulo Luis Cruz e os 
Acads. Paulo Niemeyer e Carlos Telles Ribeiro

O Acadêmico Carlos Telles, fundador 
da Sociedade de Neurocirurgia do Rio 
de Janeiro, apresentou conferência 
intitulada “Cirurgia da Dor”, carac-
terizando a dor crônica como aquela 
que persiste ou recorre por mais de 
3-6 meses, em geral acompanhada 

por alterações físico-químicas. Se-
gundo o Acadêmico, o tratamento 
da dor crônica tem como objetivo o 
alívio da dor por meio do tratamento 
eficaz direcionado para os sintomas, 
proporcionando melhora da qualida-
de de vida do paciente.
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O Acad. Carlos Telles Ribeiro abordou o 
tratamento da Dor Crônica

Dentre as opções de tratamento 
disponíveis, abordou o tratamento 
clínico-medicamentoso, bloqueios 
anestésicos, a psicoterapia coadju-
vante e a cirurgia, destacando que a 
escolha do tratamento deve se ba-
sear no que se mostrar mais eficaz 
para o paciente, com o mínimo de 
complicações. Apresentou, então, o 
trabalho desenvolvido na Clínica de 
Dor do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (UERJ), destacando a atu-
ação da equipe multidisciplinar no 
tratamento de morbidades como 
neurites pós-hepáticas, síndrome 
pós-discectomia e nevralgia do tri-
gêmeo.

Em seguida, o Dr. Daniel Cavalcanti 
(IECPN) abordou “Cirurgia das Mal-
formações Vasculares Cerebrais”, 
dando especial destaque para os Ca-
vernomas – segunda malformação 
cerebral mais frequente, caracteri-
zada pela presença de lesões vas-

culares que se desenvolvem e cres-
cem dentro do cérebro, compostas 
de vasos sanguíneos que, por sua 
fragilidade, podem vazar sangue ou 
se romperem.

A conferência do Dr. Daniel Cavalcanti 
abordou o tratamento cirúrgico dos 

Cavernomas

Sobre tratamento, destacou que a 
cirurgia é considerada o padrão ouro 
para Cavernomas com hemorragia 
recente, em expansão e/ou causa-
dores sintomas, como convulsões. A 
ressecção cirúrgica se dá por meio 
de uma craniectomia, em geral sob 
anestesia geral do paciente, exceto 
nos casos em que a vigília é necessá-
ria para o mapeamento do cérebro. 
Foram apresentadas as ferramen-
tas cirúrgicas mais frequentemente 
utilizadas, como o microscópio e a 
neuro-navegação cirúrgica, guiada 
por imagens de ressonância. Por 
fim, destacou a busca por métodos 
de tratamento menos invasivos, 
que possam permitir o controle das 
lesões.
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Abordando “Cirurgia dos Movimen-
tos Involuntários”, o Dr. Paulo Luiz 
Cruz discorreu sobre a história da 
área, salientando a importância da 
atuação do Dr. Paulo Niemeyer, pri-
meiro médico na América Latina a 
realizar cirurgias para acabar com 
os movimentos involuntários em pa-
cientes com Mal de Parkinson. Em 
seguida, reuniu dados sobre o aper-
feiçoamento das diferentes técnicas 
cirúrgicas existentes, como a tala-
motomia e palidotomia estereotá-
xica realizadas por radiofrequência, 
e a estimulação cerebral profunda 
(ECP).

O Dr. Paulo Luis Cruz fez apresentação 
interativa mostrando os resultados das 
cirurgias dos movimentos involuntários

Discorreu, então, sobre Distonia, 
que se caracteriza como uma de-
sordem neurológica causadora de 
espasmos musculares involuntários, 
resultando em movimentos repetiti-
vos e postura anormal. Sobre o tra-
tamento, preconizou a necessidade 
de acompanhamento do paciente 
por equipe multidisciplinar, afirman-
do que pacientes mais jovens, com 

menor tempo de exposição à doen-
ça e tratamento precoce, apresen-
tam uma melhor resposta à cirurgia. 
Por fim, apresentou as estatísticas 
relacionadas à experiência do Insti-
tuto Estadual do Cérebro Paulo Nie-
meyer, que já realizou mais de 287 
cirurgias de movimentos involuntá-
rios.

Representando também o IECPN, o 
Dr. Gabriel Mufarrej apresentou aula 
sobre “Cirurgia da Epilepsia”, desta-
cando que a criação de um Centro 
especializado no tratamento da Epi-
lepsia sempre foi um dos objetivos 
do Dr. Paulo Niemeyer, materiali-
zado hoje no Instituto Estadual do 
Cérebro. O distúrbio, caracterizado 
pela perturbação da atividade das 
células nervosas do cérebro, afeta 
não só a saúde do paciente, mas 
sua qualidade de vida de forma ge-
ral, principalmente nos casos mais 
graves onde não há resposta ao tra-
tamento medicamentoso.

O Dr. Gabriel Mufarrej discorreu sobre 
as inovações no tratamento da epilepsia
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Quando as crises não são controla-
das pelo tratamento medicamento-
so, o paciente é submetido a uma 
avaliação para a cirurgia. As cirur-
gias de epilepsia podem ser classifi-
cadas de acordo com a técnica uti-
lizada, podendo envolver a remoção 
da área cerebral que está produzin-

do as crises ou a interrupção do ca-
minho do nervo, ao longo do qual os 
impulsos que originam as crises se 
espalham. Procedimentos cirúrgicos 
como a calosotomia podem ser indi-
cados para tratar epilepsias severas 
cujas crises iniciam em um hemisfé-
rio e se propagam para o outro

O auditório Xavier Sigaud repleto de estudantes e profissionais da área da saúde 
em tarde de Jornada de Cirurgia Neurológica
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ATA
27/10/2016

 

 

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 27/10/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 13ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, convidando os ex-Presidentes Acads. Pietro Novellino e Marcos 
Fernando de Oliveira Moraes para tomar assento na Mesa Diretora. Em seguida, declarou-a secreta 
em razão da eleição para preenchimento da vaga da Cadeira nº 58 – Patrono: Aloysio de Castro, 
ocorrida em decorrência da passagem à Emérito do Acad. Yvon Toledo Rodrigues, tendo como 
Candidatos os Drs: Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira e Paulo Marcelo Gehm Hoff; da Cadeira 
nº 16 - Patrono: Érico Marinho da Gama Coelho, ocorrida em decorrência do falecimento do 
Acadêmico Júlio Studart de Moraes, tendo como candidatos a Dra. Margareth Maria Pretti Dalcolmo e 
o Dr. Maurício Gomes Pereira e da Cadeira nº 19 – Patrono: Manoel Victorino Pereira, ocorrida em 
decorrência do falecimento do Acadêmico Clementino Fraga Filho, tendo como candidato o Dr. 
Natalino Salgado Filho. Após as votações, foram eleitos: para a vaga da Cadeira nº 58, o Dr. Paulo 
Marcelo Gehm Hoff; para a vaga da Cadeira nº 16, o Dr. Maurício Gomes Pereira e para a vaga da 
Cadeira nº 19, o Dr. Natalino Salgado Filho. Os Drs. Dario Birolini e Flávio Antônio Quilici foram eleitos 
Honorários Nacionais e o Dr. Rodrigo Vianna foi eleito Correspondente Estrangeiro. Não havendo mais 
manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu 
por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, 
Pietro Novellino, Manassés Claudino Fonteles, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Claudio 
Cardoso de Castro, Milton Ary Meier, Walter Araújo Zin, Hiram Silveira Lucas, Omar da Rosa 
Santos, José Manoel Jansen, José de Jesus de Peixoto Camargo, Carlos Antonio Barbosa 
Montenegro, José Galvão Alves, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Mônica Roberto Gadelha, 
Orlando Marques Vieira, Gerson Canedo Magalhães, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Yvon Toledo 
Rodrigues, Jayme Brandão de Marsillac, Delta Madureira Filho, Antonio Egidio Nardi, Henrique 
Murad, Miguel Carlos Riella, Karlos Celso de Mesquita, Adolpho Hoirisch, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Marcelo Marcos Morales, Carlos Américo 
de Barros e Vasconcelos Giesta, Sergio Paulo Bydlowski, Sergio Augusto Pereira Novis, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Wanderley de Souza, Luiz Felippe de Queirós Mattoso,  Carlos 
Antonio Mascia Gottschall, Paulo Marchiori Buss, Cláudio Buarque Benchimol, Paulo Henrique 
Murtinho Couto, José Rodrigues Coura, Rui Haddad, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Patrícia 
Rieken Macêdo Rocco, Paulo Niemeyer Soares Filho, Eliete Bouskela, Jerson Lima da Silva, 
Marcello André Barcinski, Talita Romero Franco, Carlos Eduardo Brandão Mello, Mario Barreto 
Corrêa Lima, Marcus Tulio Bassul Haddad, Rubens Belfort Mattos Jr., Nestor Schor, Glaciomar 
Machado, José Carlos do Valle, Ronaldo Damião, Samir Rasslan, Fabio Biscegli Jatene, Rubem 
de Andrade Arruda, Arno von Buettner Ristow, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos Roberto Telles 
Ribeiro, Carlos Américo Paiva Gonçalves Filho, Silvano Mário Atílio Raia, Octávio Pires Vaz, 
Antonio Paes de Carvalho, Fernando Pires Vaz, Celso Marques Portela, Celso Ferreira Ramos 
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ATA - continuação
27/10/2016

 

 

Filho, Roberto Soares de Moura, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Maurício Rocha e Silva, 
Jacob Kilgerman, Daniel Goldberg Tabak, Carlos Alberto de Barros Franco, Eduardo Lopes 
Pontes, Raul Cutait, Eduardo Moacyr Krieger (78). 
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JORNADA DE 
CIRURGIA NEUROLÓGICA
 - 27 DE OUTUBRO DE 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=mOOBMEGd0Q8
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https://www.youtube.com/watch?v=9hOCh6WTQLY

"UMA TARDE NA ACADEMIA" 
PNEUMOLOGIA

- 28 DE OUTUBRO DE 2016 - 
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Jornal do Brasil - Ciência e Tecnologia - ANM elege três novos Membros Titulares em sessão de 27 de outubro 

Fundado em 1891 JORNAL DO BRASIL O primeiro Jornal 100% 
dlglraldo paJs 

Ciência e Tecnologia 
03/11/2016 às 11 h48 -Atualizada em 03/11/2016 às 11 h53 

ANM elege três novos Membros Titulares em sessão de 27 
de outubro 

Jornal do Brasil 

Em mais uma Sessão marcante para a história da Academia Nacional de Medicina, na última quinta-feira 
(27) foram realizadas eleições para preenchimento de 03 vagas de Membro Titular. Em Sessão Secreta, e
com a presença física de 79 Membros Votantes em um total de 92 votos (13 por correspondência), foram
eleitos Membros Titulares os Professores Mauricio Gomes Pereira (Brasília), Natalino Salgado Filho
(Maranhão) e Paulo Marcelo GehmHoff (São Paulo). Na mesma Sessão, foi concedido o título de Honorário
Nacional para os Professores Dario Birolini(SP) e Flávio Antônio Quilci (MG); e de Correspondente
Estrangeiro para o Professsor Rodrigo Vianna (EUA).

Novos Membros Titulares: Dr. Paulo Hoff, Dr. 
Natalino Salgado, Presidente da ANM Acad. 
Francisco Sampaio, Dr. Maurício Gomes Pereira 

O Professor Paulo Marcelo GehmHoff (São Paulo) foi eleito para 
ocupar a Cadeira de nº 58, vaga em razão da passagem a Emérito 
do Acadêmico Yvon Toledo Rodrigues, cujo patrono é o Dr. Aloysio 
de Castro. Possui graduação em Medicina pela Universidade de 
Brasília (1991 ), Doutorado e Livre-docência em Oncologia pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi Professor 
Associado e Vice-chefe de Departamento na Universidade do Texas, 
M.D. Anderson Cancer Center. Foi Diretor do Grupo de Câncer
Colorretal do National Surgical Adjuvant Bowel and Breast Project
(NSABP) e do Southwest Oncology Group (SWOG).É Diretor do
Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, Professor Titular da
Disciplina de Oncologia do Departamento de Radiologia e Oncologia
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Diretor
Geral do Instituto do Câncer od Estado de São Paulo (ICESP);
Presidente da Comissão Científica em Vigilância Sanitária(CCVISA -
ANVISA);Membro do Conselho Diretor da American Society of
Clinical Oncology e Membro do Comitê de Desenvolvimento
Profissional.

Já o Professor Mauricio Gomes Pereira, de Brasília, foi eleito para ocupar a Cadeira de nº 16, vaga em 
razão do falecimento do Acadêmico Julio Studart de Moraes, cujo patrono é o Dr. Érico Marinho da Gama 
Coelho.Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1962), tem o título de Mestre pela 
Universidade de Bruxelas (1974), e de Doutor pela Universidade de Columbia(1977), e é Professor Emérito 
de Epidemiologia da Universidade de Brasília.Além disso, exerceu a função de editor da revista Brasília 
Médica durante 8 anos. Foi assessor de diversas instituições, tanto na esfera nacional, como CNPq, 
CAPES, FINEP, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, quanto internacional, como UNESCO, UNICEF, 
Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Atua principalmente nas áreas de 

http://www.jb.eom.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2016/11/03/anm-elege-tres-novos-membros-titulares-em-sessao-de-27-de-outubro/ 1/2 

03/11/2016
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23/03/2017 Jornal do Brasil - Ciência e Tecnologia - ANM elege três novos Membros Titulares em sessão de 27 de outubro 

epidemiologia, informação para a saúde e comunicação científica, tendo diversos artigos e livros 
publicados no tema. 

O Professor Natalino Salgado Filho, do Maranhão, foi eleito para ocupar a Cadeira de nº 19, vaga em 
razão do falecimento do Acadêmico Clementino Fraga Filho, cujo patrono é o Dr. Manoel Victorino 
Pereira. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Em 1987 concluiu o Mestrado e 
em 1994, o Doutorado, ambos em Nefrologia, na Escola Paulista de Medicina.De 1978 a 1979, chefiou o 
Serviço de Emergência do Hospital Presidente Outra e de 1979 a 1980, o Serviço de Documentação 
Científica. Fundou, em 1978, o Serviço de Nefrologia do Estado do Maranhão, oportunidade em que levou 
para São Luís o primeiro rim artificial e realizou o primeiro procedimento de hemodiálise do 
Estado.Fundador e primeiro Presidente da Sociedade Maranhense de Nefrologia e membro do 
Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Foi Reitor eleito da 
Universidade Federal do Maranhão por dois mandatos, onde também é Professor Titular de Nefrologia. É 
Membro da Academia Maranhense de Medicina e do Instituto Histórico-Geográfico Maranhense. Autor de 
livros e de diversos artigos científicos publicados em periódicos da especialidade. 

A presença em grande número dos Membros da ANM, entre Titulares e Eméritos, foi celebrada pelo 
Presidente Francisco Sampaio, que destacou o fato de que, além dos Acadêmicos presentes, estas 
eleições contaram com 13 Acadêmicos que votaram por correspondência, consagrando a inovação 
implementada pela primeira vez em 16 de junho de 2016. 

Compartilhe: Recomendar Compartilhar 0 [ G+l O Tweet 

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2016/11/03/anm-elege-tres-novos-membros-titulares-em-sessao-de-27-de-outubro/ '212 

03/11/2016
continuação
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08/11/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina discute Inovações e Desafios da Cirurgia Neurológica

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/11/07/academianacionaldemedicinadiscuteinovacoesedesafiosdacirurgianeurologica/ 1/2

07/11 às 18h40  Atualizada em 07/11 às 18h50

Academia Nacional de Medicina discute Inovações e
Desafios da Cirurgia Neurológica

Terçafeira, 8 de novembro de 2016

Jornal do Brasil

Como parte de sua agenda científica, a Academia Nacional de Medicina promove mensalmente Jornadas
de Cirurgia, visando fornecer atualização para os estudantes e profissionais da área que, no dia 27 de
outubro, lotaram o auditório Xavier Sigaud, em Jornada de Cirurgia Neurológica organizada pelo
Acadêmico Paulo Niemeyer Filho. 

O Acadêmico Carlos Telles, fundador da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, apresentou
conferência intitulada “Cirurgia da Dor”, caracterizando a dor crônica como aquela que persiste ou
recorre por mais de 3‐6 meses, em geral acompanhada por alterações físico‐químicas.Segundo o
Acadêmico, o tratamento da dor crônica tem como objetivo o alívio da dor por meio do tratamento
eficaz direcionado para os sintomas, proporcionando melhora da qualidade de vida do paciente.

Dentre as opções de tratamento disponíveis, abordou o tratamento clínico‐medicamentoso, bloqueios
anestésicos, a psicoterapia coadjuvante e a cirurgia, destacando que a escolha do tratamento deve se
basear no que se mostrar mais eficaz para o paciente, com o mínimo de complicações. Apresentou,
então, o trabalho desenvolvido na Clínica de Dor do Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ),
destacando a atuação da equipe multidisciplinar no tratamento de morbidades como neurites pós‐
hepáticas, síndrome pós‐discectomia e nevralgia do trigêmeo.

Em seguida, o Dr. Daniel
Cavalcanti (Instituto
Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer ‐ IECPN) abordou
“Cirurgia das Malformações
Vasculares Cerebrais”,
dando especial destaque
para os cavernomas–segunda
malformação cerebral mais
frequente, caracterizada
pela presença de lesões
vasculares que se
desenvolvem e crescem
dentro do cérebro,
compostas de vasos
sanguíneos que, por sua

fragilidade, podem vazar sangue ou se romperem.

Ciência e Tecnologia

Os palestrantes Dr. Daniel Cavalcanti, Dr. Gabriel Mufarrej, Dr. Paulo Luiz Cruz, Acadêmico Paulo
Niemeyer Filho (Organizador), Acadêmico Carlos Telles

08/11/2016
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08/11/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina discute Inovações e Desafios da Cirurgia Neurológica

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/11/07/academianacionaldemedicinadiscuteinovacoesedesafiosdacirurgianeurologica/ 2/2

Sobre tratamento, destacou que a cirurgia é considerada o padrão ouro para cavernomas com hemorragia
recente, em expansão e/ou causadores sintomas, como convulsões. A ressecção cirúrgica se dá por meio
de uma craniectomia, em geral sob anestesia geral, exceto nos casos em que a vigília é necessária para o
mapeamento do cérebro. Foram apresentadas as ferramentas cirúrgicas mais frequentemente utilizadas,
como o microscópio e a neuro‐navegação cirúrgica, guiada por imagens de ressonância magnética
nuclear.Por fim,destacou a busca por métodos de tratamento menos invasivos, que possam permitir o
controle das lesões.

