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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 4, onde 
tratamos das atividades Acadêmicas, com resumos das Sessões e outros 
assuntos ocorridos no âmbito da Academia Nacional de Medicina, referente 
aos meses de Março e Abril de 2017. 

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 

José Galvão Alves
Editor-Chefe, Anais da Academia Nacional de Medicina
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O CAMINHO DEVE SER DIFERENTE
José Galvão-Alves

Editor

As lideranças médicas devem alicerçar-se em dois pilares: o comportamento 
ético e o conhecimento acadêmico. Ambos são indissociáveis, pois de nada 
valerá um grande conteúdo se não for destinado a ações que tenham 
por principio o bem acolher e atender aquele que sofre e, também, será 
inoportuno um profissional responsável e dedicado, mas que não domina 
a ciência médica.

Devemos educar os estudantes de medicina com olhar para estas duas 
vertentes, estimulando-os a estudar e orientando-os a bem relacionar-se 
com os pacientes e seus familiares. 

O cuidado com o próximo, respeitando sua cultura e origem, torna 
nossos médicos mais humanos e cônscios da importância de seus atos. 
O treinamento deveria contemplar um período obrigatório em unidades 
carentes, onde o convívio com uma realidade que não a sua poderia ajudá-
lo a melhor entender o outro, suas diferenças e limites.

Assim como deveríamos oferecer estágios obrigatórios em áreas rurais 
onde poderíamos nos familiarizar com o homem do campo, seus costumes, 
cultura e mazelas.

O medico terá que ter uma formação diversificada em doenças e doentes, 
capacitando-o a entender o sofrimento alheio independente de sua origem.

Proporcionar seis anos de ensino de graduação e mais três a cinco de 
residência médica em grandes centros, certamente não despertará este 
jovem a buscar o interior. O desconhecimento o levará a insegurança, 
desvalorização e receio de não adaptar-se, ser rejeitado pela sociedade 
As escolas médicas deveriam por lei interiorizar os graduandos sob 
orientação de preceptores treinados e adaptados à região em voga.

Exigir que médicos procurassem localidades onde não existam mínimas 
condições de atendimento, culturas distantes de sua formação e  carentes 
de seus ideais é  exigir um grau de abnegação que não se deve esperar da 
imensa maioria, logo fadado ao insucesso.
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Devemos  fomentar o desejo pelo interior mostrando suas riquezas 
culturais, seu estilo seguro e tranquilo de vida e fornecendo condições 
profissionais onde  médicos, enfermeiras e outros colegas da equipe de 
saúde se interessem por uma experiência nova, mas não por uma aventura.

Um segundo aspecto que deveria ser programado numa ação conjunta 
das Sociedades Médicas, Conselhos Regionais e Secretarias de Saúde  
seria a interiorização do conhecimento, onde colegas mais experientes 
periodicamente programariam cursos e jornadas de atualização, evitando 
que  localidades com poucos médicos não se vejam tolhidas do mesmo, pois 
do contrário, para atualizar-se,  teriam que deslocar-se para os grandes 
centros.

A crescente e maléfica interferência de algumas entidades envolvidas  por 
interesses secundários tem prejudicado este importante meio de troca de 
experiências.

A saúde ė um bem maior, um direito universal e deve ser tratado com 
cuidado extremo e com um carinho especial.

Precisamos recuperar a relação afetiva e respeitosa entre médicos e 
pacientes.

A perda de confiança, os interesses mercantilistas, o desprezo aos menos 
favorecidos tem colocado profissionais de saúde e pacientes em lados 
opostos.

A quem interessa tal desagregação? Porque não conseguimos unir 
interesses tão óbvios?

Talvez estejamos investindo por demais no material e nos esquecendo da 
riqueza que envolve uma ação solidária, um ouvido amigo e um experiente 
conselheiro.

Pegamos o caminho errado, espero que tenhamos calma, sensatez e 
nobreza para reconhecer e reiniciar.

Imitamos culturas falidas e mesquinhas e esquecemos nossas riquezas e 
sabedorias
 
Unamos médicos e população, nossos caminhos são os mesmos.
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Sessão de 9 de março de 2017

ANM INICIA AS ATIVIDADES DE 2017 
COM SIMPÓSIO SOBRE O SUS

Na primeira sessão do Ano, a ANM 
recebeu Acadêmicos, estudantes 
e autoridades como o Ministro da 
Saúde Ricardo Barros, o Senador 
José Serra e o Secretário de Atenção à 

Saúde Francisco de Assis Figueiredo 
para o Simpósio “Refl exões sobre 
o Sistema Único de Saúde – SUS”, 
organizado pelo Acadêmico Fabio 
Jatene.

O retorno das atividades científi cas da ANM foi marcado por um auditório repleto 
de estudantes, membros da comunidade científi ca e autoridades

Iniciando os trabalhos, o Acadêmi-
co e Presidente da ANM Francisco 
Sampaio destacou que o Brasil é o 
único país com mais de 100 milhões 
de habitantes a adotar um sistema 
de saúde pública que garante aces-
so de maneira integral e universal. 