Abordando “Cirurgia dos Movimentos Involuntários”, o Dr. Paulo Luiz Cruz discorreu sobre a história da
área, salientando a importância da atuação do Dr. Paulo Niemeyer, primeiro médico na América Latina a
realizar cirurgias para eliminar os movimentos involuntários em pacientes com Mal de Parkinson. Em
seguida, reuniu dados sobre o aperfeiçoamento das diferentes técnicas cirúrgicas existentes, como a
talamotomia e palidotomia estereotáxica realizadas por radiofrequência, e a estimulação cerebral
profunda (ECP).

Discorreu, então, sobre Distonia, que se caracteriza como uma desordem neurológica causadora de
espasmos musculares involuntários, resultando em movimentos repetitivos e postura anormal. Sobre o
tratamento, preconizou a necessidade de acompanhamento do paciente por equipe multidisciplinar,
afirmando que pacientes mais jovens, com menor tempo de exposição à doença e tratamento precoce,
apresentam uma melhor resposta à cirurgia. Por fim, apresentou as estatísticas relacionadas à
experiência doIECPN, que já realizou mais de 287 cirurgias de movimentos involuntários.

Representando também o IECPN, o Dr. Gabriel Mufarrej apresentou aula sobre “Cirurgia da Epilepsia”,
destacando que a criação de um Centro especializado no tratamento da Epilepsia sempre foi um dos
objetivos do Dr. Paulo Niemeyer, materializado hoje no Instituto Estadual do Cérebro. O distúrbio,
caracterizado pela perturbação da atividade das células nervosas do cérebro, afeta não só a saúde do
paciente, mas sua qualidade de vida de forma geral, principalmente nos casos mais graves onde não há
resposta ao tratamento medicamentoso.

Quando as crises não são controladas pelo tratamento medicamentoso, o paciente é submetido a uma
avaliação para a cirurgia. As cirurgias de epilepsia podem ser classificadas de acordo com a técnica
utilizada, podendo envolver a remoção da área cerebral que está produzindo as crises ou a interrupção
do caminho do nervo, ao longo do qual os impulsos que originam as crises se espalham.Procedimentos
cirúrgicos como a calosotomia podem ser indicados para tratar epilepsias severas cujas crises iniciam‐se
em um hemisfério e se propagam para o outro.

08/11/2016
continuação
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ACADÊMICO E CIRURGIÃO UMBERTO PERROTTA É 
VELADO EM SALÃO NOBRE DA ACADEMIA NACIONAL DE 

MEDICINA NO DIA 02 DE NOVEMBRO

2 de Novembro de 2016

No último dia 2 foi realizada na Aca-
demia Nacional de Medicina, ceri-
mônia em homenagem ao Acadêmi-
co Umberto Perrotta, falecido no dia 
01 de novembro.

O Acadêmico foi eleito Membro Titu-
lar em 02 de junho de 1988, toman-
do posse em 9 de agosto do mesmo 
ano. Ocupou a Cadeira No. 21, cujo 
patrono é Fernando Ferreira Vaz. 
Depois de 27 anos como Membro 
Titular, passou à categoria de Mem-
bro Emérito em 09 de abril de 2015, 
e sua cadeira hoje é ocupada pelo 
mais novo Acadêmico, Prof. Rossano 
Fiorelli.

Umberto Perrotta nasceu em Pao-
la, Calábria, Província de Cosenza, 
na Itália, em 22 de março de 1924. 
Graduou-se em Medicina pela Fa-
culdade Nacional de Medicina da 
Universidade do Brasil (1947), hoje 
Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.

Em seu extenso e rico curriculum, 
sobressaem os aspectos de ativi-
dades docentes e universitárias. Na 

Faculdade Nacional de Medicina da 
UFRJ, galgou todas as etapas da 
vida universitária, desde o vestibu-
lar até a posição máxima de profes-
sor Titular de Clínica Cirúrgica.

Na grande listagem de posições con-
quistadas, destacam-se duas Livres 
Docências em Clínica Cirúrgica e in-
tensa atividade didática em nível de 
pós-graduação, sobretudo nos cur-
sos de Mestrados e Doutorado em 
Cirurgia, que ajudou a criar, coorde-
nou e ao qual tanto se dedicou.

Participou como membro de bancas 
examinadoras 160 vezes, nos diver-
sos níveis universitários, apresentou 
centenas de palestras e publicou di-
versos artigos e capítulos de livros. 
Amava e muito valorizava a ativida-
de universitária. Sempre defendia 
veementemente suas posições, vi-
sando o bem do serviço público, o 
bem do aluno e o bem do paciente.

A par das atividades universitárias, 
desenvolveu sua atividade cirúrgica 
na Secretaria de Saúde do Estado do 
Rio de Janeiro, tendo ocupado po-
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sições técnico-administrativas im-
portantes no Hospital Rocha Faria, 
Moncorvo Filho e Getúlio Vargas.

Foi dos Acadêmicos que frequen-
tou mais assiduamente as sessões 
da Academia Nacional de Medicina, 
sempre se manifestando em plená-
ria. Na última Sessão Plenária da 
Academia Nacional de Medicina, de 
27 de outubro, exerceu ainda o direi-
to a voto por correspondência, tendo 
votada nas 3 cadeiras do pleito.

Honrando a tradição da instituição, 
Umberto Perrotta foi velado no Sa-
lão Nobre da Academia Nacional de 
Medicina, em cerimônia que reuniu 
familiares, Acadêmicos, amigos, 
funcionários, alunos e discípulos, 
dentre tantos outros que prestaram 
uma última homenagem ao ilustre 
cirurgião.
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Sessão de 3 de Novembro de 2016

MADAME DUROCHER É HOMENAGEADA EM SIMPÓSIO DE 
OBSTETRÍCIA NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

A Sessão Plenária da Academia Na-
cional de Medicina da última quinta-
-feira (03) teve como homenageada 
Marie Josephine Mathilde Durocher, 
popularmente conhecida como Ma-
dame Durocher - a mais célebre 
parteira do Rio de Janeiro, no século 
XIX. A parteira foi a primeira mulher 

a ser recebida como Membro Titular 
na Academia Imperial de Medicina, 
e o bicentenário de sua chegada ao 
Brasil motivou a realização de um 
Simpósio dedicado à Obstetrícia, de 
organização do Acadêmico Emérito 
Carlos Montenegro

Os Acadêmicos Antonio Nardi, Carlos Montenegro, Francisco Sampaio
 e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Na abertura do simpósio o Presiden-
te Francisco Sampaio fez uma apre-
sentação sobre Madame Durcher e 
suas atividades na Academia Na-
cional de Medicina, destacando que 
a parteira atendia nos vários bair-
ros da cidade, sem distinção social, 
a mulheres livres e escravas, até 

mesmo de membros da nobreza. Em 
1866, foi nomeada Parteira da Casa 
Imperial, e atendeu o nascimento 
da Princesa Leopoldina, fi lha de D. 
Pedro II (1840-1889). Dominava 
as técnicas obstétricas mais usa-
das em sua época, como a aplica-
ção do fórceps, a versão, a embrio-
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tomia, a "encerebração", além de 
cuidar de eclampsia e hemorragias, 
complicações normalmente letais 
à parturiente ou ao feto. Praticava 
ainda a reanimação do recém-nas-
cido, restabelecendo-lhe a respira-
ção. Fazia atendimentos clínicos na 
área ginecológica, cuidava da saúde 
de recém-nascidos e fazia perícias 

médico-legais (casos de atentado 
violento ao pudor, defloramento, es-
tupro e outros). Embora a prática 
ginecológica fosse vedada a quem 
não portasse o diploma de Medici-
na, Madame Durocher justificava os 
seus atendimentos explicando que 
muitas mulheres preferiam morrer 
a serem examinadas por homens.

O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio

A primeira etapa do Simpósio dedi-
cou-se a discutir a pré-eclâmpsia, 
doença que acomete de 5% a 10% 
das gestantes. A Dra. Fátima Penso 
(SMS/RJ) dedicou-se a discutir a as-
sociação entre a doença e a morta-
lidade materna no Brasil. Salientou 
que, apesar de o país ter reduzido as 
mortes maternas em 43% de 1990 
a 2013, cerca de 18% dos casos de 
prematuridade estão relacionados à 
doença, comparados a apenas 8% 
em países desenvolvidos. Além des-
te fato, a pré-eclâmpsia apresenta 
grande impacto na morbidade peri-
natal a curto e longo prazo.

A Dra. Fátima Penso apresentou os 
dados sobre a mortalidade materna 

associada à pré-eclâmpsia
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Já o Dr. Joffre Amim Junior (UFRJ) 
abordou “Novos Critérios Diagnós-
ticos e de Gravidade” da doença, 
destacando que a toxemia gravídi-
ca pode se apresentar nas formas 
de: hipertensão gestacional, pré-
-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão 
crônica ou pré-eclâmpsia supera-
juntada, dependendo das manifes-
tações clínicas envolvidas. A res-
peito das ferramentas diagnósticas, 
apresentou, além da aferição da 
pressão sanguínea e dos níveis de 
proteinúria, é possível realizar o 
diagnóstico por meio da identifica-
ção de trombocitopenia, compro-
metimento da função hepática e até 
mesmo a identificação de alterações 
cerebrais, como hemorragias intra-
cerebrais e convulsões, dentre ou-
tros.

A aula do Prof. Joffre Amin Junior 
foi dedicada às ferramentas 

diagnósticas utilizadas para identificar 
as formas da toxemia gravídica

O tratamento para a forma leve da 
pré-eclâmpsia foi tema da aula do 
Prof. Marcos Nakamura (Instituto 
Fernandes Figueira), que destacou 
que o cuidado sem hospitalização 
só pode ser considerado em mu-
lheres com hipertensão não grave, 
assumindo-se que foram realizadas 
avaliações completas materna e fe-
tal e que a forma grave da doença 
foi excluída. Todavia, existem riscos 
a serem considerados, uma vez que 
o tratamento anti-hipertensivo na 
gestação pode reduzir a velocidade 
de crescimento fetal. Por fim, o Pro-
fessor debateu os casos onde a in-
terrupção da gravidez deve ser con-
siderada uma opção, principalmente 
naqueles onde há risco neonatal ou 
riscos associados a indução e cesa-
riana.

O Prof. Marcos Nakamura, do Instituto 
Fernandes Figueira
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Com relação ao tratamento da pré-
-eclâmpsia grave, o Prof. Alexan-
dre Trajano (UFRJ) ressaltou que é 
necessário que o médico avalie o 
bem-estar fetal e equilibre o qua-
dro clínico materno (por meio de 
um tratamento “de ataque” à doen-
ça), para então definir sua conduta 
obstétrica. No caso da necessidade 
de interrupção da gravidez, o Pro-
fessor salientou a necessidade de 
considerar a gravidade do compro-
metimento materno e fetal, a idade 
gestacional e também a estrutura 
assistencial disponível para a ges-
tante.

A forma grave da pré-eclâmpsia foi 
tema da apresentação do 
Prof. Alexandre Trajano

Já ao Prof. Marcelo Burlá (UFF), cou-
be discorrer sobre “Tratamento da 
Eclâmpsia”, caracterizada pela pre-
sença de convulsões tônico-clônicas 
generalizadas, ou coma, em mulhe-
res com pré-eclâmpsia. Historica-
mente, a eclâmpsia era tratada com 

O Prof. Marcelo Burlá

a sangria materna, e posteriormen-
te com drogas anti-hipertensivas e 
anticonvulsivantes, muitas vezes 
causando óbito fetal. Com o aperfei-
çoamento dos conhecimentos fisio-
patológicos, a interrupção da gravi-
dez passou a ser o tratamento de 
escolha. Porém, o marco na preven-
ção e no tratamento das convulsões 
na eclâmpsia foi o uso do sulfato de 
magnésio (MgSO4), que provou ser 
mais eficiente que os anticonvulsi-
vantes clássicos.

Encerrando o primeiro bloco de 
apresentações, a Profa. Fernanda 
Campos (UNIRIO) fez apresentação 
sobre o “Tratamento da Síndrome 
HELLP”, sigla em inglês para he-
mólise, enzimas do fígado elevadas 
e plaquetas baixas. O tratamento 
para a Síndrome consiste na inter-
rupção da gravidez após as 34 se-
manas - nos casos em que a síndro-
me aparece antes das 34 semanas 
de gestação, o tratamento é feito 
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por meio de internação com repou-
so absoluto; transfusões de sangue 
para tratar a anemia provocada pela 
síndrome; medicamentos anti-hi-
pertensivos; ingestão de sulfato de 
magnésio para evitar convulsões e 
injeções de corticosteroides para 
acelerar o desenvolvimento do bebê.

A Profa. Fernanda Campos abordou o 
tratamento da chamada 

Síndrome HELLP

Discorrendo sobre “Madame 
Durocher e a Obstetrícia de seu 
Tempo”, o Prof. Antonio Braga 
(UFRJ) destacou que a Acadêmica 
fora a primeira parteira diplomada 
do Brasil, em 1934, tornando-
se Parteira da Casa Imperial em 
1866. Como exemplo de sua prática 
vanguardista, o Prof. Antonio Braga 
chamou atenção para o fato de que, 
já em 1887, Madame Durocher 
posicionava-se contra técnicas como 
a aceleração do parto pela dilatação 
do colo com o dedo, a perfuração 

das parias e até mesmo o emprego 
do centeio. Por fim, discorreu sobre o 
Prêmio Madame Durocher, oferecido 
pela Academia Nacional de Medicina, 
que diploma o melhor trabalho 
sobre Obstetrícia, Ginecologia ou 
Puericultura intrauterina, honraria 
recebida por personalidades como o 
Acadêmico Carlos Montenegro.

Coube ao Prof. Antonio Braga abordar 
a prática obstétrica de Madame 

Durocher, em apresentação de caráter 
histórico importante

Por fim, o Prof. Jorge Rezende Filho 
(UFRJ) abordou “Predição e Preven-
ção da Toxemia Gravídica”, apresen-
tando quadro de perfis considerados 
de risco para o desenvolvimento da 
doença, que podem ser associados 
tanto ao histórico da paciente como 
a fatores fisiológicos (perfil car-
diológico, metabólico, placentário, 
etc.). Os estudos apresentados pelo 
Professor apontam que a aspirina 
tem resultados eficazes não só no 
tratamento, mas na prevenção da 
doença. Ao final de sua apresenta-
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ção preconizou que as estratégias 
de prevenção devem estar asso-
ciadas à identificação dos perfis de 
risco, buscando reduzir a alta taxa 
de mortalidade materna relacionada 
à toxemia, que chegam a 20% no 
Brasil.

O Prof. Jorge Rezende Filho abordou a 
predição e a prevenção da 

toxemia gravídica

Os conferencistas reunidos ao final do Simpósio
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ATA
03/11/2016

 

 

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 03/11/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 14ª 
Sessão Ordinária do 188º Ano Acadêmico, solicitando um minuto de silêncio pelo falecimento 
do Acadêmico Emérito Umberto Perrotta, falecido em 1º de novembro e velado no Salão 
Nobre da Academia Nacional de Medicina. Informou que entre os dias 07 e 10 de novembro, 
a Academia receberá evento organizado pelo Acadêmico Marcello André Barcinski, em uma 
parceria entre a Academia Nacional de Medicina, a Fundação Oswaldo Cruz e a Academia 
Brasileira de Ciências, abordando o tema “Conquistas e Desafios um ano após a Declaração 
de Emergência no Brasil”. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio colocou 
para aprovação do Plenário a concessão de diplomas de Honra ao Mérito às Professoras 
Adriana Melo e Ana Maria Bispo: a primeira por descrever pela primeira vez a relação entre o 
vírus da Zika e as malformações cerebrais e a segunda por detectar pela primeira vez a 
presença do Zika vírus no líquido amniótico. A concessão foi aprovada por aclamação. 
Parabenizou o Acadêmico Emérito Carlos Antonio Barbosa Montenegro pela organização do 
Simpósio e pelo lançamento da 13ª edição do manual “Rezende Obstetrícia”. Nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino informou que o Conselho Federal 
de Medicina concedeu Prêmio Mario Rigatto ao Acad. Mario Barreto Corrêa Lima, e que a 
cerimônia ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2016, às 18h, na sede do Conselho. A Acad. 
Eliete Bouskela informou que o Acad. Ruy Garcia Marques teve alta após dois meses de 
internação. O Acad. Marcello André Barcinski agradeceu as palavras do Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio e convidou todos os Acadêmicos a tomarem parte no 
Simpósio sobre Zika. O Acad. Carlos Alberto de Barros Franco parabenizou o Acad. Ricardo 
José Lopes da Cruz pela organização de uma reunião sobre Humanidades na Medicina, 
abordando temas como o chamado “burnout”. O Acad. Nestor Schor salientou o número 
expressivo de jovens que tomaram parte no Simpósio, destacando a renovação e a 
aproximação da Academia Nacional de Medicina com os estudantes. O Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio informou que no dia 29 de novembro às 20h será realizada 
na sede da Academia Nacional de Medicina cerimônia em homenagem ao centenário 
natalício do Acad. Luiz Carlos de Sá Fortes Pinheiro. Não havendo mais manifestações por 
parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu 
continuidade ao Simpósio Madame Durocher. O Prof. Antonio Braga (UFRJ) apresentou aula 
intitulada “Madame Durocher e a Obstetrícia de seu Tempo”. O Prof. Jorge de Rezende Filho 
fez apresentação sobre “Predição e Prevenção da Toxemia Gravídica”. Após as 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões, que contou com a participação dos 
Acadêmicos e dos estudantes presentes. Ao final das discussões, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
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ATA - continuação
03/11/2016

 

 

Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Carlos Alberto Barbosa Montenegro, 
Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Claudio 
Cardoso de Castro, Jayme Brandão de Marsillac, Walter Araújo Zin, Orlando Marques 
Vieira, Gerson Canedo de Magalhães, Henrique Murad, Omar Lupi da Rosa Santos, 
Antonio Egidio Nardi, Nestor Schor, Marcello André Barcinski, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, José Augusto da Silva Messias, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Deolindo de Souza 
Gomes Couto, José Galvão Alves, Milton Ary Meier, Celso Marques Portela, Ricardo José 
Lopes da Cruz, Gilberto de Nucci, Eliete Bouskela, Yvon Toledo Rodrigues, Arno von 
Buettner Ristow, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Carlos 
Eduardo Brandão Mello, Carlos Alberto de Barros Franco (31). 
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SIMPÓSIO 
OBSTETRÍCIA - MME DUROCHER

 - 03 DE NOVEMBRO DE 2016  - 
(1ª PARTE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-GfD4jrJns
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SIMPÓSIO 
OBSTETRÍCIA - MME DUROCHER

 - 03 DE NOVEMBRO DE 2016  - 
(2ª PARTE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvscrqwYja8
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08/11/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Simpósio em homenagem a Madame Durocher debate Obstetrícia na ANM

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/11/08/simposioemhomenagemamadamedurocherdebateobstetricianaanm/ 1/3

Hoje às 18h13  Atualizada hoje às 18h24

Simpósio em homenagem a Madame Durocher debate
Obstetrícia na ANM

Terçafeira, 8 de novembro de 2016

Jornal do Brasil

A Sessão Plenária da Academia Nacional de Medicina da última quinta‐feira (3) teve como homenageada
Marie Josephine Mathilde Durocher, popularmente conhecida como Madame Durocher ‐ a mais célebre
parteira do Rio de Janeiro, no século XIX. A parteira foi a primeira mulher a ser recebida como Membro
Titular na Academia Imperial de Medicina, e o bicentenário de sua chegada ao Brasil motivou a realização
de um Simpósio dedicado à Obstetrícia, com organização do Acadêmico Emérito Carlos Montenegro.