Para o Presidente, é de extrema im-
portância que os mais jovens e os 
estudantes tenham acesso a este 
tipo de informação de maneira sim-
ples e didática, de forma a desfazer 
alguns dos “mitos” que envolvem o 
Sistema Único de Saúde.
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Na mesa diretora do Simpósio, a Dra. Ana Cristina Pinho Mendes (Diretora-Geral 
do INCA), o Secretário Francisco de Assis Figueiredo (Secretaria de Atenção à 

Saúde), o Ministro Ricardo Barros (Ministério da Saúde), o Acadêmico Francisco 
Sampaio (Presidente da ANM), o Senador José Serra, o Acadêmico José Gomes 

Temporão e a Dra. Nísia Trindade (Presidente da Fiocruz)

Salientou que a composição do setor 
de Saúde no Brasil se dá de forma 
desvantajosa para o SUS: com rela-
ção ao Setor Público, este represen-
ta 45% do que foi gasto em saúde, 
resultando em 3,6% do PIB brasilei-
ro; já com relação ao Setor Priva-
do, este representou o equivalente 
a 55% do que foi gasto em saúde no 
país (4,4% do PIB), revelando uma 
importante discrepância no finan-
ciamento da Saúde no Brasil.

Em seguida, o Acadêmico Fabio 
Jatene fez apresentação intitulada 
“O SUS que Temos e o SUS que 
Queremos”, destacando aqueles que 
considera serem dois dos “pilares” do 

sistema: a integração dos sistemas 
e a hierarquização do atendimento. 
Acerca do primeiro, chamou atenção 
para que esta integração (entre 
os sistemas municipal, estadual e 
federal) ocorre, por vezes, de forma 
defectiva, gerando problemas no 
repasse das verbas, por exemplo. 
No que se refere à hierarquização, 
ressaltou que esta classificação 
dos atendimentos quanto a sua 
complexidade auxilia na melhor 
distribuição dos pacientes, alocando-
os de acordo com suas necessidades. 
No SUS, a hierarquização é uma 
forma de pensar e organizar as 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), 
que são escalonadas em Níveis de 



13

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (4)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2017

Atenção (primário, secundário e 
terciário). O mau funcionamento 
deste mecanismo acarreta na 
sobrecarga de alguns centros de 
atendimento - em especial àqueles 

de nível terciário, que em geral 
envolvem procedimentos de alto 
custo, apesar de englobarem apenas 
5% do total de problemas de saúde 
da população.

Em sua apresentação, o Acadêmico Fabio Jatene ressaltou que, apesar de 
possuir uma base teórica muito boa, o SUS possui sérios problemas na sua 

execução

Na conclusão de sua apresentação, 
o Acadêmico Fabio Jatene abordou 
os problemas de financiamento do 
SUS, destacando sua alta comple-
xidade e a diversidade de fontes. 
Abordou também o problema da ju-
dicialização da Medicina, que acaba 
por deslocar os já escassos recursos 
da Saúde em processos judiciais que 
beneficiam apenas uma pequena 
parcela de indivíduos que possuem 
acesso a bons advogados.

Em sua apresentação “SUS: Da Teoria 
à Prática”, o Acadêmico e ex-Ministro 

da Saúde José Gomes Temporão 
apresentou a linha do tempo da 
criação do SUS, destacando o lema 
“Saúde é Democracia e Democracia 
é Saúde”, que orientou mais de uma 
geração de profissionais vinculados 
ao campo da saúde pública e da 
Medicina. Abordou também o 
“Desafio da Equidade” no Brasil, 
ressaltando que, no contexto de 
contrastes sociais e econômicos, o 
Brasil pôde implantar um Sistema 
Único de Saúde em que todos, sem 
exceções, têm acesso a cuidados. 
Destacou que, no modelo de gestão 
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de Saúde anterior, a Saúde era 
um bem quase que exclusivo a 
quem tinha acesso ao atendimento 
particular ou àquele fornecido pelas 

empresas. Com a implantação do 
SUS, estima-se que, atualmente, 
cerca de 70% da população faz uso 
da saúde pública.