Na abertura do simpósio o Presidente Francisco Sampaio fez uma apresentação sobre Madame Durcher e
suas atividades na Academia Nacional de Medicina.

A primeira etapa do
Simpósio dedicou‐se a
discutir a pré‐eclâmpsia,
doença que acomete de 5%
a 10% das gestantes. A Drª
Fátima Penso.(SMS/RJ)
dedicou‐se a discutir a
associação entre a doença e
a mortalidade materna no
Brasil. Salientou que, apesar
de o país ter reduzido as
mortes maternas em 43%
entre 1990 a 2013, cerca de
18% dos casos de
prematuridade estão
relacionados à doença,
comparados a apenas 8% em
países desenvolvidos. Além

deste fato, a pré‐eclâmpsia apresenta grande impacto na morbidade perinatal a curto e longo prazo.

Já o Dr. Joffre Amim Junior (UFRJ) abordou “Novos Critérios Diagnósticos e de Gravidade” da pré‐
eclâmpsia, destacando que a toxemia gravídica pode se apresentar nas formas de: hipertensão
gestacional, pré‐eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica ou pré‐eclâmpsia superajuntada, dependendo
das manifestações clínicas envolvidas. A respeito das ferramentas diagnósticas, apresentou, além da
aferição da pressão arterial e dos níveis de proteinúria, é possível realizar o diagnóstico por meio da

Ciência e Tecnologia

Os palestrantes Dr. Marcos Nakamura, Dr. Alexandre Trajano, Acadêmico Emérito Montenegro
(Organizador), Dra. Fernanda Campos, Dr. Marcelo Burlá, Dr. Joffre Amim Junior e Dra. Fatima Penso

08/11/2016
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08/11/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Simpósio em homenagem a Madame Durocher debate Obstetrícia na ANM

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2016/11/08/simposioemhomenagemamadamedurocherdebateobstetricianaanm/ 2/3

identificação de trombocitopenia, comprometimento da função hepática e até mesmo a identificação de
alterações cerebrais, como hemorragias intracerebrais e convulsões, dentre outros.

O tratamento para a forma leve da pré‐eclâmpsia foi tema da aula do Prof. Marcos Nakamura (Instituto
Fernandes Figueira), que destacou que o cuidado sem hospitalização só pode ser considerado em
mulheres com hipertensão não grave, assumindo‐se que foram realizadas avaliações completas materna e
fetal e que a forma grave da doença foi excluída. Todavia, existem riscos a serem considerados, uma vez
que o tratamento anti‐hipertensivo na gestação pode reduzir a velocidade de crescimento fetal. Por fim,
o professor debateu os casos onde a interrupção da gravidez deve ser considerada uma opção,
principalmente naqueles onde há risco neonatal ou riscos associados a indução e cesariana.

Com relação ao tratamento da pré‐eclâmpsia grave, o Prof. Alexandre Trajano (UFRJ) ressaltou que é
necessário que o médico avalie o bem‐estar fetal e equilibre o quadro clínico materno (por meio de um
tratamento “de ataque” à doença), para então definir sua conduta obstétrica. No caso da necessidade de
interrupção da gravidez, o professor salientou a necessidade de considerar a gravidade do
comprometimento materno e fetal, a idade gestacional e também a estrutura assistencial disponível para
a gestante.

Já ao Prof. Marcelo Burlá (UFF), coube discorrer sobre “Tratamento da Eclâmpsia”, caracterizada pela
presença de convulsões tônico‐clônicas generalizadas, ou coma, em mulheres com pré‐eclâmpsia.
Historicamente, a eclâmpsia era tratada com a sangria materna, e posteriormente com drogas anti‐
hipertensivas e anticonvulsivantes, muitas vezes causando óbito fetal. Com o aperfeiçoamento dos
conhecimentos fisiopatológicos, a interrupção da gravidez passou a ser o tratamento de escolha. Porém,
o marco na prevenção e no tratamento das convulsões na eclâmpsia foi o uso do sulfato de magnésio
(MgSO4), que provou ser mais eficiente que os anticonvulsivantes clássicos.

Encerrando o primeiro bloco de apresentações, a Profª Fernanda Campos (UNIRIO) fez apresentação sobre
o “Tratamento da Síndrome HELLP”, sigla em inglês para hemólise, enzimas do fígado elevadas e
plaquetas baixas.O tratamento para a Síndrome consiste na interrupção da gravidez após as 34 semanas‐
nos casos em que a síndrome aparece antes das 34 semanas de gestação, o tratamento é feito por meio
de internação com repouso absoluto; transfusões de sangue para tratar a anemia provocada pela
síndrome; medicamentos anti‐hipertensivos; ingestão de sulfato de magnésio para evitar convulsões e
injeções de corticosteroides para acelerar a maturação do trato respiratório do bebê.

Discorrendo sobre “Madame Durocher e a Obstetrícia de seu Tempo”, o Prof. Antonio Braga (UFRJ)
destacou que a Acadêmica fora a primeira parteira diplomada do Brasil, em 1934, tornando‐se Parteira
da Casa Imperial em 1866. Como exemplo de sua prática vanguardista, o Prof. Antonio Braga chamou
atenção para o fato de que, já em 1887, Madame Durocher posicionava‐se contra técnicas como a
aceleração do parto pela dilatação do colo com o dedo, a perfuração das membranas e até mesmo o
emprego do centeio. Por fim, discorreu sobre o Prêmio Madame Durocher, oferecido pela Academia
Nacional de Medicina, que diploma o melhor trabalho sobre Obstetrícia, Ginecologia ou Puericultura
intrauterina, honraria recebida por personalidades como o Acadêmico Carlos Montenegro.

Por fim, o Prof. Jorge Rezende Filho (UFRJ) abordou “Predição e Prevenção da Toxemia Gravídica”,
apresentando quadro de perfis considerados de risco para o desenvolvimento da doença, que podem ser
associados tanto ao histórico da paciente como a fatores fisiológicos (perfil cardiológico, metabólico,
placentário, etc.). Os estudos apresentados pelo professor apontam que a aspirina tem resultados
eficazes não só no tratamento, mas na prevenção da doença. Ao final de sua apresentação preconizou
que as estratégias de prevenção devem estar associadas à identificação dos perfis de risco, buscando
reduzir a alta taxa de mortalidade materna relacionada à toxemia, que chegam a 20% no Brasil.

08/11/2016
continuação
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EVENTO “RESULTADOS E AVANÇOS DA REDE DE 
PESQUISA EM ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO”, DA REDE FAPERJ, É REALIZADO NA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Visando o estreitamento das rela-
ções com as instituições científi cas, 
a Academia Nacional de Medicina 
recebeu, no anfi teatro Miguel Cou-
to, o evento “Resultados e Avan-
ços da Rede de Pesquisa em Zika, 
Chikungunya e Dengue no Estado 
do Rio de Janeiro”, contando com a 
participação de integrantes de seis 
diferentes redes fi nanciadas pela 

Faperj, em um total de 379 pes-
quisadores envolvidos. A Academia 
Nacional de Medicina, que já havia 
recebido os Simpósios “Zika & Chi-
kungunya: Onde Estamos e para 
Onde Vamos?”, em 22 de setembro, 
e “ZIKA”, entre os dias 7 e 10 de no-
vembro, ratifi cou, na última terça-
-feira, seu compromisso no combate 
ao avanço destas doenças.

A mesa diretora da abertura do evento, presidida pelo Acadêmico Jerson Lima

O edital “Pesquisa em Zika, Chi-
kungunya e Dengue no Estado do 
Rio de Janeiro”, lançado em 18 de 
dezembro de 2015, visava apoiar 

o desenvolvimento de estudos es-
pecífi cos sobre arboviroses, em es-
pecial Dengue, Zika e Chikungunya. 
O objetivo era responder algumas 

6 de Novembro de 2016
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questões emergenciais ainda sem 
respostas, como o diagnóstico soro-
lógico do zika vírus; controle veto-
rial mais eficiente; desenvolvimento 
de métodos terapêuticos e a com-
provação das associações do vírus 
a danos ao sistema neurológico, 
como a microcefalia e a síndrome de 
Guillain-Barré. Com duração previs-
ta de dois anos, o evento significou 
uma primeira avaliação dos traba-
lhos desenvolvidos ao longo desta 
primeira etapa, representando uma 
importante oportunidade de refle-
xão e troca de experiências.

Na abertura do evento, o Acadêmi-
co e coordenador do evento, Jer-
son Lima da Silva, destacou o tra-
balho desenvolvido pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro nos últimos anos, 
em especial no tocante às doenças 
negligenciadas, como as infecções 
fúngicas e a própria Dengue. Cha-
mou atenção para o risco que a atu-
al crise financeira no estado do Rio 
de Janeiro pode representar no que 
se refere ao financiamento de pes-
quisas de ponta, afirmando que os 
cortes previstos serão convertidos 
em retornos negativos. Segundo 
o Acadêmico, o sucateamento das 
instituições científicas pode culmi-
nar, por exemplo, no pagamento 
de royalties de vacinas que pode-

riam ser desenvolvidas em centros 
de pesquisa nacionais, por meio de 
editais como este.

Além dos representantes da Faperj, 
as redes associadas contam com pes-
quisadores da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Universi-
dade Estadual do Norte Fluminense 
(UENF), Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UniRio), Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e instituições priva-
das, como a Universidade Severino 
Sombra (USS) e o Instituto D'Or de 
Pesquisa e Ensino (Idor).

Ao final do evento, o Acadêmico Je-
rson Lima destacou o trabalho que 
vem sido desenvolvido pela ciência 
brasileira como um todo, afirmando 
que é preciso reconhecer a exce-
lência dos resultados apresentados. 
A respeito da produção científica, 
ressaltou que o Brasil responde por 
15% dos artigos publicados sobre 
zika no mundo, sendo que 5% des-
tes trabalhos se devem aos pesqui-
sadores do Rio de Janeiro. Dentro 
do território brasileiro, estes núme-
ros são ainda mais impressionantes, 
com o estado do Rio respondendo 
por aproximadamente 35% dos ar-
tigos publicados sobre o zika vírus.
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Sessão de 10 de Novembro de 2016

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE OS AVANÇOS 
E DESAFIOS DAS PESQUISAS SOBRE O ZIKA VÍRUS EM 

EVENTO INTERNACIONAL

A Sessão do dia 10 de novembro 
marcou o fi m do ciclo de palestras 
do Simpósio Zika: Conquistas e 
Desafi os um ano após a Declaração 

de Emergência no Brasil, que 
durou 4 dias e teve como marcas 
a multidisciplinaridade e a troca de 
experiências.

Os Acads. José Gomes Temporão, Marcello Barcinski e Francisco Sampaio 
(Presidente) e o Prof. Wilson Savino

O evento foi dividido em duas eta-
pas: nos dias 7 e 8, foi discutida a 
epidemia de zika vírus do ponto de 
vista das Américas - representantes 
das Academias de Medicina e Ciên-
cias abordaram como a crise, que 
não é uma crise exclusivamente de 

Saúde, está afetando estes países e 
quais os mecanismos utilizados para 
lidar com a situação. O caráter in-
ternacional do Simpósio fi cou ainda 
mais evidente com a participação de 
organizações supranacionais como 
a rede IANAS (Inter-American Ne-
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twork of Academies of Sciences) e 
o IAP for Health, que trata de temas 
de saúde global.

Foram apresentados estudos ainda 
pouco disseminados no Brasil, como 
o do Professor Ian Lipkin, especia-
lista da Columbia University, dos Es-
tados Unidos, que alerta para o fato 
de que a infecção pelo zika vírus em 
gestantes pode ter consequências 
que vão muito além da microcefalia. 
Segundo o cientista, fetos expostos 
ao vírus podem desenvolver trans-
tornos como autismo, esquizofre-
nia, transtorno bipolar e transtorno 
de déficit de atenção, mesmo em 
crianças que nasçam sem sinais de 
microcefalia ou dificuldades cogni-
tivas óbvias. Para isso, ressaltou a 
importância de um acompanhamen-
to a longo prazo, chamando atenção 
para o fato de que 80% das infec-
ções por zika são assintomáticas.

A pesquisa do Prof. Ian Lipkin 
abordou a associação do zika vírus e 

transtornos como o autismo

O evento também contou com a pre-
sença da Dra. Ilona Kickbusch, Di-
retora do Global Health Centre, que 
esteve envolvida no desenvolvimen-
to do Quadro Europeu de Políticas de 
Saúde para 2020. A ex-Diretora do 
Programa de Saúde da Universidade 
Yale apresentou alternativas para o 
gerenciamento de crises globais de 
saúde, destacando o protagonismo 
de organizações não governamen-
tais, instituições de pesquisa e até 
mesmo a sociedade civil.

Na segunda etapa da programação, 
nos dias 9 e 10, os conferencistas 
se debruçaram na análise do pa-
norama brasileiro com relação às 
pesquisas em zika vírus. Nomes 
como Glaucius Oliva (ex-Presidente 
do CNPq), Steven Rehen (Instituto 
D’Or de Pesquisa) e Maurício Lima 
Barreto (Fiocruz, Bahia) discutiram 
a capacidade de resposta da Ciência 
brasileira frente a essa epidemia, 
dando especial destaque à liderança 
dos pesquisadores no que se refere 
à inovação, ciência e tecnologia. A 
pesquisadora Patrícia Brasil, que es-
teve à frente dos primeiros registros 
de casos, se emocionou ao falar so-
bre seus pacientes, em geral bebês 
nascidos com microcefalia, ressal-
tando a necessidade da existência 
de uma rede de acolhimento para 
estas crianças e suas famílias, que 
hoje sofrem com a pouca disponibi-
lidade de informações.



90

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (2)                                                                                                                                   Outubro, Novembro, Dezembro - 2016

O Prof. Glaucius Oliva em 
apresentação sobre biologia estrutural 
e desenvolvimento de drogas contra o 

zika vírus

O último dia do evento (quinta-fei-
ra) coincidiu com a tradicional Ses-
são Plenária da Academia Nacional 
de Medicina, que cumpre seu papel 
de órgão consultivo do Ministério 
da Saúde fornecendo referências, 
orientações e recomendações sig-
nificativas para a área de saúde 
pública. Em momento solene, foi 
ofertado diploma de Honra ao Méri-
to Científico às Professoras Adriana 

Melo e Ana Maria Bispo: a primei-
ra por descrever pela primeira vez 
a relação entre o vírus da Zika e as 
malformações cerebrais e a segun-
da por detectar pela primeira vez 
a presença do Zika vírus no líquido 
amniótico.

O Acadêmico Emérito Sergio Novis 
fez a entrega do diploma de Honra ao 

Mérito à Dra. Adriana Melo

A sessão denominada “Epidemia de 
Zika Vírus: o que vem a seguir?”, da 
qual participaram os Professores Ro-
berto de Andrade Medronho (Diretor 
da Faculdade de Medicina da UFRJ), 
Mauro Martins Teixeira (UFMG), 
Marcos da Silva Freire (Vice-dire-
tor de Desenvolvimento Tecnológico 
de Bio-Manguinhos), Rafael Maciel 
de Freitas (Fiocruz) e Adriana Melo 
(Instituto de Saúde Elpídio de Al-
meida), apresentou as perspectivas 
futuras de enfrentamento da epide-
mia, como o uso da cloroquina, um 
medicamento utilizado contra a ma-
lária, que diminuiu a quantidade de 
células infectadas em até 95% e não 
possui contraindicações para grá-
vidas. Também foi abordado o uso 
da bactéria Wolbachia, que, quando 
presente no mosquito Aedes aegyp-
ti, é capaz de reduzir a transmissão 
do vírus zika. As falas apresentadas 
destacaram a necessidade de alte-
ração na atual estratégia de com-
bate ao vetor – o Acadêmico José 
Gomes Temporão chamou atenção 
para o fato de que as condições es-
truturais do país, como a ausência 
de saneamento básico, constituem 
um quadro complexo na formulação 
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de políticas públicas que sejam, de 
fato, eficazes.

A última conferência do Simpósio 
foi proferida pelo Prof. Pedro Vas-
concelos, do Instituto Evandro Cha-
gas, considerado um dos heróis no 
combate à epidemia de zika. O pes-
quisador ressaltou que um dos fa-
tores mais preocupantes com rela-
ção à epidemia é que este era, até 
então, considerado um vírus sem 
importância, incapaz de provocar 
qualquer infecção que merecesse 
cuidado, tornando-se uma ameaça 
à saúde pública mundial em veloci-
dade preocupante. Destacou, ainda, 
que muitos aspectos da patogênese 
foram descritos, mas aparentemen-
te representam apenas a ponta do 
iceberg, uma vez que ainda existem 
inúmeras perguntas sem respostas. 
Por fim, chamou atenção para a ur-
gência no desenvolvimento de uma 
vacina contra o zika vírus, classifi-
cando esta como uma emergência 
internacional, principalmente de-
vido ao desconhecimento das con-
sequências da co-infecção de zika, 
dengue e chikungunya.

O Dr. Pedro Vasconcelos 
apresentou palestra intitulada “Lidando 
com a Epidemia do Zika Vírus”, falando 
sobre as lições, conquistas e desafios 

do combate à doença

A plateia no anfiteatro Miguel Couto, 
que se manteve lotado nos quatro dias 

de evento



92

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (2)                                                                                                                                   Outubro, Novembro, Dezembro - 2016

 

 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 10/11/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 

1º Secretário: Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 

 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 15ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, convidando o Acad. Marcello André Barcinski e o Prof. Wilson 
Savino (Fiocruz) a tomarem assento à mesa. Comunicou que o Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. foi 
convidado a proferir palestra sobre a epidemia de Zika Vírus no Brasil no The Wilmer Eye Institute, em 
Baltimore, nos Estados Unidos. Informou também que o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
representará a Academia Nacional de Medicina na posse dos novos Membros Titulares da Academia 
Brasileira de Odontologia. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino ofereceu à 
Academia Nacional de Medicina livro de histórias ilustrada de coloproctologia de autoria do Prof. Flávio 
Antônio Quilici. O Acad. Omar da Rosa Santos solicitou a palavra para trazer à lembrança da 
passagem do décimo ano do falecimento do Acad. Fioravanti Alonso di Piero. Comunicou também o 
falecimento do ilustre colega, Dr. Sidney Rocha de Souza, solicitando o envio de uma moção de pesar, 
aprovada em Plenária por aclamação. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro comunicou o falecimento 
do Dr. João Lobato dos Santos no dia 07 de novembro, solicitando o envio de uma moção de pesar 
em nome da Academia Nacional de Medicina. Em seguida, o Presidente Francisco Sampaio, convidou 
o Acad. Emérito Sergio Augusto Pereira Novis a entregar à Professora Adriana Melo um diploma de 
Honra ao Mérito por descrever pela primeira vez a relação entre o vírus da Zika e as malformações 
cerebrais. A ausência da Professora Ana Maria Bispo foi justificada em razão de uma reunião em 
Brasília junto ao Ministério da Saúde e o Acad. Marcello André Barcinski fará a entrega do diploma em 
nome da Academia Nacional de Medicina posteriormente. O Presidente Acad. Francisco Sampaio 
ressaltou a importância da parceria entre instituições como a Academia Nacional de Medicina, a 
Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Oswaldo Cruz. Convidou o Prof. Pedro Vasconcelos para 
proferir conferência intitulada “Lidando com a Epidemia de Zika Vírus: Lições, Conquistas e Desafios”. 
Após a apresentação do Prof. Pedro Vasconcelos, os Acadêmicos Francisco José Barcellos Sampaio 
e Marcello André Barcinski e o Prof. Wilson Savino (Fiocruz) fizeram as considerações finais sobre a 
organização do evento.  Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro 
Novellino, Milton Ary Meier, Marcello André Barcinski, José Galvão Alves, Omar da Rosa Santos, 
Sergio Augusto Pereira Novis, Adolpho Hoirisch, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Hiram Silveira 
Lucas,  José Marcos Fisz (Honorário), Walter Araújo Zin, Omar Lupi da Rosa Santos, José Manoel 
Jansen, Aderbal Magno Caminada Sabrá, José Augusto da Silva Messias, Antonio Paes de 
Carvalho, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), José Carlos do Valle, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Mario Barreto Corrêa Lima, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos Alberto de 
Barros Franco, Celso Ferreira Ramos Filho, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (26). 

ATA
10/11/2016
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SIMPÓSIO ZIKA: 

CONQUISTAS E DESAFIOS 
UM ANO APÓS A DECLARAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NO BRASIL 
- 10 DE NOVEMBRO DE 2016 - 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqh7d1XmZ0w
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07/11/2016 Seminário discute desafios de pesquisas sobre zika  Jornal O Globo

http://oglobo.globo.com/rio/seminariodiscutedesafiosdepesquisassobrezika20426967#ixzz4PNWTetbq

PUBLICIDADESeminário discute
desafios de pesquisas

sobre zika
Encontro internacional reúne cientistas brasileiros e

estrangeiros que desenvolvem trabalhos sobre
doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

   POR O GLOBO

07/11/2016 17:52 / atualizado 07/11/2016 18:21

O médico Maurício Barreto alertou que a epidemia da doença é resultado do fracasso no
combate ao mosquito Aedes aegypti.  Gabriel de Paiva / Gabriel de Paiva/28122015

RIO — Um anos depois de Ministério da Saúde ter declarado situação

de emergência diante do aumento de casos de microcefalia

associada ao vírus Zika, médicos e pesquisadores do país já chegaram

a algumas respostas, mas o caminho ainda é longo até que novas

descobertas levem à criação de uma vacina ou de uma arma eficaz

para combate ao principal vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti.

Diante deste desafio, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Academia

Nacional de Medicina e a Academia Brasileira de Ciências estão

reunindo alguns dos principais nomes de pesquisadores num

seminário internacional sobre o tema. O evento acontece até o dia 10,

na sede da ANM, no Centro.

   

  



RIO COMPARTILHAR BUSCAR

g1 ge gshow famosos vídeos ENTRE

07/11/2016
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07/11/2016 Seminário discute desafios de pesquisas sobre zika  Jornal O Globo

http://oglobo.globo.com/rio/seminariodiscutedesafiosdepesquisassobrezika20426967#ixzz4PNWTetbq 2/5

microcefalia ligada ao zika

Novo teste para zika será
ofertado no SUS

STF pode julgar aborto em
caso de zika ainda este
ano

Exames frequentes são a
única terapia para
grávidas com zika

pequeno histórico da chegada do vírus Zika ao

Brasil e alertou que a epidemia da doença é

resultado do fracasso no combate ao mosquito

Aedes aegypti. E que este fracasso está

relacionado com os problemas de infraestrutura

urbana não solucionados no país, como falta de

saneamento básico.

— O Aedes é o epicentro deste processo. Não

conseguimos solucionar o problema da dengue,

que se desdobrou poucos anos depois em dois

novos problemas, a chicungunha e a zika e pode

se desdobrar em outros novos, porque outros

vírus podem ser transmitidos pelo Aedes aegypti. Nossa incapacidade

de estabelecer uma relação razoável com ele, ou de controlar ele para

reduzir a densidade, tem sido muito clara. E um imenso desafio para

toda a sociedade — disse ela.

Mas, na avaliação de Maurício Barreto, este ano houve muitos avanços

nas pesquisas de zika.

— Vários estudos importantes foram comunicados. A demonstração

de que a microcefalia é associada à zika, os primeiros prospectos de

desenvolvimento de possibilidade de vacinas, em que grupos

brasileiros estão envolvidos. Os estudos sobre a wolbachia. Isso são

avanços que aconteceram em poucos meses. Se a gente tomar o

período de tempo e as carências de financiamento, os avanços foram

bastante significativos.

Uma dos trabalhos apresentados nesta segundafeira foi o projeto

científico "Eliminar a dengue: desafio Brasil", uma iniciativa

internacional que também acontece simultaneamente na Austrália, na

Indonésia, no Vietnã e na Colômbia. Os cientistas testam a eficácia de

mosquitos contaminados com a bactéria wolbachia, que reduz

significativamente a capacidade de o inseto transmitir arbovírus,

como a chicungunha, a febre amarela e o zika. De acordo com o

pesquisador Luciano Moreira, da Fiocruz de MG, que vem

desenvolvendo o trabalho em bairros do Rio, BH e Manaus, até agora

os resultados vêm sendo animadores. No Rio, estão sendo feito testes

em Jurujuba, Niterói, e em Tubiacanga, na Ilha do Governador.

 



07/11/2016
continuação
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0711/2016 Seminário discute desafios de pesquisas sobre zika  Jornal O Globo

http://oglobo.globo.com/rio/seminariodiscutedesafiosdepesquisassobrezika20426967#ixzz4PNWTetbq

encontrada na natureza. Só que ela nunca foi encontrada no Aedes

Aegypti, não se sabe porque. O trabalho consiste em soltarmos aedes 

com a bactéria em alguns bairros. Na Austrália, os trabalho inciado 

em 2011, com uma área coberta de 19 bairros, os índice de mosquitos 

com wolbachia são bastante altos. E lá eles identificaram que nestes 

cinco anos não houve um transmissão local de dengue nos locais onde 

há mosquitos com a bactéria — contou o pesquisador.

De acordo com as pesquisas, mais da metade dos insetos do mundo 

possuem a bactéria wolbachia. Após milhares de tentativas, a equipe 

do Programa Eliminar a Dengue, na Austrália, introduziu a wolbachia 

dentro do ovo do Aedes aegypti. A wolbachia é passada naturalmente 

da mãe para os filhotes. Quando está presente nas células do 

mosquito, a bactéria é capaz de reduzir a transmissão do vírus da 

dengue pelo vetor. Como a bactéria é transmitida naturalmente para 

as gerações seguintes de mosquito, o método se torna 

autossustentável, explica Luciano Moreira.

O seminário acontece até o dia 10. A atividade inclui os simpósios

“The Zika menace in Americas: challenges and perspectives” e “One 

year the annoucement of thn national public health emergency in 

Brazil: lessons, achievments and challenges”. A programação está 

disponível on line(eventos.fiocruz.br/eventos/zikasymposium)

  

07/11/2016
continuação
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Especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da 
Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de 
Ciências estão reunidos no Rio de Janeiro para debater qual 
será o futuro das crianças que tiveram contato com o vírus da 
zika, como mostrou o Bom Dia Rio. Os especialistas acreditam 
que as doenças vão além da microcefalia. Ao longo da vida, 
eles podem manifestar autismo, esquizofrenia, mal de 
Parkinson e Alzheimer.

Os especialistas acreditam que o número de casos de zika 
pode aumentar com a proximidade de verão e o aumento da 
chuva no Sudeste. Rodrigo Stabeli, vice-presidente de 
pesquisa da Fiocruz, destaca que a prevenção parte dos 
cidadãos e também do governo.

“Estamos nos preparando para que, durante as chuvas, tenha 
um aumento da epidemia no Sudeste. E temos acompanhado 
os casos no nosso instituto de referência, Fernandes Figueira, 
aqui do Rio de Janeiro, para saber o comportamento. Por isso 
a prevenção é o melhor para combater o vírus da zika,” 
explicou Stabeli.

Sessenta pesquisadores de 13 países estão reunidos na 
cidade como, por exemplo, o epidemiologista americano Ian 
Lipkin, considerado uma referência mundial no estudo de vírus 
e bactérias. Ele é um dos principais defensores de que os 
males causados pelo vírus da zika podem ir muito além da 
microcefalia.

Os cientistas ressaltaram a importância do acompanhamento 
médico para avaliar as consequências da contaminação.

“Quando eu falo das crianças eu falo das crianças, das familias, 
então a comunidade cientifica, a comunidade de saúde, 
profissionais de saúde, sistema público de saúde, também tem 
a responsabilidade de acompanhamento dessas crianças por 
que nós estamos diantes de questões sociais de grande 
envergadura”, destacou Wilson Savino, diretor da Fiocruz.

08/11/2016
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Jorge Neira, Wilson Savino, Paulo Gadelha, Marcello Barcinski, José Murilo de Carvalho e Jeremy 
McNeill 

 
Um vírus cujo potencial letal ou, no mínimo, muito danoso, foi descoberto apenas em 2015. Que 
pode ser transmitido por mosquitos ou por via sexual. E que está se espalhando pelo mundo. O 
conhecimento sobre sua natureza é muito pequeno. O que fazer? O país mais ameaçado soube o 
que fazer: imediatamente se deu conta da gravidade do vírus Zika e criou uma ampla rede 
multidisciplinar e multinacional de pesquisa, cooperativa e não competitiva, visando dar respostas 
rápidas para a população em risco. 
 
E que país é esse? Os EUA? A China? O Japão? Não... O Brasil! 
 
Apesar da crise recente, dos cortes dramáticos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, da 
falência do estado do Rio de Janeiro, os pesquisadores brasileiros se beneficiaram ainda do 
fortalecimento científico construído nas últimas décadas. Além de terem tomado a iniciativa da 
criação da rede, estão dando contribuições surpreendentes para a construção do conhecimento 
básico sobre esse vírus tão destrutivo, capaz de atingir fetos, crianças e adultos. 
 

08/11/2016
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Em função desse protagonismo, entre os dias 7 e 10 de novembro de 2016 a Academia Nacional de 
Medicina (ANM), a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Fundação Instituto Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a Inter Academy Partnership - IAP for Health e a Rede Interamericana de Academias de 
Ciências (IANAS) organizaram em parceria um simpósio sobre Zika na sede da ANM, no Rio de 
Janeiro, convidando pesquisadores dessa rede e representantes de Academias de outros países 
afetados pela epidemia. 
 
O Acadêmico Marcello Barcinski, organizador do evento junto com o Acadêmico Wilson Savino, 
representou o presidente da ANM Francisco Sampaio na abertura. Ele relatou que os objetivos dessa 
conferência conjunta envolvem, em primeiro lugar, trocar informações sobre o estado da arte da 
pesquisa sobre zika. "A comunidade científica e médica brasileira deu uma resposta absolutamente 
competente e eficiente para o problema. Isso demonstra a absoluta necessidade de ter essa 
competência mantida." Barcinski observou, porém, que já nessa primeira fase muitas pessoas já 
estão desanimando, porque as perspectivas de financiamento não são promissoras. "Isso é 
lamentável, porque podemos não estar preparados para outras ameaças com essa."  
 
O outro objetivo é construir um programa de vigilância epidemiológica internacional através de 
IANAS, com troca de informações, de dados, de reagentes. No dia 8/11 o evento contará com a 
participação de representantes de todas as Academias americanas onde zika é um problema. "Nessa 
discussão vamos saber como a crise está afetando os outros países e como eles estão lidando com a 
situação. Nesse sentido, as Academias de Ciências e de Medicina dos países envolvidos podem 
contribuir mito, porque formam uma união supra institucional." 
 
Representando o presidente da ABC, Luiz Davidovich, o diretor da Academia José Murilo de 
Carvalho destacou logo no início não era "zicólogo, se me permitem o neologismo". Mas em nome 
da ABC destacou a preocupação da Casa em colocar a ciência a serviço da sociedade, 
especialmente na área de saúde, característica da Academia desde a sua fundação, há 100 anos. 
"Entre os fundadores da Academia havia matemáticos, físicos, químicos, astrônomos e três grandes 
sanitaristas - Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Adolfo Lutz, todos profundamente envolvidos em 
resolver os principais problemas de saúde pública da época." No caso, os problemas eram a peste 
bubônica, a febre amarela, a varíola, a doença de Chagas (que levou o nome do seu descobridor, 
que ainda apontou o seu agente causador e seu vetor) e a esquistossomose. "Desejo que deste 
simpósio resultem avanços capazes de contribuir com eficácia a nova ameaça à saúde pública que 
representa o zika vírus, seguindo a trilha aberta por nossos fundadores", concluiu o historiador. 
 
Representando o Inter Academy Partnership - IAP for Health, o médico Jorge Neira apresentou a 
instituição. Explicou que o IAP tem três grandes linhas: IAP for Health, IAP for Science e IAP for 
Research. "Eu represento o Comitê Executivo do IAP For Health, que envolve 78 academias de todo 
o mundo, o que permite esse trabalho conjunto para priorizar temas de saúde global, que são 
critérios de saúde similar para todos os habitantes do planeta." Neira relatou que este trabalho 
conjunto lhes permite promover uma série de atividades, como a reunião de zika vírus. O objetivo 
é difundir informação, discutir como a informação pode chegar aos diferentes governos, como se 
consegue que haja reprodutibilidade no trabalho científico, como se assegura que os profissionais 
da saúde estejam treinados para fazer trabalho cientifico. "Creio que todas essas coisas contribuem 
para organizar informações, difundi-las, compartilhar conhecimentos com distintos países e regiões 
e, sobretudo, a possibilidade de fazer declarações que envolvam e comprometam todos os governos 
regionais. Estamos fazendo um trabalho conjunto com todos os pesquisadores, neste caso, que se 
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ocupam de zika, chicungunya e dengue. Me parece que e uma oportunidade muito boa de 
desenvolver um trabalho de equipe multidisciplinar e isso é muito importante."  

Jeremy McNeill falou em nome de IANAS, explicando a amplitude de sua atuação, que tem braços 
nas Américas, na África, na Europa e na Ásia e trabalham com o IAP. A ação de IANAS envolve 
capacitação de recursos humanos e tem como missão fortalecer as Academias ativas da região e 
dar apoio à criação e desenvolvimento de Academias nos países em que são incipientes ou ainda 
não existem. Os principais programas atualmente existentes tratam de questões fundamentais: 
água, energia, educação em ciência e mulheres na ciência. "Essa experiência na área de saúde é 
muito importante e a primeira vez que fazemos algo exclusivo nessa área. Até então, trabalhamos 
com água como um dos nossos temas principais, e muitas doenças são relacionadas com a sua 
contaminação. Essa nos parece uma oportunidade muito boa de discutir a criação de uma rede de 
Academias de Medicina para focar em aspectos de saúde, será uma grande ponte, se funcionar 
bem. Considero essa iniciativa muito promissora."  

O diretor do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e Acadêmico Wilson Savino destacou que o 
evento está sendo realizado exatamente após um ano da declaração do estado de emergência em 
saúde pública no país, que gerou uma série de ações nacionais e internacionais. "Estas ações 
resultaram em avanços substantivos no conhecimento sobre as doenças neurológicas causadas pelo 
vírus zika como sobre seu controle, na perspectiva do controle do vetor, do ponto de vista 
terapêutico e vacinal." Savino destacou a importância da comunidade científica brasileira e dos 
profissionais de saúde envolvidos nesse desafio. "Eu gostaria de render um tributo àqueles que 
desenvolveram um trabalho exemplar no sentido de gerar conhecimento rápido e eficaz para 
enfrentar essa epidemia, de forma brilhante e emocionante. O nosso trabalho é dar respostas à 
sociedade. Vamos refletir sobre o que já foi feito avançado e avaliar os desafios e perspectivas de 
enfrentamento dessa epidemia global."  

O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, destacou que a academia tem cumprido de maneira 
exemplar não só seu papel de reflexão no campo do conhecimento, mas também exercendo sua 
vocação de levar para as políticas públicas do Ministério da Saúde referências significativas, 
orientações e recomendações fundamentais para a área de saúde pública. "O ministro Ricardo 
Barros estaria presente hoje, mas foi convocado de última hora pela presidência. Então, estou 
falando também em nome do Ministério da Saúde, agradecendo aos organizadores do evento", 
ressaltou Gadelha.  

A questão da zika, segundo ele, colocou a comunidade científica e o Ministério para refletir 
também sobre desafios mais amplos. "Como atuamos em momentos de emergência, qual é o papel 
do Estado, como a sociedade se relaciona com momentos de epidemia, que trazem problemas em 
todas as dimensões. Gostaria de enfatizar que o que garantiu a capacidade de resposta brasileira 
foi a integração do campo de ciência, tecnologia e inovação, com todo o esforço que foi feito para 
construir essa base, e do outro lado a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), que com sua 
presença em todo o território nacional fez as pontes necessárias para que possamos enfrentar esse 
desafio da saúde pública e esse enigma científico."  
Gadelha agradeceu a consolidação da parceria do IAP for Health e de IANAS, fundamental no 
enfrentamento de um problema internacional de saúde pública. "Precisamos consolidar essa 
parceria em cima da construção e compartilhamento do conhecimento da forma mais aberta 
possível, em benefício da sociedade. "E temos que estar unidos e preparados, porque o desafio é 
permanente." (Elisa Oswaldo-Cruz Marinho para NABC) 
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10/12 às 16h32  Atualizada em 10/12 às 16h37

Cientistas estudam inativação do vírus da zika
Pesquisadores preveem desenvolvimento de vacina contra a doença

Segundafeira, 12 de dezembro de 2016

Jornal do Brasil

Pesquisadores do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), estudam a inativação do vírus da zika como um possível caminho para o desenvolvimento
de uma vacina contra a doença. Ainda em fase inicial, a pesquisa foi um dos estudos sobre arboviroses
apresentados, esta semana, durante seminário que reuniu a comunidade científica para divulgar e avaliar
os resultados da Rede Zika, programa criado pela Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio de Janeiro) diante dos problemas causados pela epidemia da doença.  