O Acadêmico José Gomes Temporão afirmou que sua trajetória pessoal e 
profissional se confunde com a trajetória do SUS

Ao final de sua palestra, o Acadê-
mico José Gomes Temporão chamou 
atenção para o impasse político que 
envolve a gestão e o financiamento 
do SUS, afirmando que, apesar de 
todos os partidos políticos adotarem 
uma retórica de apoio ao SUS, o que 
ocorre na prática é a implantação de 
políticas em benefício do setor pri-
vado, promovendo a mercantiliza-
ção da saúde. Para o Acadêmico, os 
problemas estruturais do SUS só po-
derão ser resolvidos quando a Saú-
de deixar de ser encarada como um 
gasto, mas como um investimento.
Após a apresentação do Acadêmi-

co Temporão, iniciou-se rodada de 
debates, que contou com a parti-
cipação dos Acadêmicos Francisco 
Sampaio, Fabio Jatene e José Go-
mes Temporão, da Dra. Ana Cristi-
na Pinho Mendes (Diretora-Geral do 
INCA) e a Dra. Nísia Trindade (Pre-
sidente da Fundação Oswaldo Cruz).
Após o Chá Acadêmico, foi a vez do 
Senador José Serra (ex-Ministro da 
Saúde) fazer apresentação intitulada 
“Minha Visão do SUS”, apresentan-
do suas considerações baseando-se 
no período em que foi Ministro da 
Saúde (1998-2002). Apresentando 
um histórico do Sistema, destacou 
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O Senador José Serra durante sua apresentação

a dificuldade em fazer uma palestra 
acessível a respeito do SUS, devi-
do tanto à sua complexidade quanto 
a informações ambíguas e equivo-
cadas a respeito de seus objetivos. 
Afirmou que, baseado em sua expe-
riência com sistemas de saúde em 
todo o mundo, o SUS é um bom sis-
tema de saúde, que sofre com pro-
blemas que são comuns à maioria 
dos sistemas similares a ele.

Tomando o financiamento como 
ponto central de sua apresentação, 
salientou que a falta de financia-
mento não é um problema exclusi-
vo do sistema de saúde brasileiro, e 
que algumas políticas de diminuição 
dos preços, racionalização do aten-
dimento e organização são necessá-
rias para manter a sustentabilidade 
do sistema. Tomou por exemplo a 

implementação da lei de incentivo 
aos genéricos, que possibilitou a 
queda do preço dos medicamentos; 
o incentivo à utilização de labora-
tórios públicos e à redução do des-
perdício, entre outras ações. Para o 
senador, é preciso que se consolide 
uma mentalidade de redução dos 
custos que, apesar de não “ganhar 
a corrida” por um sistema de saúde 
com um melhor funcionamento, é 
um importante passo.

Na sequência, o Ministro da Saúde 
Ricardo Barros apresentou palestra 
intitulada “SUS: Virtudes, Proble-
mas e Desafios”, destacando que os 
principais desafios da saúde brasi-
leira estão sendo enfrentados, como 
a melhoria da gestão e do financia-
mento, o aperfeiçoamento dos sis-
temas de informação, o estabeleci-
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O Ministro da Saúde Ricardo Barros

mento do diálogo com profissionais 
da saúde, da academia e entidades 
representativas e a manutenção do 
combate ao Aedes aegypti. O for-
talecimento do Complexo Indus-
trial da Saúde e a implementação 
do funcionamento das Unidades 

de Pronto-Atendimento, Unidades 
Básicas de Saúde, ambulâncias e 
equipamentos comprados e ain-
da não instalados também foram 
apontados como áreas que preci-
sam da atenção dos gestores de 
saúde.

Ao final de sua apresentação, afir-
mou que, ainda que existam impor-
tantes problemas de financiamento, 
é possível fazer mais com os re-
cursos disponíveis, demonstrando 
ações de sua gestão que melhora-
ram significativamente a eficiência 
na utilização dos recursos na área. 

Segundo os dados apresentados, R$ 
4,2 bilhões foram disponibilizados 
por meio de emendas parlamentares 
para ampliar a assistência à popula-
ção – os recursos serão investidos 
em ações como Academia da Saúde, 
incremento de Teto MAC, ampliação 
e reforma de UBS, entre outros.
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ATA
09/03/2017

 

 

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/03/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Francisco J. B. Sampaio 
Secretário Geral: Acad. Antonio Egidio Nardi 
 
 
Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 18ª 
Sessão Ordinária do 188º Ano Acadêmico, convidando para tomar assento à mesa o Dr. Ricardo 
Barros, Vice-presidente Honorário da ANM e Ministro da Saúde; os Acadêmicos José Gomes 
Temporão e Fabio Biscegli Jatene; o Dr. Francisco de Assis Figueiredo, Secretário de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde; a Dra. Nísia Trindade, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz; a Dra. Ana 
Cristina Pinho Mendes, Diretora Geral do Instituto Nacional do Câncer e o Dr. Luís Antônio Teixeira, 
Secretário Estadual de Saúde. O Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio deu as 
boas-vindas aos Acadêmicos no retorno às atividades no ano de 2017 e colocou em discussão e 
aprovação as atas de 17 e 24 de novembro de 2016, e não havendo nenhum reparo a ser feito por 
parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Em seguida, fez uma introdução a respeito do Sistema Único 
de Saúde, apontando suas principais características, dimensão e alcance. O Acad. Fabio Biscegli 
Jatene proferiu algumas palavras sobre a importância do Simpósio e da presença de autoridades 
ligadas à Saúde na Academia Nacional de Medicina. Na Ordem do Dia, o Senador José Serra fez 
conferência denominada “Minha Visão do SUS”. Na sequência, o Dr. Ricardo Barros (Ministro da 
Saúde) fez apresentação intitulada “SUS: Virtudes, Problemas e Desafios”. Além disso, a convite do 
Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio, fez apresentação a respeito de sua gestão 
até o momento no Ministério da Saúde. Durante a rodada de discussões, participaram os integrantes 
da mesa, os Acadêmicos presentes e os Deputados Federais Alexandre Serfiotis e Hugo Leal. Após 
as discussões, o Presidente Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a 
Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, 
João Pedro Escobar Marques-Pereira, Fabio Biscegli Jatene, Samir Rasslan, Walter Araújo Zin, 
José Gomes Temporão, Milton Ary Meier, Yvon Toledo Rodrigues, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Jayme Brandão de Marsillac, Orlando Marques Vieira, Omar da Rosa Santos, Mônica Roberto 
Gadelha, Delta Madureira Filho, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Jacob Kligerman, 
Carlos Antonio Barbosa Montenegro, Antonio Egidio Nardi, José Luiz Gomes do Amaral, Paulo 
Marchiori Buss, Mário Barreto Corrêa Lima, Adolpho Hoirisch, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Henrique Murad, José Manoel Jansen, Deolindo de Souza Gomes Couto, Luiz Felippe de 
Queirós Mattoso, Octávio Pires Vaz, Ricardo José Lopes da Cruz, Rubem de Andrade Arruda, José 
Carlos do Valle, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Eduardo Brandão Mello, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Celso Ferreira Ramos Filho, Rui Haddad, Daniel Goldberg Tabak, Jerson Lima 
da Silva, Arno von Buettner Ristow (40). 
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SIMPÓSIO REFLEXÕES SOBRE 
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 

09 de março de 2017 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=hoHsYZ_HbTo
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SIMPÓSIO REFLEXÕES SOBRE 
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 

09 de março de 2017 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=wdu_e7LrOn0



20

Sessão de 14 de março de 2017

 -  SESSÃO SOLENE DE POSSE - 
CELEBRANDO O ESPÍRITO ACADÊMICO, 

PAULO MARCELO GEHM HOFF TOMA POSSE 
COMO MEMBRO TITULAR

Na noite da última terça-feira (14), 
foi celebrada Sessão Solene de Pos-
se do Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff  
como Membro Titular. O Acadêmico 
passa a ocupar a Cadeira nº 58 da 
Secção de Medicina, vaga em de-
corrência da passagem a Emérito do 
Acadêmico Yvon Toledo Rodrigues. 

A cerimônia, realizada no Anfi teatro 
Miguel Couto, contou com a presen-
ça de familiares e amigos do novel 
Acadêmico, além de autoridades 
como o Governador do Estado de 
São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin e o 
Ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral, Dr. Luís Roberto Barroso.

Mesa Diretora da Solenidade durante a execução do Hino Nacional Brasileiro

De acordo o Regimento da institui-
ção, uma comissão, nomeada pelo 
Presidente e de comum acordo com 
o novel Acadêmico, deverá intro-

duzir o Dr. Paulo Hoff  no recinto, 
simbolizando os valores fraternais 
da Academia. Conforme a tradição 
da quase bicentenária instituição, 
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Paulo Hoff foi conduzido ao anfite-
atro Miguel Couto por Comissão de 
Honra formada pelos Acadêmicos 
Silvano Mário Atílio Raia, Octávio 
Pires Vaz, José de Jesus Peixoto 
Camargo, José Osmar Medina de 
Abreu Pestana, Ricardo José Lopes 
da Cruz e Fabio Biscegli Jatene.

Ainda de acordo com a tradição Aca-
dêmica, Paulo Hoff proferiu o Jura-
mento Acadêmico, versando sobre 
os valores da instituição, seguido 
pela entrega da Medalha e do Diplo-
ma pelo Presidente Francisco Sam-
paio.

O ex-Presidente e Acadêmico Marcos 
Moraes proferiu emocionado discur-
so de saudação, manifestando sua 
admiração pelas lutas e conquistas 
da profícua carreia profissional do 
oncologista. Mereceram especial 
atenção a atuação nos Hospitais Sí-
rio Libanês e Albert Einstein, além 
de sua colaboração na fundação do 
Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo Otávio Frias de Oliveira. 
O Acadêmico saudou também a fa-
mília de Paulo Hoff, que preencheu 
quase que em sua totalidade uma 
das bancadas do anfiteatro.