No evento Resultados e Avanços da Rede de Pesquisas em Zika, Chikungunya e Dengue no Estado do Rio
de Janeiro, realizado na Academia Nacional de Medicina, no Centro do Rio, os integrantes das seis redes
apoiadas pela fundação discutiram os avanços científicos e tecnológicos decorrentes do programa.  

– Avaliamos os resultados alcançados no primeiro ano de trabalho – resumiu Jerson Lima Silva, diretor
científico da Faperj.

Os pesquisadores do IBqM/UFRJ observaram que, por meio de pressão hidrostática, a estrutura do vírus
pode ser modificada. Geralmente, o vírus causa infecção quando em contato com uma célula hospedeira
modelo. Mas, depois de submetido a um sistema de alta pressão, ele se mostrou completamente
inativado e, portanto, incapaz de infectar as células. 

Fase de teste 

Por meio dessa técnica, apesar da estrutura do vírus ser alterada, impedindo a infecção, ele não perde a
capacidade imunogênica, ou seja, os camundongos vacinados com essas partículas inativadas produzem
anticorpos contra ele e, portanto, não morrem quando em contato com o vírus infeccioso.  

– A técnica de inativar vírus por pressão é uma estratégia de baixo custo – disse Fernando Bozza,
pesquisador da Fiocruz.

Grupo estuda controle do Aedes aegypti 

A Rede Zika também envolve pesquisas relacionadas a estratégias de controle do mosquito Aedes aegypti.
É o caso do estudo que propõe a modificação genética dos mosquitos para alterar o comportamento do
inseto.  

– O mosquito não precisa picar seres humanos. Ele pode ser modificado para que mantenha a dieta
vegetal – explicou o pesquisador Richard Ian Samuels, do Laboratório de Entomologia e Fitopatologia da
Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

Ciência e Tecnologia
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A pesquisa aponta que, depois de passar pela fase de larva e pupa, o Aedes chega à vida adulta faminto,
à procura de substâncias doces e açucaradas. Por dois ou três dias, ele se nutre da seiva e do néctar das
plantas e, somente após esse período, as fêmeas passam a procurar sangue. Segundo o estudo, inibidores
de desenvolvimento poderiam impedir a necessidade do inseto de buscar sangue. 

Sobre a iniciativa 

Criado em fevereiro deste ano para atender a necessidade do país de buscar respostas para a epidemia
de zika, o programa Pesquisa em Zika, Chikungunya e Dengue no Estado do Rio de Janeiro apoia seis
redes de pesquisa em arboviroses, que envolvem 325 pesquisadores de importantes centros de ciência e
tecnologia sediados em território fluminense.

12/12/2016
continuação
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Hoje às 15h50  Atualizada hoje às 16h03

Simpósio na ANM apresenta avanços e desafios da pesquisa
sobre o Zika vírus 

Quintafeira, 17 de novembro de 2016

Jornal do Brasil

A cooperação entre as instituições científicas é melhor o caminho para lidar com as crises e emergências
em Saúde Pública– esse foi o legado deixado pelo Simpósio realizado entre os dias 7 e 10 de novembro na
Academia Nacional de Medicina. Organizado por meio de uma parceria entre a Academia Nacional de
Medicina, o Instituto Oswaldo Cruz e a Academia Brasileira de Ciências, o Simpósio reuniu mais de 60
pesquisadores de 13 países diferentes para discutir os avanços e desafios da pesquisa sobre o Zika vírus,
um ano após a declaração do estado de emergência em Saúde Pública no país.

O Simpósio, que durou 4 dias e teve como marcas a multidisciplinaridade e a troca de experiências, foi
dividido em duas etapas: nos dias 7 e 8, foi discutida a epidemia de Zika vírus do ponto de vista das
Américas ‐ representantes das Academias de Medicina e Ciências abordaram como a crise, que não é uma
crise exclusivamente de Saúde, está afetando estes países e quais os mecanismos utilizados para lidar
com a situação. O caráter internacional do Simpósio ficou ainda mais evidente com a participação de
organizações supranacionais como a rede IANAS (Inter‐American Network of Academies ofSciences) e o
IAP for Health, que trata de temas de saúde global.

Foram apresentados estudos
ainda pouco disseminados
no Brasil, como o do
Professor Ian Lipkin,
especialista da Columbia
University, dos Estados
Unidos, que alerta para o
fato de que a infecção pelo
Zika vírus em gestantes
pode ter consequências que
vão muito além da
microcefalia. Segundo o
cientista, fetos expostos ao
vírus podem desenvolver
transtornos como autismo,
esquizofrenia, transtorno
bipolar e transtorno de
déficit de atenção, mesmo

em crianças que nasçam sem sinais de microcefalia ou dificuldades cognitivas óbvias. Para isso, ressaltou

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora: Acad. José Temporão (ex‐ Ministro da Saúde), Acad. Marcello Bracinski (Organizador),
Acad. Francisco Sampaio (Presidente, ANM) e Prof. Wilson Savino (Diretor, Instituto Oswaldo Cruz)
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a importância de um acompanhamento a longo prazo, chamando atenção para o fato de que 80% das
infecções por Zika são assintomáticas.

O evento também contou com a presença da Dra. IlonaKickbusch, Diretora do Global Health Centre, que
esteve envolvida no desenvolvimento do Quadro Europeu de Políticas de Saúde para 2020. A ex‐Diretora
do Programa de Saúde da Universidade de Yale apresentou alternativas para o gerenciamento de crises
globais de saúde, destacando o protagonismo de organizações não governamentais, instituições de
pesquisa e até mesmo a sociedade civil. 

Na segunda etapa da
programação, nos dias 9 e
10, os conferencistas se
debruçaram na análise do
panorama brasileiro com
relação às pesquisas em zika
vírus. Nomes como Glaucius
Oliva (ex‐Presidente do
CNPq)e Maurício Lima
Barreto (Fiocruz, Bahia)
discutiram a capacidade de
resposta da Ciência
brasileira frente a essa
epidemia, dando especial
destaque à liderança dos
pesquisadores no que se
refere à inovação, ciência e
tecnologia. A pesquisadora
Patrícia Brasil, que esteve à
frente dos primeiros
registros de casos, se
emocionou ao falar sobre
seus pacientes, em geral
bebês nascidos com
microcefalia, ressaltando a

necessidade da existência de uma rede de acolhimento para estas crianças e suas famílias, que hoje
sofrem com a pouca disponibilidade de informações.

O último dia do evento (quinta‐feira) coincidiu com a tradicional Sessão Plenária da Academia Nacional
de Medicina, que cumpre seu papel de órgão consultivo do Ministério da Saúde fornecendo referências,
orientações e recomendações significativas para a área de saúde pública, foi Coordenada pelo Presidente
da Academia Nacional de Medicina, Acadêmico Francisco Sampaio. Em momento solene, foi ofertado
diploma de Honra ao Mérito Científico às Professoras Adriana Melo e Ana Maria Bispo: a primeira por
descrever pela primeira vez a relação entre o vírus da Zika e as malformações cerebrais e a segunda por
detectar pela primeira vez a presença do Zika vírus no líquido amniótico. 

A Mesa Redonda denominada “Epidemia de Zika Vírus: o que vem a seguir?”, Coordenada pelo Presidente
Sampaio e da qual participaram os Professores Roberto de Andrade Medronho (Diretor da Faculdade de
Medicina da UFRJ), Mauro Martins Teixeira (UFMG), Marcos da Silva Freire (Vice‐diretor de
Desenvolvimento Tecnológico de Bio‐Manguinhos), Rafael Maciel de Freitas (Fiocruz) e Adriana Melo
(Instituto de Saúde Elpídio de Almeida), apresentou as perspectivas futuras de enfrentamento da
epidemia, como o uso da cloroquina, um medicamento utilizado contra a malária, que diminuiu a
quantidade de células infectadas em até 95% e não possui contraindicações para grávidas. Também foi

Dra. Adriana Melo, que descreveu pela primeira vez na literatura médica mundial a relação entre o
Zika vírus e as malformações cerebrais, recebe de Sérgio Novis Diploma de Honra ao Mérito

17/11/2016
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abordado o uso da bactéria
Wolbachia, que, quando
presente no mosquito Aedes
aegypti, é capaz de reduzir
a transmissão do vírus zika.
As falas apresentadas
destacaram a necessidade
de alteração na atual
estratégia de combate ao
vetor – o Acadêmico José
Gomes Temporão chamou
atenção para o fato de que
as condições estruturais do
país, como a ausência de
saneamento básico,
constituem um quadro
complexo na formulação de

políticas públicas que sejam, de fato, eficazes.

A última conferência do Simpósio foi proferida pelo Prof. Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas,
considerado um dos heróis no combate à epidemia de zika. O pesquisador ressaltou que um dos fatores
mais preocupantes com relação à epidemia é que este era, até então, considerado um vírus sem
importância, incapaz de provocar qualquer infecção que merecesse cuidado, tornando‐se uma ameaça à
saúde pública mundial em velocidade preocupante. 

Destacou, ainda, que muitos aspectos da patogênese foram descritos, mas aparentemente representam
apenas a ponta do iceberg, uma vez que ainda existem inúmeras perguntas sem respostas. Por fim,
chamou atenção para a urgência no desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus, classificando
esta como uma emergência internacional, principalmente devido ao desconhecimento das consequências
da co‐infecção de zika, dengue e chikungunya.

Prof. Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas

17/11/2016
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Sessão de 17 de Novembro de 2016

 ACADEMIA REALIZA SIMPÓSIO SOBRE 
SAÚDE PÚBLICA E INFECÇÕES FÚNGICAS NO BRASIL

O Simpósio realizado na última quin-
ta-feira (17) na Academia Nacional 
de Medicina abordou a importância 
do incentivo às discussões sobre In-
fecções Fúngicas no Brasil. A orga-
nização do Simpósio fi cou a cargo 

do Presidente Francisco Sampaio e 
do Professor Carlos Morel, que fi r-
maram compromisso de publicar 
dossiê sobre Doenças Negligencia-
das, a partir do material apresenta-
do no Simpósio.

Na mesa diretora, os Professores Dayvison Freitas, Gil Benard, o Presidente 
Francisco Sampaio e os Professores Carlos Morel e Ziadir Coutinho

O Professor Gil Benard (USP) iniciou 
as apresentações com aula intitulada 
“Impacto da Infecção pelo HIV 
na História Natural das Endemias 
Tropicais”, abordando doenças 

como a tuberculose, a hanseníase 
e paracoccidioidomicose e sua 
associação ao vírus HIV. Sobre esta 
última, afi rmou se tratar de uma 
endemia rural que se espalha por 
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toda a América Latina, destacando 
que 80% dos casos registrados são 
no Brasil. Sobre a interação com o 
HIV, revelou que muitos pacientes 
manifestam a forma oportunista da 
doença, com reativação de antigos 
focos.

Em sua apresentação, o Prof. Gil Benard 
discorreu sobre as associações do vírus 
HIV com diferentes infecções fúngicas

Na conclusão de sua palestra, afir-
mou que infecções como a para-
coccidioidomicose pioram a história 
natural e as manifestações clínicas 
de pacientes imunocomprometidos. 
Além deste fato, apesar de não ha-
ver registro de um aumento de ca-
sos de paracoccidioidomicose as-
sociada à AIDS, muitas perguntas 
importantes sobre as consequências 
da coinfecção ainda permanecem 
sem resposta.

Para abordar “A Rede de Micologia 
da Fiocruz”, foram convidados os 
Professores Ziadir Coutinho e Day-
vison Freitas. O Professor Ziadir 
Coutinho (ENSP – Fiocruz) iniciou 

sua apresentação definindo “Doen-
ças Negligenciadas” como aquelas 
causadas por agentes infecciosos ou 
parasitas consideradas endêmicas 
em populações de baixa renda. Cha-
mou atenção para os investimentos 
reduzidos em pesquisas e produção 
de medicamentos, destacando que 
mais de 300 milhões sofrem de uma 
infecção fúngica grave a cada ano. 
Destes, mais de 1.350.000 pessoas 
morrem. Em comparação, os óbitos 
por malária e tuberculose – doen-
ças que recebem um volume mui-
to maior de investimentos - são 
1.240.000 e 1.400.000, respectiva-
mente.

O Professor Ziadir Coutinho

Já o Professor Dayvison Freitas (INI 
– Fiocruz) chamou atenção para o 
fato de que doenças causadas por 
fungos atingem, de uma maneira 
geral, uma população que já se en-
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contra em situação de vulnerabili-
dade, associada a aspectos sociais 
e econômicos. Além deste fato, a 
falta de infraestrutura para o aten-
dimento dos pacientes faz com que 
doenças como a criptococose possu-
am taxas de mortalidade entre 43 e 
65% nos países em desenvolvimen-
to, enquanto se mantém em 10% 
nos países desenvolvidos. Salientou 
a necessidade de uma associação 
com os mecanismos estatais como 
o Ministério da Saúde, para a ins-
tituição de notificação compulsória 
e a criação de uma base de dados 
oficial do Governo.

O Professor Dayvison Freitas 
em sua apresentação

Por fim, ambos os conferencistas 
apontaram para a definição um “ló-
cus” nos Ministério da Saúde e Ciên-
cia & Tecnologia dedicado ao estudo 
às doenças fúngicas, para o desen-
volvimento de inovação tecnológi-
ca, ensino, organização da rede as-
sistencial e vigilância em saúde. O 
objetivo da criação de uma rede de 
micologia seria, portanto, criar uma 
rede de cooperação interinstitucio-
nal, visando uma melhor interven-
ção na saúde coletiva, assistência 
qualificada e incentivo à pesquisa.

No bloco dedicado à discussão, o 
Prof. Carlos Morel (Fiocruz) propôs 
importantes reflexões aos conferen-
cistas e ao público presente, como, 
por exemplo, a reflexão sobre o de-
sequilíbrio entre a importância médi-
ca das micoses e os investimentos na 
área e a quem caberia reverter este 
quadro. Além deste fato, o Professor 
Morel chamou atenção para o fato de 
que não existem vacinas antifúngicas 
e que, ademais, as drogas existentes 
atualmente são ineficientes e caras.

 Prof. Carlos Morel 
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Acerca dos possíveis caminhos a 
serem seguidos, chamou atenção 
para a formação de parcerias para o 
desenvolvimento de produtos, ten-
do como exemplo a “TB Alliance”, 
que procura desenvolver e garantir 
acesso equitativo aos novos medi-
camentos contra a tuberculose. Se-
gundo o Professor, antes de a TB 
Alliance ser estabelecida, não havia 
candidatos clínicos em fase de de-
senvolvimento de fármacos contra 
a tuberculose, muito menos a espe-
rança realista de novos esquemas 
medicamentosos contra a tubercu-
lose. Atualmente, trabalhando com 
uma ampla gama de públicos e pri-
vados interessados, incluindo em-
presas farmacêuticas, universidades 
e outros laboratórios de investiga-
ção em todo o mundo, TB Alliance 
aproveita a ciência para desenvolver 
novos esquemas de medicamentos 
contra a tuberculose, necessários 
para combater esta pandemia.

O Professor Arnaldo Colombo (UNI-
FESP) apresentou aula intitulada 
“Infecções Fúngicas: Problema de 
Saúde Pública Negligenciado no Bra-
sil”, destacando que o cenário socio-
econômico brasileiro e as condições 
estruturais de saneamento básico 
no país, geram um cenário de risco 
para infecções fúngicas. Ademais, 
a negligência do Estado brasileiro 
frente a esse problema tem como 
consequência altíssimas taxas de 

mortalidade por infecções fúngicas 
no Brasil, principalmente se compa-
radas àquelas observadas nos paí-
ses desenvolvidos. Um dos dados 
apresentados pelo Professor aponta 
que as doenças causadas por fungos 
não representam apenas uma ame-
aça direta de saúde, comprometen-
do também a segurança alimentar 
das populações.

O Prof. Arnaldo Colombo apresentou 
um panorama das infecções fúngicas 

no Brasil

Ao final de sua apresentação, o mé-
dico afirmou que a frequência com 
a qual essas doenças ocorrem no 
Brasil e as altas taxas de mortali-
dade associadas torna necessária a 
implementação de políticas públicas 
específicas para atender a popula-
ção, seja na área rural ou nas gran-
des cidades. Além deste fato, novos 
recursos diagnósticos e terapêuti-
cos devem ser agregados ao siste-
ma de saúde para reduzir mortali-
dade e oferecer melhor qualidade 
de vida aos pacientes acometidos 
por micoses invasivas.
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RODRIGO VIANNA TOMA POSSE COMO CORRESPONDENTE 
ESTRANGEIRO E APRESENTA CONFERÊNCIA NA ANM

Sessão de 17 de Novembro de 2016

A Sessão Plenária de 17 de novem-
bro na Academia Nacional de Medici-
na recebeu, além do Simpósio “Saú-
de Pública e Infecções Fúngicas no 

Brasil”, uma importante conferência 
do Dr. Rodrigo Vianna (Jackson Me-
morial Hospital, Miami, EUA) a res-
peito de Transplante Multivisceral.

O Prof. Arnaldo Colombo e os Acads. Claudio Cardoso de Castro, Francisco 
Sampaio (Presidente) e Silvano Raia

O Dr. Rodrigo Vianna possui gra-
duação em Medicina pela Univer-
sidade Federal do Paraná (1994) e 
doutorado em Medicina (Cirurgia do 
Aparelho Digestivo) pela Universi-
dade de São Paulo (2014). O mé-

dico, natural de Curitiba, é um dos 
profissionais mais experientes em 
transplantes múltiplos de órgãos e, 
em 2013, foi nomeado diretor do 
Serviço de Transplantes e Chefe do 
Departamento do Transplantes Gas-
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trointestinais e Fígado do Instituto 
de Transplantes de Miami, Flórida.

Em 2012, assumiu o cargo de Di-
retor de Transplante de Órgãos Só-
lidos do Miami Transplant Institute, 
onde trabalha atualmente. A unida-
de é considerada um dos maiores 
centros de transplantes do mundo, 
com mais de 10 mil procedimentos 
já realizados, e um dos poucos luga-
res onde o transplante multivisceral 
pode ser realizado.

Autor e coautor de um total de 169 
artigos em revistas internacionais 
de impacto sobre Transplantes e 
membro de várias entidades médi-
cas como a Sociedade Americana de 
Nutrição Parenteral e Enteral, o re-
conhecimento de seu trabalho hoje 
ultrapassa as fronteiras do meio mé-

dico, chegando à mídia internacio-
nal depois dos transplantes de su-
cesso das crianças Pedrinho e Sofia, 
que sofriam de síndromes graves e 
foram submetidas a transplantes de 
múltiplos órgãos.