Em seu discurso de posse, o Aca-
dêmico evocou não só sua trajetória 
profissional, mas também sua tra-
jetória pessoal e a de sua família. 
O primeiro contato com a Academia 

Nacional de Medicina, durante um 
Simpósio sobre Pesquisa Clínica em 
2010, foi relembrado. O Acadêmi-
co agradeceu também ao confrade 
Silvano Raia, que sugeriu que Paulo 
Hoff deveria pleitear uma Cadeira 
na Academia Nacional de Medicina.

Em seguida, versou sobre o patrono 
de sua Cadeira, Aloysio de Castro, 
que é considerado o precursor da 
Neurossemiologia no Brasil. Em se-
guida, apresentou a trajetória dos de-
mais ocupantes da Cadeira: Teóphilo 
de Almeida, Faustino Monteiro 
Esposel, Odilon Vieira Gallotti e 
Bernardo Henrique de Nunes Couto. 
Por fim, destacou a trajetória do 
Acadêmico Yvon Toledo Rodrigues, 
relembrando que, quando de sua vi-
sita protocolar, encontrou-o bastan-
te atarefado em seu consultório, em 
pleno sábado pela manhã. Em plena 
ativa aos 90 anos, qualificou Yvon 
Toledo como um exemplo às novas 
gerações de médicos em nosso país.

Sobre a Academia Nacional de Me-
dicina, Paulo Hoff classificou como 
“ambiciosa” a sua missão: contri-
buir para o estudo, a discussão e 
o desenvolvimento das práticas da 
Medicina, além de servir como ór-
gão de consulta do Governo brasi-
leiro. O oncologista destacou que o 
sucesso da instituição muito se deve 
ao espírito abnegado de seus mem-
bros, colocando o bem maior da 
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O Acadêmico Paulo Hoff em seu discurso de posse

Academia acima de seus interesses 
pessoais.

Sobre sua candidatura, evocou um 
dos principais ritos da eleição, e que 
é pouco conhecido fora da Acade-
mia – as visitas para a entrega do 
currículo a todos os Membros Titula-
res. Segundo Paulo Hoff, apesar de 
árdua, a tarefa conferiu-lhe imenso 
prazer, pois nestas visitas, além de 
passar a conhecer melhor cada um 
de seus confrades, teve a oportuni-
dade de conhecer o Rio de Janeiro 
para além da rota turística usual.

Visivelmente emocionado, Paulo 
Hoff fez agradecimentos especiais 
à sua família, ressaltando que dedi-
car-se à Medicina é aceitar um duro 

sacerdócio, que afeta o indivíduo e 
todos que o rodeiam. A profissão, 
com seu regime de trabalho extenu-
ante, muitas vezes o retirou do con-
vívio familiar sem que, no entanto, 
diminuísse o apoio incondicional de 
sua esposa, Ana Amélia, e suas fi-
lhas, Camilla, Julianna e Isabella.

Realizando o que chamou de que-
bra de protocolo, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio con-
vidou o Ministro do STF Luís Roberto 
Barroso a proferir um pequeno dis-
curso de saudação, que foi marcado 
pela profunda gratidão do Ministro 
ao Acadêmico, que conheceu por 
meio de uma consulta médica. Em 
seguida, ressaltou, além das in-
contestáveis habilidades profissio-
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nais, a humanidade com a qual o 
Acadêmico realiza seus atendimen-
tos, afirmando que Paulo Hoff o fez 
continuar a viver.

O Governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, também 
proferiu algumas palavras ao ami-
go e novel Acadêmico Paulo Hoff. O 
Governador, que compareceu à so-
lenidade na companhia de sua es-
posa, chamou atenção para o fato 
de que Paulo Hoff é o médico mais 
bem avaliado pelos pacientes no 
que se refere ao atendimento. Para 
Alckmin, esta é uma das maiores 
honrarias que um médico pode es-
perar receber em sua carreira.

O Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio congratulou o Novel Aca-
dêmico por sua campanha serena, 

discreta e consistente. Continuou 
afirmando que sua formação, seus 
títulos e sua educação, o tornaram 
um candidato praticamente imbatí-
vel. O prestígio profissional incon-
teste pôde ser verificado na congre-
gação de amigos e autoridades que 
corroboram o sucesso do oncologis-
ta.

Segundo o Presidente, tornar-se 
Acadêmico aos 48 anos de idade e 
com 26 anos de formado permitiu 
ao Acadêmico Hoff um ingresso su-
ficientemente maduro na Academia 
Nacional de Medicina, mas sem per-
der características como a jovialida-
de, a garra e a dedicação, tão ne-
cessárias para esta Casa.

Tradicionalmente, ao final de seu 
discurso, fez a leitura de um trecho 

O Acadêmico e sua esposa, Ana Amélia
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da “Oração a nossos pares”, do sau-
doso Acadêmico Álvaro Cumplido de 
Sant’Anna. Segundo o Presidente, 
o texto resume tudo aquilo que um 
Acadêmico deve ser e deve fazer 
pela Academia:

“Quem não trabalha pela Acade-
mia quando nela ingressa é como 
se deixado houvesse no vestíbulo a 
própria honra. Quem não se esforça 
pela Academia quando nela recebi-
do – juntando-lhe um tijolo – trai a 
sua esperança. Será um judas que 
iludiu a sua confiança; atraiçoa aos 
que fraternalmente o acolheram; 
roubou a vez a um possível justo, 
a todos enganando. Quem mais ilu-
mina o nosso templo é o seu operá-
rio, que da tribuna ofusca aos das 
bancadas graças ao brilho da luz do 
seu saber, mercê da sua compostura 

e alimentado pelas horas de vigília 
gastas sobre os livros e na inspi-
rada e sofrida observação de seus 
pacientes – tanto nos catres como 
nos leitos afortunados. Na Academia 
só não será grande que já nasceu 
para continuar pequeno. Para isso 
suceder o imprevisível aconteceu. 
Não cremos que alguém haja traído 
o juramento que prestou, após as 
muitas lutas que travou, para con-
seguir atravessar o peristílo do so-
dalício. Se despreparado venceu, foi 
mercê de doloroso equívoco, o que 
não é próprio dela – a casa deseja-
da. O peristílo é grandioso, e é da 
natureza humana tentar alcançar o 
que pode parecer inatingível”, con-
cluiu o Presidente, que em seguida 
solicitou à Comissão de Honra que 
conduzisse o Acadêmico ao Salão 
Nobre, encerrando a solenidade.

Bancada Acadêmica durante a execução do Hino Nacional
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POSSE DO ACADÊMICO PAULO MARCELO GEHM HOFF 
COMO NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM 

14 de março de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=73663yz_czQ
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Sessão de 16 de março de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROMOVE JORNADA 
SOBRE CIRURGIA DAS METÁSTASES

A edição da última quinta-feira (16) 
das Jornadas de Cirurgia da Acade-
mia Nacional de Medicina foi dedi-
cada à cirurgia das metástases. O 
projeto, idealizado pelo Presidente 
Francisco Sampaio e o Acadêmi-
co José de Jesus Peixoto Camargo, 

tem como objetivo apresentar o es-
tado da arte da cirurgia em diver-
sos campos. A Jornada, realizada 
no Anfi teatro Miguel Couto, contou 
com a presença de Acadêmicos, es-
tudantes, residentes e profi ssionais 
da área da Saúde.

Os Acadêmicos José Camargo, Francisco Sampaio (presidente) e Hiram Lucas na 
mesa diretora da Jornada

A primeira apresentação foi reali-
zada pelo Dr. Giovani Guido Cerri 
(USP), que discorreu sobre “A Con-
tribuição da Imagética na Avaliação 
das Metástases”, apresentando os 

aspectos radiológicos de diversos ti-
pos de metástase, dando destaque 
para as metástases abdominais. So-
bre estas, avaliou que o padrão ra-
diológico é muito amplo, e que não 
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existe um único método a ser utili-
zado. A região é caracterizada por 
apresentar vísceras ocas, sólidas e 
grande quantidade de partes moles, 

o que facilita o aparecimento de le-
sões metastáticas em órgãos como 
fígado, pâncreas, baço, rins e alças 
intestinais.

O Professor Giovani Cerri durante sua apresentação

Apontou a imagética molecular 
como uma das grandes revoluções 
da área, possibilitando caracterizar 
e quantificar de processos biológicos 
normais ou patológicos em nível 
celular e molecular. Destacou que uma 

das maiores vantagens da utilização 
destes métodos é a detecção 
precoce de alterações teciduais e a 
possibilidade da implantação de uma 
medicina personalizada, além do 
desenvolvimento de novas drogas.

Em sua conferência, o Professor Marcelo Enne falou sobre as metástases hepáticas
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Com palestra intitulada “Metástases 
Hepáticas”, o Dr. Marcelo Enne (Hos-
pital Federal de Ipanema) iniciou 
sua apresentação afirmando que o 
fígado é o órgão que mais comu-
mente desenvolve metástase, tendo 
como o câncer colorretal seu princi-
pal ponto de origem. A respeito dos 
procedimentos cirúrgicos, lembrou 
que o objetivo dos cirurgiões é re-
alizar a hepatectomia sempre que 
possível, principalmente devido aos 
bons marcadores de sobrevida dos 
pacientes.

Na conclusão de sua conferência, 
ressaltou que contraindicações an-
tes consideradas “absolutas” para 
a ressecção de tumores hoje já caí-
ram em desuso, transformando pa-
cientes inicialmente “irressecáveis” 
em ressecáveis e conferindo-lhes 
uma boa sobrevida a longo prazo. 
Chamou atenção para o fato de que 
os avanços hoje observados na área 

só foram possíveis devido ao desen-
volvimento paralelo da quimiotera-
pia sistêmica e à atuação de equi-
pes multidisciplinares no tratamento 
dos pacientes.