E, como reconhecimento da magni-
tude do trabalho desenvolvido pelo 
cirurgião, a Sessão Plenária realiza-
da no dia 27 de outubro consagrou 
novamente a carreira do Dr. Vianna, 
quando o elegeu, por aclamação, 
Correspondente Estrangeiro da Aca-
demia Nacional de Medicina. A hon-
raria foi alcançada mediante a indi-
cação do Acadêmico Silvano Raia, 
que entregou o diploma ao novel 
Correspondente Estrangeiro na Ses-
são de 17 de novembro, ocasião na 
qual apresentou conferência sobre 
Transplante Multivisceral.

O Acad. Silvano Raia faz a entrega do diploma de 
Correspondente Estrangeiro ao Dr. Rodrigo Vianna
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Falando sobre sua experiência, o 
Dr. Rodrigo Vianna discorreu sobre 
os vários tipos de enxerto possí-
veis por meio desta técnica, como 
os de intestino isolado, fígado-in-
testino, fígado-pâncreas-intestino, 
cólon, dentre outros. Também afir-
mou que, apesar de o transplante 
multivisceral representar a quebra 
de mais uma barreira no tratamen-
to de doenças complexas, existem 
alguns desafios a serem superados, 
como as infecções e rejeição (sín-
dromes como a “Doença do Enxerto 
contra o Hospedeiro” e “Transtorno 
Linfoproliferativo Pós-transplante”).

Sobre as indicações para a realiza-
ção deste procedimento, chamou 
atenção para o fato de que a maio-
ria das indicações está relacionada 
com as complicações decorrentes 
do uso da nutrição parenteral a lon-
go prazo, que pode causar infecções 

de cateter com sepse, trombose de 
acessos centrais e doença hepática. 
Além destes casos, o transplante 
multivisceral também pode ser indi-
cado em casos de trombose extensa 
do sistema portal, tumores de cres-
cimento lento e em casos nos quais 
a qualidade de vida do paciente é 
diretamente afetada por outros ti-
pos de tratamento. A avaliação dos 
pacientes é realizada por uma equi-
pe multidisciplinar, que inclui, além 
do cirurgião, gastroenterologistas, 
nutricionistas, farmacêuticos, infec-
tologistas, assistentes sociais, psi-
cólogos e fonoaudiólogos, que irão 
determinar os exames a serem re-
alizados e o “custo-benefício” para 
a qualidade de vida do paciente. 
Nesse sentido, a individualidade de 
cada caso é de extrema importân-
cia, uma vez que cada procedimen-
to é personalizado e adaptado às 
necessidades de cada paciente.

A conferência do Dr. Rodrigo Vianna falou sobre os desafios e 
as perspectivas dos Transplantes Multiviscerais
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Ao final de sua palestra, o Dr. Ro-
drigo Vianna apresentou alguns de 
seus casos de sucesso e o acompa-
nhamento feito com estes pacientes, 
como o caso da paciente Sofia La-
cerda, acometida pela Síndrome de 
Berdon, que causa a má formação 
de vários órgãos do sistema diges-
tivo. Antes de realizar o transplante 
com o Dr. Vianna, Sofia foi subme-
tida a três procedimentos cirúrgicos 
no Brasil, mas ainda necessitava de 
atendimento especializado para a 
síndrome rara e para o transplante 
multivisceral, que não poderia ser 
realizado no país. A complexidade 
do procedimento se deu em razão do 

estado avançado da doença hepáti-
ca e pela pouca idade da paciente, 
que tinha um pouco mais de 1 ano 
na época. Ela recebeu transplantes 
de estômago, fígado, pâncreas, in-
testino delgado e cólon.

Sobre o pós-operatório, o Dr. Rodri-
go Vianna salientou que as primei-
ras 72 horas são as mais críticas, 
com riscos de complicações cirúr-
gicas e infecciosas ao longo da pri-
meira semana. O controle medica-
mentoso de prevenção de rejeições 
envolveu, no caso de Sofia, mais de 
20 remédios diferentes.
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ATA
17/11/2016

 

 

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 17/11/2016, 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 16ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, convidando o Acad. Silvano Mário Atílio Raia para tomar assento 
na Mesa Diretora. Comunicou que a Acad. Eliete Bouskela foi eleita Membro da The World Academy 
of Science. Em seguida, colocou em discussão e aprovação a ata da Sessão de 20 de outubro, e não 
havendo nenhum reparo por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz informou que representou a Academia Nacional de 
Medicina na cerimônia de posse dos novos membros da Academia Brasileira de Odontologia. Não 
havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos 
Sampaio convidou o Prof. Arnaldo Colombo dar continuidade ao Simpósio “Saúde Pública e Infecções 
Fúngicas no Brasil”, apresentando conferência intitulada “Infecções Fúngicas: Problema de Saúde 
Negligenciado no Brasil”. Após a apresentação, iniciou-se rodada de discussões, da qual participaram 
os Acads. Omar da Rosa Santos e José Carlos do Valle. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco 
José Barcellos Sampaio obedecendo o Regimento Interno, deu Posse ao novel Correspondente 
Estrangeiro, Dr. Rodrigo Vianna e convidou o Acad. Silvano Mário Atílio Raia para fazer a entrega do 
diploma. Após receber os cumprimentos, o Dr. Rodrigo Vianna apresentou a conferência intitulada 
“Transplante de Múltiplos Órgãos”. Os Acads. Pietro Novellino, José Carlos do Valle, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá e Rossano Kepler Alvim Fiorelli participaram do debate subsequente às 
apresentações. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Francisco José Barcellos Sampaio, Milton Ary Meier, Hiram Silveira Lucas, José Galvão Alves, 
Carlos Antonio Mascia Gottschall, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Claudio Cardoso de 
Castro, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Luiz Fernando Rocha 
Ferreira da Silva (Honorário), Jayme Brandão de Marsillac, José Marcos Fisz (Honorário), Roberto 
Soares de Moura, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Omar da Rosa Santos, Orlando 
Marques Vieira, Gerson Canedo Magalhães, Adolpho Hoirisch, Maurício Rocha e Silva, José 
Manoel Jansen, Jorge Alberto Costa e Silva, Ricardo José Lopes da Cruz, Omar Lupi da Rosa 
Santos, Delta Madureira Filho, José Rodrigues Coura, Mario Barreto Corrêa Lima, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Eliete Bouskela, Silvano Mário Atílio Raia, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
Aderbal Magno Caminada Sabrá, José Carlos do Valle, Claudio Cardoso de Castro (33). 
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SESSÃO PLENÁRIA 
- 17 DE NOVEMBRO de 2016 -  

PALESTRA 1:
"INFECÇÕES FÚNGICAS: PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

NEGLIGENCIADO NO BRASIL" 
PROF. ARNALDO LOPES COLOMBO 

UNIFESP

PALESTRA 2: 
“TRANSPLANTE DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS”, 

DR. RODRIGO VIANNA 
(JACKSON MEMORIAL HOSPITAL, MIAMI)

https://www.youtube.com/watch?v=6djREKTksew
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SIMPÓSIO 

SAÚDE PÚBLICA E INFECÇÕES FÚNGICAS NO BRASIL 

- 17 DE NOVEMBRO DE 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=YIR7Vfa6_2g
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21/11 às 14h01  Atualizada em 21/11 às 14h07

Infecções fúngicas como problema de Saúde Pública é
tema de Simpósio na ANM

Quartafeira, 23 de novembro de 2016

Jornal do Brasil

Em Simpósio realizado na última quinta‐feira (17) a Academia Nacional de Medicina abordou a
importância do incentivo às discussões sobre Infecções Fúngicas no Brasil. A organização do Simpósio
ficou a cargo do Presidente Francisco Sampaio e do Professor Carlos Morel (Fiocruz), que firmaram
compromisso de publicar dossiê sobreDoenças Negligenciadas, a partir do material apresentado no
Simpósio. 

O Professor Gil Benard (USP) iniciou as apresentações com aula intitulada “Impacto da Infecção pelo HIV
na História Natural das Endemias Tropicais”, abordando doenças como a tuberculose, a hanseníase e
paracoccidioidomicose e sua associação ao vírus HIV. Sobre esta última, afirmou se tratar de uma
endemia rural que se espalha por toda a América Latina, destacando que 80% dos casos registrados são no
Brasil. Sobre a interação com o HIV, revelou que muitos pacientes manifestam a forma oportunista da
doença, com reativação de antigos focos. Na conclusão de sua palestra, afirmou que infecções como a
paracoccidioidomicose pioram a história natural e as manifestações clínicas de pacientes
comprometidosimunolgicamente. Além deste fato, apesar de não haver registro de um aumento de casos
de paracoccidioidomicose associada à AIDS, muitas perguntas importantes sobre as consequências da
coinfecção ainda permanecem sem resposta.

Para abordar “A Rede de
Micologia da Fiocruz”, foram
convidados os Professores
Ziadir Coutinho e Dayvison
Freitas. O Professor Ziadir
Coutinho (ENSP – Fiocruz)
iniciou sua apresentação
definindo “Doenças
Negligenciadas” como
aquelas causadas por
agentes infecciosos ou
parasitas consideradas
endêmicas em populações
de baixa renda. Chamou
atenção para os
investimentos reduzidos em
pesquisas e produção de
medicamentos, destacando

Ciência e Tecnologia

Dr. Davyson Freitas (Fiocruz), Dr. Gil Benard (USP), Acadêmico Francisco Sampaio (Presidente ANM),
Dr. Carlos Morel (Fiocruz) e Dr. Ziadir Coutinho (ENSP – Fiocruz)

23/11/2016
continuação
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que mais de 300 milhões sofrem de uma infecção fúngica grave a cada ano. Destes, mais de 1.350.000
pessoas morrem. Em comparação, os óbitos por malária e tuberculose – doenças que recebem um volume
muito maior de investimentos ‐ são 1.240.000 e 1.400.000, respectivamente.Já o Professor Dayvison
Freitas (INI – Fiocruz) chamou atenção para o fato de que doenças causadas por fungos atingem, de uma
maneira geral, uma população que já se encontra em situação de vulnerabilidade, associada a aspectos
sociais e econômicos. Além deste fato, a falta de infraestrutura para o atendimento dos pacientes faz
com que doenças como a criptococose possuam taxas de mortalidade entre 43 e 65% nos países em
desenvolvimento, enquanto se mantém em 10% nos países desenvolvidos. Salientou a necessidade de uma
associação com os mecanismos estatais como o Ministério da Saúde, para a instituição de notificação
compulsória e a criação de uma base de dados oficial do Governo. 

Por fim, ambos os conferencistas apontaram para a definição um setor nos Ministério da Saúde e Ciência
& Tecnologia dedicado ao estudo às doenças fúngicas, para o desenvolvimento de inovação tecnológica,
ensino, organização da rede assistencial e vigilância em saúde. O objetivo da criação de uma rede de
micologia seria, portanto, criar uma rede de cooperação interinstitucional, visando uma melhor
intervenção na saúde coletiva, assistência qualificada e incentivo à pesquisa.

O Professor Arnaldo
Colombo (UNIFESP)
apresentou aula intitulada
“Infecções Fúngicas:
Problema de Saúde Pública
Negligenciado no Brasil”,
destacando que o cenário
socioeconômico brasileiro e
as condições estruturais de
saneamento básico no país,
geram um cenário de risco
para infecções
fúngicas.Ademais, a
negligência do Estado
brasileiro frente a esse
problema tem como
consequência altíssimas

taxas de mortalidade por infecções fúngicas no Brasil, principalmente se comparadas àquelas observadas
nos países desenvolvidos. Um dos dados apresentados pelo Dr. Colombo aponta que as doenças causadas
por fungos não representam apenas uma ameaça direta de saúde, comprometendo também a segurança
alimentar das populações. 

Ao final de sua apresentação, o médico afirmou que a frequência com a qual essas doenças ocorrem no
Brasil e as altas taxas de mortalidade associadas, torna necessária a implementação de políticas públicas
específicas para atender a população, seja na área rural ou nas grandes cidades. Além deste fato, novos
recursos diagnósticos e terapêuticos devem ser agregados ao sistema de saúde para reduzir a mortalidade
e oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos por micoses invasivas.

Dr. Arnaldo Colombo, Professor Titular de Doenças Infecciosas da Universidade Federal de São Paulo

13/12/2016
continuação
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Dr. Rodrigo Vianna, da Universidade de Miami, apresenta
conferência sobre transplante múltiplo
Eleito Correspondente Estrangeiro da ANM

Quartafeira, 23 de novembro de 2016

Jornal do Brasil

A Sessão Plenária de 17 de novembro na Academia Nacional de Medicina recebeu uma importante
conferência do Dr. Rodrigo Vianna (Jackson Memorial Hospital, Miami, EUA) a respeito de Transplante
Multivisceral.

O Dr. Rodrigo Vianna possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1994) e
doutorado em Medicina (Cirurgia do Aparelho Digestivo) pela Universidade de São Paulo(2014). O médico,
natural de Curitiba, é um dos profissionais mais experientes do mundo em transplantes de múltiplos
órgãos e, em 2013, foi nomeado diretor do Serviço de Transplantes e Chefe do Departamento de
Transplantes Gastrointestinais e Fígado do Instituto de Transplantes de Miami, Flórida. A unidade é
considerada um dos maiores centros de transplantes do mundo, com mais de 10 mil procedimentos já
realizados, e um dos poucos lugares onde o transplante multivisceralpode ser realizado. 

Mesa Diretora: Dr. Arnaldo
Colombo (Unifesp), Acad.
Cláudio Cardoso (Secretário
ANM), Acad. Francisco
Sampaio (Presidente da
Academia Nacional de
Medicina), Acad. Silvano
Raia que saudou o
homenageado e Dr. Rodrigo
Vianna (Universidade de
Miami, Homenageado)

Autor e coautor de um total
de 169 artigos em revistas
internacionais de impacto
sobre Transplantes e
membro de várias entidades
médicas como a Sociedade

Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, o reconhecimento de seu trabalho hoje ultrapassa as
fronteiras do meio médico, chegando à mídia internacional depois dos transplantes de sucesso das
crianças Pedrinho e Sofia, que sofriam de síndromes graves e foram submetidas a transplantes de
múltiplos órgãos. 

Ciência e Tecnologia

Dr. Arnaldo Colombo (Unifesp), Cláudio Cardoso (Secretário ANM), Francisco Sampaio (Presidente da
ANM), Silvano Raia que saudou o homenageado e Dr. Rodrigo Vianna (Universidade de Miami)

13/12/2016
continuação
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E, como reconhecimento da magnitude do trabalho desenvolvido pelo cirurgião, a Sessão Plenária
realizada no dia 27 de outubro consagrou novamente a carreira do Dr. Vianna, quando o elegeu, por
aclamação, Correspondente Estrangeiro da Academia Nacional de Medicina. A honraria foi alcançada
mediante a indicação do Acadêmico Silvano Raia, pioneiro em Transplantes de Fígado no Brasil, que
entregou o diploma ao novel Correspondente Estrangeiro na Sessão de 17 de novembro, ocasião na qual
apresentou conferência sobre Transplante Multivisceral.   

Falando sobre sua
experiência, o Dr. Rodrigo
Vianna discorreu sobre os
vários tipos de enxerto
possíveis por meio desta
técnica, como os de
intestino isolado, fígado‐
intestino, fígado‐pâncreas‐
intestino e cólon, dentre
outros. Também afirmou
que, apesar de o transplante
multivisceral representar a
quebra de mais uma
barreira no tratamento de
doenças complexas, existem
alguns desafios a serem
superados, como as
infecções e rejeição

(síndromes como a “Doença do Enxerto contra o Hospedeiro” e “Transtorno Linfoproliferativo Pós‐
transplante”).

Sobre as indicações para a realização deste procedimento, chamou atenção para o fato de que a maioria
das indicações está relacionada com as complicações decorrentes do uso da nutrição parenteral a longo
prazo, que pode causar infecções de cateter com sepse, trombose de acessos centrais e doença hepática.
Além destes casos, o transplante multivisceral também pode ser indicado em casos de trombose extensa
do sistema portal, tumores de crescimento lento e em casos nos quais a qualidade de vida do paciente é
diretamente afetada por outros tipos de tratamento. A avaliação dos pacientes é realizada por uma
equipe multidisciplinar, que inclui, além do cirurgião, gastroenterologistas, nutricionistas, farmacêuticos,
infectologistas, assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos, que irão determinar os exames a serem
realizados e o “custo‐benefício” para a qualidade de vida do paciente. Nesse sentido, a individualidade
de cada caso é de extrema importância, uma vez que cada procedimento é personalizado e adaptado às
necessidades de cada paciente.

Ao final de sua palestra, o Dr. Rodrigo Vianna apresentou alguns de seus casos de sucesso e o
acompanhamento feito com estes pacientes, como o caso dapaciente Sofia Lacerda, acometida pela
Síndrome de Berdon, que causa a má formação de vários órgãos do sistema digestivo. Antes de realizar o
transplante com o Dr. Vianna, Sofia foi submetida a três procedimentos cirúrgicos no Brasil, mas ainda
necessitava de atendimento especializado para a síndrome rara e para o transplante multivisceral, que
não poderia ser realizado no país. A complexidade do procedimento se deu em razão do estado avançado
da doença hepática e pela pouca idade da paciente, que tinha um pouco mais de 1 ano na época. Ela
recebeu transplantes de estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado e cólon. 

Sobre o pós‐operatório, o Dr. Rodrigo Vianna salientou que as primeiras 72 horas são as mais críticas, com
riscos de complicações cirúrgicas e infecciosas ao longo da primeira semana. O controle medicamentoso
de prevenção de rejeições envolveu, no caso de Sofia, mais de 20 remédios diferentes.

Acadêmico Silvano Raia, pioneiro em Transplantes de Fígado no Brasil, entregando o Diploma de
Membro Correspondente ao Dr. Rodrigo Vianna

13/12/2016
continuação
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Sessão de 24 de Novembro de 2016

ANM REALIZA SIMPÓSIO 
SOBRE ESPIRITUALIDADE E SAÚDE

Com o tema “Espiritualidade e Saú-
de: A Visão Científi ca, Religiosa e 
Filosófi ca”, a Academia Nacional de 
Medicina fechou o ano de 2016 com 
mais um Simpósio de grande impor-
tância. A organização do Simpósio 
fi cou a cargo do Acadêmico e psi-
quiatra Jorge Alberto Costa e Silva, 
que convidou autoridades religiosas 
e o fi lósofo João Ricardo Moderno 
para abordarem as mais diversas 
perspectivas sobre o assunto. Ex-
cepcionalmente, a Sessão foi pre-
sidida pelo Acadêmico José Galvão 
Alves, mediante ausência justifi cada 
do Presidente Francisco Sampaio.

O bispo Dom Antônio Augusto Dias 
Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Ja-
neiro, abordou a visão do Cristianis-
mo, destacando que a manutenção 
de uma boa saúde também pode ser 
considerada uma prática religiosa. O 
Bispo, que também é Médico pedia-
tra formado pela Universidade de 
São Paulo, abordou questões como 
a Bioética, ressaltando que por ser 
um ramo bem específi co da ética na-
tural e da moral cristã, utiliza-se dos 
critérios morais, ou seja, os princí-
pios básicos da conduta humana.

Em sua apresentação, Dom Antônio 
Dias Duarte abordou temas como a 

Ética Médica

Dom Antônio Augusto Dias Duarte 
citou Santo Agostinho, que afi rmava 
que “o doente não necessariamen-
te é um enfermo”. Na sua explica-
ção, chamou atenção para o fato de 
que, mais do que analisar as patolo-
gias, é necessário ter a capacidade 
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nho para a Espiritualidade é trilhado 
por meio dos preceitos, que muitas 
vezes estão associados com temas 
de Saúde. Como exemplo deste 
fato, destacou que um destes pre-
ceitos prega que a primeira coisa a 
se fazer ao acordar é lavar as mãos.

Na conclusão de sua palestra, o ra-
bino destacou que os ensinamentos 
do Torá prescrevem que os homens 
devem cuidar de suas almas para 
Deus e que, para o Judaísmo, alma 
e corpo fazem parte do mesmo pla-
no – sendo assim, só é possível al-
cançar a Espiritualidade por meio do 
cuidado com a Saúde.

Abordando a visão do Espiritismo, o 
espírita Dirceu Machado abordou ca-
sos de manifestações físicas de mo-
léstias da mente, onde, apesar das 
manifestações sintomatológicas, os 
exames especializados não compro-
vavam a existência de nenhuma pa-
tologia. Destacou que existem duas 
categorias de “sofrimentos”: aque-

de analisar se o paciente possui um 
“eu” saudável – o enfermo é aque-
le que é debilitado no corpo e na 
alma e que, portanto, necessita de 
cuidados que vão além da Medicina 
clássica, chamando atenção para o 
fato de que, mais do que uma rela-
ção entre médico e paciente, é ne-
cessário que se estabeleça a relação 
entre dois seres humanos.

A visão do Judaísmo foi apresenta-
da pelo rabino Abraham Dahab, que 
salientou que, para o Judaísmo, a 
Espiritualidade não é um meio, mas 
uma finalidade a ser buscada. Além 
deste fato, destacou que, no Judaís-
mo, é possível observar que o cami-

De acordo com o rabino Abraham 
Dahab, muitos dos preceitos judaicos 
presentes no Torá se referem a temas 

de Saúde

Dirceu Machado destacou as carac-
terísticas terapêuticas do passe
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les de origem espiritual e aqueles de 
origem material – para este último, 
ressaltou a necessidade de um tra-
tamento que una o tratamento mé-
dico e o tratamento espiritual.

Ao final de sua apresentação, Dirceu 
Machado discorreu sobre a prática 
do passe, que consiste no ato de uti-
lizar o movimento das mãos repeti-
das vezes para magnetizar ou curar 
pela força mediúnica. A aplicação do 
passe busca auxiliar a recuperação 
de desequilíbrios físicos e psíquicos, 
substituindo os fluidos patogênicos 
por fluidos benéficos, equilibrando o 
funcionamento de células e tecidos 
e promovendo a harmonização do 
funcionamento de estruturas neu-
rológicas que garantem o estado de 
lucidez mental e intelectual do indi-
víduo.

Em seguida, o Monge Alcio Braz Eido 
Soho abordou a visão do Budismo, 
chamando atenção para o fato de 
que há uma diferença entre o que 
é considerado “saúde” do ponto de 
vista médico e o que é considera-
do saúde do ponto de vista espiritu-
al; deve-se lembrar, portanto, que 
o adepto de uma prática espiritual 
não é isento de padecer de alguma 
enfermidade. Segundo o monge, 
a prática budista encara a Saúde 
como uma forma de libertação dos 
sofrimentos humanos.

Ao final de sua conferência, o mon-
ge abordou a prática do “mindful-
ness”, meditação desenvolvida por 
meio de estudos experimentais do 

médico John Kabat-Zinn, fundador 
e diretor da Stress Reduction Clinic, 
no Centro Médico da Universidade 
do Massachusetts. A prática propõe 
uma nova forma de interação mais 
consciente com elementos do coti-
diano moderno e com aspectos do 
próprio corpo, como a respiração.

Abordando a Interpretação Filosó-
fica, o Prof. João Ricardo Moderno 
destacou que a Filosofia tem, desde 
seus primórdios, a defesa da vida 
como princípio Ético de suas práti-
cas. Indicou, em seguida, o século 
XIX como um momento de ruptura, 
onde diversas correntes teóricas da 
filosofia fragmentaram a defesa da 
Saúde e da vida de acordo com seus 
parâmetros, como, por exemplo, a 
raça.

O Acadêmico e organizador do Sim-
pósio Jorge Alberto Costa apre-
sentou conferência intitulada “Es-
piritualidade e Saúde: A Visão da 
Neurociência”, na qual, por meio de 

O monge Alcio Braz Eido Soho, que 
também é escritor, apresentou diver-
sas práticas do budismo associadas à 

Saúde
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O filósofo João Ricardo Moderno duran-
te sua apresentação

suas próprias experiências pessoais, 
buscou estabelecer vínculos entre 
ciência, neurociência e espiritualida-
de. O Acadêmico associou experiên-
cias em geral creditadas unicamen-
te ao âmbito espiritual a alterações 
significativas nas estruturas e siste-
mas do corpo humano. Apresentou 
também estudos médicos que rela-
taram que certas áreas do cérebro 
humano estão ligadas à espirituali-

dade e que alterações nessas estru-
turas podem influenciar na propen-
são a experiências espirituais.

Na conclusão de sua palestra, afir-
mou que o pensamento cartesiano – 
com sua clara separação entre men-
te e matéria - a sociedade moderna, 
inclusive o conceito de Saúde. Des-
tacou que Médicos em geral se limi-
tam a desenvolver exclusivamente 
suas capacidades técnicas, evitando 
se envolver com o estado geral de 
saúde do paciente, que também diz 
respeito a questões como o estado 
emocional ou afetivo do paciente.

A conferência do Acadêmico Jorge 
Alberto Costa e Silva propôs 

importantes questionamentos 
sobre Saúde, ética, neurociência e 

Espiritualidade

Na última Sessão de 2016, Acadêmicos 
preenchem a bancada do anfiteatro 

Miguel Couto
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ATA
24/11/2016

 

 

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 24/11/2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

 

Presidente em exercício: Vice-Presidente, Acad. José Galvão Alves 

Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 

 

Com quórum regimentar, o Vice-Presidente, Acadêmico José Galvão Alves assumiu eventualmente a 
presidência da 17ª Sessão Ordinária do 188º Ano Acadêmico, na ausência justificada do Presidente 
Acad. Francisco José Barcellos Sampaio em viagem ao exterior. Colocou em discussão e aprovação 
as Atas de 27 de outubro, 03 e 10 de novembro, e não havendo reparos a serem feitos por parte dos 
Acadêmicos, foram aprovadas. Informou que a Comissão Julgadora do Jubileu de Ouro da turma de 
1966 da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro solicitou que fosse entregue ao Acad. Pietro 
Novellino o diploma de Honra ao Mestre, assinado pela Comissão. Nas comunicações da Secretaria, 
o Acad. Antonio Egidio Nardi frisou que a Academia estava sediando o Workshop “Lideranças na 
Medicina Brasileira”, como parte do Programa Jovens Lideranças Médicas, realizado por meio de 
parceria da Academia Nacional de Medicina e a Bayer do Brasil. Nas Comunicações dos Acadêmicos, 
o Acad. Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda informou que o Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
recebeu, da Universidade Nova de Lisboa, o título de Doutor Honoris Causa. O Acad. Celso Ferreira 
Ramos Filho solicitou que constasse em Ata seu desejo de organizar uma Sessão no dia 02 de 
novembro de 2017. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Vice-Presidente 
Acad. José Galvão Alves deu continuidade ao Simpósio Espiritualidade e Saúde, solicitando ao Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva que proferisse a conferência “Espiritualidade e Saúde: a Visão da 
Neurociência”. Após a conferência, iniciou-se caloroso debate, com contribuições dos Acadêmicos 
Sérgio Augusto Pereira Novis, Daniel Goldberg Tabak, Omar da Rosa Santos, Ricardo José Lopes da 
Cruz e Mario Barreto Corrêa Lima, e dos demais palestrantes do dia. Após o debate, o Vice-Presidente, 
Acad. José Galvão Alves deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: José 
Galvão Aves, Pietro Novellino, Marcello André Barcinski, Sergio Augusto Pereira Novis, Roberto 
Soares de Moura, Doris Rosenthal (Honorária), Walter Araújo Zin, Omar da Rosa Santos, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Claudio Cardoso de Castro, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos 
Alberto de Barros Franco, Glaciomar Machado, Adolpho Hoirisch, Orlando Marques Vieira, 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Manoel Jansen, Karlos Celso de Mesquita, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Milton Ary Meier, Antonio Egidio Nardi, Marcos Fernando de Oliveira 
Moraes, Henrique Murad, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Augusto da Silva Messias, 
Hiram Silveira Lucas, Daniel Goldberg Tabak, José Carlos do Valle, Deolindo de Souza Gomes 
Couto, Eliete Bouskela, Octávio Pires Vaz, Mario Barreto Corrêa Lima, Yvon Toledo Rodrigues, 
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Jorge Alberto Costa e Silva, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
Celso Ferreira Ramos Filho, Celso Marques Portella, Silvano Mário Atílio Raia, José Jesus de 
Peixoto Camargo (42). 
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SIMPÓSIO 
ESPIRITUALIDADE E SAÚDE: 

A VISÃO CIENTÍFICA, RELIGIOSA E FILOSÓFICA 
– 24 DE NOVEMBRO DE 2016 –

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=uxEgUcbtkqQ
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SIMPÓSIO 
ESPIRITUALIDADE E SAÚDE: 

A VISÃO CIENTÍFICA, RELIGIOSA E FILOSÓFICA 
– 24 DE NOVEMBRO DE 2016 –

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=BRC8F9Ohc4k
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13/12/2016 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina encerra o Ano Acadêmico

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

12/12 às 13h40  Atualizada em 12/12 às 13h49

Academia Nacional de Medicina encerra o Ano Acadêmico
Espiritualidadee Saúde são discutidas em Simpósio 

Terçafeira, 13 de dezembro de 2016

Jornal do Brasil

A última Sessão Plenária de 2016 da Academia Nacional de Medicina foi reservada para a realização de
Simpósio sobre Espiritualidade e Saúde, abordando as visões científica, religiosa e filosófica. A
organização do Simpósio ficou a cargo do Acadêmico e psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva, que
convidou filósofos e autoridades religiosas para abordarem as mais diversas perspectivas sobre o assunto.

Dom Antônio Augusto Dias Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, abordou a visão do Cristianismo,
destacando que a manutenção de uma boa saúde também pode ser considerada uma prática religiosa. O
Bispo, que também é médico formado pela Universidade de São Paulo, abordou questões como a
Bioética, ressaltando que por ser um ramo bem específico da ética natural e da moral cristã, utiliza‐se
dos critérios morais, ou seja, os princípios básicos da conduta humana.Dom Antônio Duarte citou Santo
Agostinho, que afirmava que “o doente não necessariamente é um enfermo”. Na sua explicação, chamou
atenção para o fato de que, mais do que analisar as patologias, é necessário ter a capacidade de analisar
se o paciente possui um “eu” saudável –o enfermo é aquele que é debilitado no corpo e na alma e que,
portanto, necessita de cuidados que vão além da Medicina clássica, chamando atenção para o fato de
que, mais do que uma relação entre médico e paciente, é necessário que se estabeleça a relação entre
dois seres humanos.

A visão do Judaísmo foi
apresentada pelo rabino
Abraham Dahab, que
salientou que, para o
Judaísmo, a Espiritualidade
não é um meio, mas uma
finalidade a ser buscada.
Além deste fato, destacou
que, no Judaísmo, é possível
observar que o caminho
para a Espiritualidade é
trilhado por meio dos
preceitos, que muitas vezes
estão associados com temas
de Saúde. Como exemplo
deste fato, destacou que um
destes preceitos prega que a
primeira coisa a se fazer ao

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora: O monge Alcio Braz Eido Soho, o Benemérito Pedro Grossi, os Acadêmicos Jorge
Alberto Costa e Silva e José Galvão Alves (Vice‐presidente), Dom Antônio Augusto Dias Duarte, o
rabino Abraham Dahab e o espírita Dirceu Machado

13/12/2016
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acordar é lavar as mãos. Na conclusão de sua palestra, o rabino destacou que os ensinamentos da Torá
prescrevem que os homens devem cuidar de suas almas para Deus e que, para o Judaísmo, alma e corpo
fazem parte do mesmo plano – sendo assim, só é possível alcançar a Espiritualidade por meio do cuidado
com a Saúde.

Abordando a visão do Espiritismo, o espírita Dirceu Machado abordou casos de manifestações físicas de
moléstias da mente, onde, apesar das manifestações sintomáticas, os exames especializados não
comprovavam a existência de nenhuma patologia. Destacou que existem duas categorias de
“sofrimentos”: aqueles de origem espiritual e aqueles de origem material – para este último, ressaltou a
necessidade de um tratamento que una o tratamento médico e o tratamento espiritual. Ao final de sua
apresentação, Dirceu Machado discorreu sobre a prática do passe, que consiste no ato de utilizar o
movimento das mãos repetidas vezes para magnetizar ou curar pela força mediúnica.A aplicação do
“passe”busca auxiliar a recuperação de desequilíbrios físicos e psíquicos, substituindo os fluidos
patogênicos por fluidos benéficos, equilibrando o funcionamento de células e tecidos e promovendo a
harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e
intelectual do indivíduo.

Em seguida, o Monge Alcio Braz Eido Soho abordou a visão do Budismo, chamando atenção para o fato de
que há uma diferença entre o que é considerado “saúde” do ponto de vista médico e o que é considerado
“saúde” do ponto de vista espiritual; deve‐se lembrar, portanto, que o adepto de uma prática espiritual
não é isento de padecer de alguma enfermidade. Segundo o monge, a prática budista encara a Saúde
como uma forma de libertação dos sofrimentos humanos. Ao final de sua conferência, o monge abordou a
prática do “mindfulness”, meditação desenvolvida por meio de estudos experimentais do médico John
Kabat‐Zinn, fundador e diretor da Stress Reduction Clinic, no Centro Médico da Universidade do
Massachusetts. A prática propõe uma nova forma de interação mais consciente com elementos do
cotidiano moderno e com aspectos do próprio corpo, como a respiração.

Abordando a Interpretação Filosófica, o Prof. João Ricardo Moderno destacou que a Filosofia tem, desde
seus primórdios, a defesa da vida como princípio Ético de suas práticas. Indicou, em seguida, o século XIX
como um momento de ruptura, onde diversas correntes teóricas da filosofia fragmentaram a defesa da
Saúde e da vida de acordo com seus parâmetros, como, por exemplo, a raça.

O Acadêmico e organizador do Simpósio Jorge Alberto Costa apresentou conferência intitulada
“Espiritualidade e Saúde: A Visão da Neurociência”, na qual, por meio de suas próprias experiências
pessoais, buscou estabelecer vínculos entre ciência, neurociência e espiritualidade. O Acadêmico
associou experiências em geral creditadas unicamente ao âmbito espiritual a alterações significativas nas
estruturas e sistemas do corpo humano. Apresentou também estudos médicos que relataram que certas
áreas do cérebro humano estão ligadas à espiritualidade e que alterações nessas estruturas podem
influenciar na propensão a experiências espirituais.Na conclusão de sua palestra, afirmou que o
pensamento cartesiano – com sua clara separação entre mente e matéria ‐ a sociedade moderna,
inclusive o conceito de Saúde. Destacou que Médicos em geral se limitam a desenvolver exclusivamente
suas capacidades técnicas,evitando se envolver com o estado geral de saúde do paciente, que também
diz respeito a questões como o estado emocional ou afetivo do paciente.

13/12/2016
continuação
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Sessão de 25 de Novembro de 2016

A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA SEDIOU O 
VI SIMPÓSIO DA LIGA DE ANATOMIA APLICADA DA UERJ – 

MEDICINA LEGAL ALÉM DA CIÊNCIA FORENSE 

No dia 25 de novembro de 2016, 
a Academia Nacional de Medicina 
sediou o VI Simpósio da LAA - 
Medicina Legal além da Ciência 
Forense, organizada pela Liga de 
Anatomia Aplicada da UERJ. Dentre 
os palestrantes convidados estavam 
Dr. Nilo Jorge Rodrigues Gonçalves, 
Dr. Heleno Pinto de Moraes, Dr. Paulo 
Roberto Chaves Pavão, Dra. Miriam 
Peres de Moura, Dr. Felipe Carvalho 
Braga dos Santos e o Acad. José 
Augusto da Silva Messias.

Iniciando o Simpósio, o Prof. Nilo 
Jorge Rodrigues Gonçalves abordou 
o assunto “Medicina Legal para o 
Médico”. Em sua apresentação, 

conceituou a Medicina Legal como 
uma especialidade médica onde se 
aplicam os conhecimentos médicos 
aos propósitos do Direito, e afi rmou 
que a mesma não se restringe ao 
espaço do Instituto Médico Legal, 
sendo aplicada diariamente na vida 
médica através de documentos como 
atestados médicos, prontuários, 
receitas médicas, atestados de óbito, 
etc. Os avanços da medicina nos 
últimos cinquenta anos ajudaram o 
médico a se precaver judicialmente; 
todavia, tornou mais importante a 
observância do sigilo médico e da 
autonomia médica, onde devem fi car 
claros os limites tanto do paciente 
quanto da autonomia do médico.

Alunos assistindo ao Simpósio Medicina Legal além da Ciência Forense 
na Academia Nacional de Medicina
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Dando prosseguimento ao even-
to, a segunda palestra foi proferida 
pelo Prof. Heleno Pinto de Moraes, 
com a temática “Morte Natural x 
Morte Violenta”, tratando sobre os 
três tipos de necropsia: hospitalar, 
médico-legal e verificação do óbi-
to. Elucidou as múltiplas utilidades 
do procedimento da necropsia e em 
quais casos se aplicam procedimen-
tos como esclarecimento de casos 
sem diagnóstico, controle da quali-
dade do diagnóstico e tratamento, 
esclarecimento de mortes inespe-
radas, fornecimento de dados im-
portantes para o estabelecimento 
de ações e políticas de saúde com 
o governo, produção de material de 
ensino para estudantes bem como 
material para o treinamento de pa-
tologistas, dentre outros.