Na sequência, foi a vez do Acadê-
mico Paulo Niemeyer Filho fazer sua 
exposição a respeito de “Metástases 
Cerebrais”, que salientou que a di-
ficuldade em este tipo de procedi-
mento se refere à elegibilidade dos 
pacientes, uma vez que a evolução 
das técnicas cirúrgicas possibilitou 
que os médicos estejam aptos a fa-
zer ressecções em todas as áreas do 
cérebro, afirmando que não existem 
mais “áreas proibidas”. Mostrando a 
evolução dos pacientes, relatou que 
a cirurgia é o único procedimento 
capaz de aliviar os sintomas, reduzir 
o edema, suspender o uso de cor-
ticoides e fornecer um diagnóstico 
preciso por meio dos exames histo-
patológicos.

O Acadêmico Paulo Niemeyer Filho abordou os avanços na cirurgia cerebral
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Em conclusão, demonstrou que 
a maioria das estatísticas de 
sobrevida dos pacientes não leva 
em consideração a qualidade de 
vida - técnicas como a radioterapia 
de crânio inteiro, que podem parecer 
positivas do ponto de vista da 
sobrevida, possuem um alto risco de 
complicações, além de oferecerem 
uma perspectiva de baixa qualidade 
de vida, devendo ser substituídas 
(salvo casos específicos) por técnicas 
como a cirurgia e a radiocirurgia.

Dando continuidade às apresenta-
ções, o Acadêmico José Camargo 

abordou “Metástases Pulmonares”, 
afirmando que estas representam no 
máximo 10% dos nódulos pulmona-
res isolados e, em 90% dos casos, 
há antecedente de neoplasia. Deba-
tendo os critérios para a indicação 
cirúrgica para metástase pulmonar, 
apontou algumas questões impor-
tantes como a origem do tumor pri-
mário, doença primária controlada 
ou controlável, possibilidade de res-
secção completa e a não existência 
de outras alternativas terapêuticas, 
uma vez que a qualificação da tera-
pia sistêmica tornou a cirurgia cada 
vez mais adjuvante.

O Acad. José de Jesus Camargo

Finalmente, relatou que pacien-
tes com metástase única em geral 
apresentam uma sobrevida em 5 
anos de 43%, comparados a 34% 

com duas ou três metástases, e 
27% com quatro ou mais metásta-
ses. A respeito de estudos a respei-
to da sobrevida dos pacientes com 
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metástases de pulmão comparados 
àqueles com tumores primários, 
afirmou que em todos os grandes 
centros oncológicos que compara-
ram essas experiências, os índices 
de cura sempre foram favoráveis 
ao grupo das metástases – diferen-
ça essa que vem se acentuando ao 
longo dos anos.

Os trabalhos do Simpósio foram 
encerrados com a conferência do 
Acadêmico Daniel Tabak, com o 
título de “Tratamento Personalizado 
no Câncer Metastático: Realidade 
ou Ficção em 2017? ”. O Acadêmico 

instigou a plateia presente com 
dados a respeito da chamada 
Terapia Molecular, que tem o 
foco de combater as moléculas 
específicas, direcionando a ação de 
medicamentos, exclusivamente ou 
quase exclusivamente, às células 
tumorais, reduzindo assim, suas 
atividades sobre as células saudáveis 
e os efeitos colaterais. Nessa 
modalidade, o foco é encontrar a 
origem das mutações por meio do 
sequenciamento genômico e da 
identificação de drogas inibidoras 
dessas mutações.

 Acadêmico Daniel Tabak discorreu sobre a Terapia Molecular

Ao término de sua exposição, ressal-
tou que apesar de apresentar resul-
tados promissores e até mesmo “ex-
cepcionais”, algumas perguntas ainda 

seguem sem resposta, como os efeitos 
colaterais, o efeito sobre a qualidade 
de vida do paciente e o custeamento 
dos testes e desses tratamentos.
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Sessão de 16 de março de 2017

ANM ELEGE HILDOBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA 
COMO NOVO MEMBRO TITULAR

Na quinta-feira (16), segunda 
Sessão do ano, foi realizada eleição 
para a vaga da Cadeira de número 77 
da Secção de Cirurgia. Sessão, que 
contou com 60 Membros Titulares 

e Eméritos presentes, consagrou o 
ginecologista e obstetra Hildoberto 
Carneiro como o mais novo Membro 
Titular da ANM.

O Acadêmico Francisco Sampaio fazendo a chamada nominal aos Acadêmicos 
presentes durante a votação

A comissão julgadora das Memórias, 
Títulos e Trabalhos do candidato foi 
composta pelos Acadêmicos Pietro 
Novellino, Hiram Silveira Lucas e 
Orlando Marques Vieira - relator e 
responsável pela leitura do parecer 
da comissão, que considerou o can-
didato apto a concorrer à vaga da 
distinta instituição.