Dr. Heleno Pinto de Moraes 
apresentando seu trabalho sobre Morte 

Natural x Morte Violenta

Em seguida, o Prof. Paulo Rober-
to Chaves Pavão discursou sobre 
“Psiquiatria e a Loucura”, trazendo 
a visão histórica sobre os múltiplos 
olhares para declarar que a loucu-
ra sempre acompanhou o homem, 
desde que surgiram as sociedades. 
O Prof. Pavão destacou que a de-
pressão e a esquizofrenia têm tido 
um crescente aumento na atual so-
ciedade ocidental e são as principais 
doenças mentais no Brasil. A loucu-
ra é a perda da razão, onde o certo 
e o errado possuem uma linha tê-
nue e pode afetar nas decisões. A 
Psiquiatria Forense surge como uma 
forma de ajudar a justiça a identifi-
car se o paciente teria noção do ato 
praticado ou se houve real intenção 
de cometer o crime, podendo assim 
solucionar o caso.

Dr. Paulo Roberto Chaves Pavão 
debatendo sobre Psiquiatria e a 

Loucura
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Na segunda parte do simpósio, o 
Acad. José Augusto da Silva Messias 
saudou os alunos em nome da Aca-
demia Nacional de Medicina e iniciou 
a segunda mesa do Simpósio com o 
debate sobre “Abusos e suas múl-
tiplas formas” realizado pela Dra. 
Miriam Peres de Moura. Evidenciou 
que nos casos de abuso, crianças e 
adolescentes são as principais víti-
mas e o principal agressor é alguém 
de confiança, que tem uma relação 
de poder com o jovem. Adolescentes 
entre 10 a 19 anos são responsáveis 
por 52,9% dos óbitos e entre os de 
15 a 19 anos são 58,7%. Enfatizou 
que a violência, independente dela 
ser psicológica, física, sexual, racial, 
institucional, é uma questão de saú-
de pública, porque é neste campo 
que ela se exterioriza de forma mais 
evidente o abuso, ultrapassando o 
âmbito da justiça e da polícia.

Dra. Miriam Peres de Moura em sua 
fala sobre o Abuso e 

suas múltiplas formas

A última palestra da tarde foi re-
alizada pelo Dr. Felipe Braga que 
discursou sobre “Trauma por Pro-
jétil de Arma de Fogo”, afirmando 
que traumas causados por armas 
de fogo no Estado do Rio de Janei-
ro vêm aumentando ao longo dos 
anos. Os danos são causados pelo 
projétil devido a velocidade eleva-
da provocada pela energia cinética 
ao atingir uma superfície de con-
tato. De acordo com o tamanho do 
projétil, com o movimento que este 
realiza ao ser projetado, o tamanho 
do trauma pode aumentar ou dimi-
nuir. A partir do estudo do projétil, é 
possível descobrir informações que 
auxiliam ao poder jurídico e policial 
solucionar um caso. Para o médico, 
esse estudo auxilia na busca do pro-
cesso de recuperação do paciente, 
indicando a medicação correta e o 
tratamento que se deve ter.

Dr. Felipe Braga trazendo seu trabalho 
sobre Trauma por Projétil de 

Arma de Fogo
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VI SIMPÓSIO DA LAA 
MEDICINA LEGAL ALÉM DA CIÊNCIA FORENSE 

- 25 DE NOVEMBRO DE 2016 -

https://www.youtube.com/watch?v=QPJE61to708
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Sessão de 29 de Novembro de 2016

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA REALIZA SESSÃO 
SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO NATALÍCIO 

DE LUIZ CARLOS DE SÁ FORTES PINHEIRO

Em Sessão Solene na terça-feira, 
dia 29 de novembro, a Academia 
Nacional de Medicina homenageou 
o médico Luiz Carlos de Sá Fortes 
Pinheiro em razão da comemoração 

de seu Centenário Natalício. A ceri-
mônia, que contou com a presença 
de familiares, amigos, ex-alunos e 
diversas autoridades.

A Mesa Diretora na Solenidade

A Mesa Diretora foi composta pe-
los Acadêmicos Mario Barreto Cor-
rêa Lima, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Henrique Murad e Rossano 
Fiorelli, pela Sra. Marita Vinelli (ex-
-esposa do falecido Acadêmico) e 
pelo Dr. Luiz Augusto de Freitas Pi-
nheiro, Presidente da ACAMERJ.

Após a execução do Hino Nacional, 
o Acadêmico Omar Lupi da Rosa 
Santos - que assumiu eventual-
mente a presidência da sessão, na 

ausência justifi cada do Presidente 
Francisco Sampaio -, fez a leitura 
das mensagens de congratulação 
recebidas, incluindo as mensagens 
do Presidente Francisco Sampaio e 
do Acadêmico Pietro Novellino, que 
expressaram salientaram a imortali-
dade característica de todos àqueles 
que pertencem à quase bicentenária 
instituição.

Os Acadêmicos Mario Barreto Cor-
rêa Lima e Carlos Alberto Basílio de 
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Oliveira destacaram a trajetória pro-
fissional do Acadêmico, que fez cur-
so Pré-Médico no Rio de Janeiro e, 
em 1936, após concurso vestibular, 
onde tirou o 3º lugar entre 500 can-
didatos, matriculou-se na Escola de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janei-
ro, pela qual se diplomou em 1941. 
Em 1953, casou-se com Sra. Mari-
ta Vinelli Baptista, filha do também 
Acadêmico Benjamin Vinelli Baptista. 
Em 1952, assumiu a chefia da 3ª En-
fermaria de Cirurgia do Hospital Ge-
ral da Santa Casa da Misericórdia do 
Rio de Janeiro, onde conseguiu gran-
de destaque. Em 1956, após aprova-
ção em concurso, assumiu a Cátedra 
de “Técnica Operatório e Cirurgia Ex-
perimental” da Escola de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro.

Os Acadêmicos Mario Barreto Corrêa 
Lima e Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira destacaram a trajetória 

pessoal e profissional de Luiz Carlos de 
Sá Fortes Pinheiro

Passados mais de 20 anos de ativi-
dades profissionais e incentivado 
pela Láurea conquistada, concorreu 
à vaga na Egrégia Academia Nacional 
de Medicina, sucedendo José Paulo 
de Azevedo Sodré na Cadeira 25 da 
Secção de Cirurgia. Na ocasião de 
sua posse, foi saudado pelo também 
Acadêmico Dagmar Aderaldo Chaves.

Em seguida, o Acadêmico Rossa-
no Fiorelli proferiu breve discurso, 
no qual destacou a atuação de Luiz 
Carlos de Sá Fortes Pinheiro em 
diversas áreas, com especial des-
taque para os inúmeros trabalhos 
publicados pelo Acadêmico sobre ci-
rurgia hepática, trabalhos estes que 
lhe renderam inúmeras citações. 
Rossano Fiorelli, que ocupa hoje a 
Cátedra de “Técnica Operatória e 
Cirurgia Experimental”, afirmou que 
a atuação do Professor Sá Fortes 
foi de absoluta importância para o 
desenvolvimento da disciplina, que 
hoje sofre com a dificuldade para 
obtenção de cadáveres.

O Acadêmico Rossano Fiorelli, atual 
ocupante da Cátedra outrora ocupada 
por Luiz Carlos de Sá Fortes Pinheiro
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Em seguida, o Dr. Paulo Rodrigues 
falou com saudosismo sobre o Dr. 
Sá Fortes, classificando-o como 
“mestre inigualável”. Segundo 
ele, o fato de o Acadêmico nunca 
ter parado de trabalhar é um 
exemplo de uma vida totalmente 
dedicada aos princípios mais 
básicos da Medicina. O Dr. Ernesto 
Maier Rymer destacou a constante 
luta do Professor Sá Fortes pela 
educação e o desenvolvimento de 
um ensino médico de qualidade no 
Brasil. Revelou que a orientação 
que recebeu do Acadêmico – o 

qual afirmou ser como um “pai – 
foi de suma importância para seu 
desenvolvimento acadêmico e de 
suas técnicas cirúrgicas. Por fim, 
salientou que Luiz Carlos de Sá Fortes 
Pinheiro foi homem de profunda 
dedicação não só à Medicina, mas 
também à sua família. Em seguida, 
o Acadêmico Henrique Murad, atual 
ocupante da Cadeira 25 da Secção 
de Cirurgia da Academia Nacional de 
Medicina, destacou que a família do 
Dr. Sá Fortes está no hall das grandes 
famílias da Medicina brasileira, cuja 
contribuição é incomensurável.

O Dr. Paulo Rodrigues em seu discurso

O Dr. Ernesto Rymer falou sobre as 
contribuições do Dr. Sá Fortes para o 

desenvolvimento da Medicina brasileira

O Acadêmico Henrique Murad
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A imortalidade dos Membros da 
Academia Nacional de Medicina foi 
ressaltada pelo Dr. Waldenir de Bra-
gança, que é Honorário Nacional 
na instituição. Afirmou que “só há 
morte no esquecimento”, ressaltan-
do que o espírito de liderança que 
possuía Dr. Sá Fortes torna imor-
tais suas contribuições, tornando 
esta solenidade não um momento 
de tristeza, mas de comemoração à 
memória deste grande vulto da Me-
dicina brasileira.

O Dr. Waldenir de Bragança salientou a 
liderança exercida pelo Acadêmico Luiz 

Carlos de Sá Fortes Pinheiro

O final da solenidade foi dedicado 
aos discursos da família do Dr. Luiz 
Carlos de Sá Fortes Pinheiro, re-
presentada pelo seu filho, Marcelo 
Pinheiro, e sua esposa, a Sra. Ma-
rita Vinelli. Ambos destacaram que 
a obra do Acadêmico deve ser ana-
lisada como um exemplo de dedi-
cação à profissão, ética e coragem. 
Marcelo Pinheiro utilizou as palavras 
do pai, que afirmava que “é preferí-
vel pouco tempo de uma vida ativa 
que muito tempo em uma vida de 

inércia”, salientando o espírito ativo 
e trabalhador do Dr. Sá Fortes.

Marcelo Pinheiro

A Sra. Marita Vinelli emocionou to-
dos os presentes ao agradecer ao 
Presidente Francisco Sampaio e à 
Academia Nacional de Medicina pela 
oportunidade de revisitar esta casa, 
tida por ela como a casa de seus an-
tepassados. Ao final de seu discur-
so, recitou muito emocionada uma 
série de poesias feitas para seu fa-
lecido marido, a quem dedicou toda 
sua vida.

A Sra. Marita Vinelli em seu discurso 
em homenagem a seu marido, o Acad. 

Luiz Carlos de Sá Fortes Pinheiro
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Instituto Grandes Temas debate Câncer de Próstata
Hospital PróCardíaco e Academia Nacional de Medicina são parceiros

Terçafeira, 6 de dezembro de 2016

Jornal do Brasil

A estimativa do INCA para 2016 foi de 61.200 novos casos de câncer de próstata em nosso país. No Brasil,
o câncer de próstata é o segundo tumor mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele
não‐melanoma). Em valores absolutos, e considerando ambos os sexos, é o quarto tumor mais comum, e
o segundo mais incidente entre os homens. O Câncer de próstata é a segunda principal causa de morte
por câncer em homens, atrás apenas do câncer de pulmão. Cerca de 1 em cada 36 homens morrerá da
doença.

A fim de alertar o público masculino sobre a importância do cuidado com a saúde, e as autoridades sobre
a necessidade de priorizar políticas públicas voltadas à saúde do homem, surgiram diversos movimentos
ao redor do globo – o Novembro Azul é um dos mais conhecidos.

Nesse tom, o Instituto
Grandes Temas, com a
parceria do Hospital Pró
Cardíaco e da Academia
Nacional de Medicina,
trouxe uma das maiores
autoridades da urologia
moderna, o professor Miguel
Srougi, que brindou a
assistência com suas
reflexões sobre câncer de
próstata.

O evento foi inaugurado
pelo Diretor Geral do
Hospital Pró‐Cardíaco, Dr.
Marcus Vinicius Martins e

pelo Dr. Rubens Costa, Presidente do Instituto Grandes Temas.

A organização e moderação estiveram a cargo do Dr. Francisco Sampaio, Coordenador de Urologia do
Hospital Pró‐Cardíaco e Presidente da Academia Nacional de Medicina.

Durante o evento, o Dr. Miguel Srougi, que é Professor Titular de Urologia da USP, fez importantes
reflexões a respeito do Câncer de Próstata, destacando que a doença apresenta fatores de risco como
residir em países industrializados, idade avançada e afro‐descendência. Além disso, a idade é um fator de

Ciência e Tecnologia

Mesa Diretora com Dr. Rubens Costa, Dr. Francisco Sampaio e Dr. Miguel Srougi

06/12/2016
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risco importante, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam significativamente após
os 50 anos.

A respeito da detecção da doença, afirmou que o exame clínico da próstata e a ressonância magnética
são as melhores opções clínicas disponíveis. Abordou ainda, aspectos atuais dos níveis de PSA no sangue
para detecção do câncer de próstata. Segundo o Dr. Srougi, apesar do uso rotineiro do PSA será assunto
de caloroso debate, seu uso em pacientes com mais de 50 anos é recomendado. Ademais, afirmou que
grupos de maior risco como pessoas com histórico de câncer de próstata na família e afrodescendentes
poderiam fazer o rastreio a partir de 45 anos.

Em seguida, apresentou novas perspectivas no diagnóstico e estadiamento, destacando o uso do PET‐CT
com Anti‐PSMA Ga68 (PSMA ‐ antígeno de membrana específico da próstata). Atualmente, o PET/CT é
utilizado para avaliação pré e pós tratamento em tumores. Todavia, nos casos de câncer de próstata, o
uso do PET não apresentava bons resultados – quadro que começou a se alterar com o uso do
radiofármaco 68 GA‐PSMA, que se liga na superfície de membrana das células do tumor de próstata,
possibilitando localizar o tumor com níveis de PSA de 0,2. Segundo o Dr. Miguel Srougi, o uso combinado
das duas técnicas (PET MRI com PET‐CT com Anti‐PSMA Ga68) parece apresentar resultados
revolucionários, com acurácia de até 98% na detecção de tumores.

Discorreu acerca da controvérsia da realização de prostatectomia robótica ou convencional. A respeito da
primeira, destacou que é preciso que os médicos estejam atentos para não confundir o intenso marketing
existente em torno da prática com a existência de evidências científicas concretas. De acordo com os
estudos apresentados, é impossível, no momento, definir cientificamente a melhor técnica de
prostatectomia radical, uma vez que os resultados do procedimento dependem mais do técnico do que da
técnica.

Dentre as inovações apresentadas, destacou também o uso de novos radiotraçadores, advindos da
medicina nuclear, e que têm apresentado resultados positivos, principalmente em pacientes com tumores
avançados e sem outras perspectivas de terapia. Segundo o Dr. Srougi, estas técnicas utilizam o princípio
da terapia alvo para o PSMA‐PET/CT, utilizando o 177 Lutécio‐Octreoatato ligado a um anticorpo
monoclonal contra o antígeno de membrana.

Ao final de sua apresentação, o Dr. Miguel Srougi discorreu sobre a prevenção do câncer de próstata,
ressaltando que não existem suplementos alimentares capazes de reduzir o risco de desenvolvimento da
doença, chamando atenção para os chamados “fatores de proteção”, como a manutenção de uma vida
sexual ativa, manter uma rotina de, no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso
adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar.

O Dr. Claudio Tinoco Mesquita, Coordenador de Medicina Nuclear, apresentou o novo tratamento que
estará disponível a partir de janeiro de 2017 no Hospital Pró‐Cardíaco para tratar câncer de próstata com
metástases ósseas resistentes a hormonioterapia. É o novo radiofármaco Radio‐223. Este medicamento
reduz a mortalidade global em 30% e teve o estudo interrompido por causa do grande benefício
observado nos pacientes que receberem o tratamento em relação ao placebo. O Radio‐223 emite
partículas alfa que são altamente energéticas e capazes de destruir as células tumorais com grande
eficácia é baixa toxicidade. O Dr. Tinoco finalizou a apresentação mostrando os dados de um novo
traçador nuclear, o Actineo‐225 ,que também é um emissor alfa, mas está sendo ligado ao PSMA e com
isto tem conseguidos taxas de remissão completa de até 30% para doença prostática avançada.

A discussão foi moderada pelo Dr. Francisco Sampaio e ficou a cargo dos palestrantes e dos urologistas
Fernando Pires Vaz e Paulo Martins Rodrigues, especialmente convidados para o evento.

06/12/2016
continuação
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8 de Dezembro de 2016

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA COMEMORA O FIM DE 
MAIS UM ANO ACADÊMICO COM JANTAR NO IATE CLUBE

No dia 8 de dezembro, Membros 
Titulares, Honorários e Correspon-
dentes da Academia Nacional de 
Medicina se reuniram para celebrar 
o fi nal de mais um Ano Acadêmico 
no tradicional Jantar Acadêmico. O 
local escolhido para a confraterniza-
ção foi o Salão Nobre do Iate Clube 
do Rio de Janeiro, localizado no bu-
cólico bairro da Urca.

As atividades da Academia Nacional 
de Medicina no ano de 2016 foram 
marcadas pela realização de Simpó-
sios de alta relevância científi ca, abor-
dando assuntos de grande interesse, 
não só para a comunidade científi ca, 
mas para o público em geral, assi-
nalando uma maior aproximação da 

quase bicentenária instituição com 
a sociedade civil. Além deste fato, a 
Academia não se furtou de se posi-
cionar em assuntos de grande reper-
cussão, como a “pílula do câncer” e a 
fusão dos Ministérios de Ciência, Tec-
nologia e Inovação e Comunicações.

No ano em que a Academia Nacio-
nal de Medicina comemorou os 187 
anos de sua fundação, a signifi cati-
va participação dos Acadêmicos que 
residem fora do Rio de Janeiro no 
Jantar foi fato muito comemorado 
por todos os presentes.

A Academia Nacional de Medicina se 
encontra em recesso, retornando às 
suas atividades científi cas em 9 de 
março de 2017.

Os Acadêmicos preencheram o Salão Nobre do Iate Clube do Rio de Janeiro em 
noite de celebração
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O Acadêmico Karlos 
Mesquita e sua esposa, 

Jane Mesquita, junto aos 
Acadêmicos José Osmar de 
Medina e José Galvão Alves

O Sr. Nils Erik, esposo 
da Acadêmica Eliete 
Bouskela, junto ao 

Acadêmico Fabio Jatene e 
sua esposa, Silvana

O honorário Bruno 
von Ristow junto aos 
Acadêmicos Henrique 

Murad, Rui Haddad e Arno 
von Ristow e sua esposa, 
Ana Augusta von Ristow
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