A votação, que obteve expressiva 
participação dos Acadêmicos, tam-
bém foi marcada pela utilização do 

voto por correspondência, em um 
total de 20 Acadêmicos votantes por 
meio da recém-criada ferramenta, 
utilizada pela primeira vez na elei-
ção do Acadêmico Rossano Fiorelli, 
em 16 de junho de 2016.

Conforme a tradição da instituição, 
após a eleição do novo Membro Ti-
tular, foi realizado um coquetel no 
Salão Nobre da Academia, onde os 
Acadêmicos puderam saudar o mais 
novo confrade.
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Os Acadêmicos Francisco Sampaio e Ruy Garcia Marques

Os Acads. Carlos Telles Ribeiro, Pietro Novellino, o Prof. Hildoberto Carneiro e o 
Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Hildoberto Carneiro possui Graduação 
em Medicina pela Escola de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro - UNIRIO 
(1966); Mestrado em Ginecologia 
pelo Instituto de Ginecologia da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ (1975); Doutorado 
em Ginecologia pelo Instituto de 
Ginecologia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ (1992) e 
Livre Docência pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro 
- UNIRIO (1992). É Professor Titular 

de Ginecologia da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e Professor Adjunto IV da Faculdade 
de Medicina da UFRJ. Professor 
de Ginecologia e Obstetrícia da 
Universidade de Nova Iguaçu - 
UNIG e Professor de Semiologia da 
Escola de Medicina da Fundação 
Técnico Educacional Souza Marques 
- FTESM (2014). Tem experiência na 
área de Medicina, com ênfase em 
Ginecologia.
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O Professor Hildoberto Carneiro 
de Oliveira ocupará a Cadeira 77, 
cujo Patrono é Jesuíno Carlos de 
Albuquerque, vaga em decorrência do 

falecimento do saudoso Acadêmico 
Antonio Luiz de Medina em 2 de 
junho de 2014.



34

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (4)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2017

ATA
16/03/2017

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 16/03/2017, 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 19ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, expressando júbilo pela presença do Acad. Ruy Garcia Marques,
totalmente recuperado após grave enfermidade. Informou aos Acadêmicos que, a Academia Nacional 
de Medicina e o DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO redigiram, conjuntamente, um 
Instrumento Particular de Transação onde as partes, por meio de concessões mútuas e com intuito de 
prevenir litígio estabeleceram que o DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO pela 
utilização de parte da Loja-B na portaria do prédio sede, fica comprometido a: (I) ceder gratuitamente 
à ANM o direito de uso de cinco vagas de garagem, localizadas na Av. General Justo nº 375 e (II) 
majorar o pagamento de aluguel mensal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir da data da assinatura 
do Instrumento e pelo mesmo prazo de usufruto do Edifício concedido ao DOVEL FII. Após a leitura 
do Instrumento de Transação, o mesmo foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Em seguida, o 
Presidente Acad. Francisco Sampaio abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Pietro Novellino 
informou que representou a Academia Nacional de Medicina no evento comemorativo do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo, ressaltando que os Acadêmicos José Eduardo 
Moraes Rego Sousa e Adib Domingos Jatene (in memoriam) receberam homenagens por suas 
contribuições à Cirurgia. O Acad. Celso Ferreira Ramos Filho fez considerações sobre a epidemia de 
febre amarela, salientando que não há circulação silvestre do vírus no município do Rio de Janeiro. 
Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio declarou a Sessão Secreta para a 
realização das eleições: para Comissão Julgadora das Memórias, Títulos e Trabalhos dos Candidatos: 
Drs. Jorge Fonte de Rezende Filho, José Horácio Costa Aboudib Jr., Carlos Oscar Uebel, concorrentes 
à vaga da Cadeira No. 67 - Secção de Cirurgia, cujo Patrono é Fernando Augusto Ribeiro de 
Magalhães, ocorrida pelo falecimento do Acadêmico Ivo Pitanguy; eleição da Comissão Julgadora da
Memória, Títulos e Trabalhos do Candidato: Dr. Giovanni Guido Cerri, concorrente à vaga da Cadeira 
No. 83 - Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, cujo Patrono é Vital Brazil Mineiro da Campanha, 
ocorrida pela passagem a Emérito do Acadêmico Felippe Mattoso; eleição da Comissão Julgadora da 
Memória, Títulos e Trabalhos do Candidato: Dr. Cláudio Domênico Sahione Schettino, concorrente à 
vaga da Cadeira No. 02 - Secção de Medicina, cujo Patrono é Miguel da Silva Pereira, ocorrida pela 
passagem a Emérito do Acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis e votação, com vistas à eleição para
a vaga de Membro Titular da Cadeira Nº 77, Secção de Cirurgia, cujo Patrono é Jesuino Carlos de 
Albuquerque, ocorrida pelo falecimento do Acadêmico Antonio Luiz de Medina († 02/06/2014), sendo 
candidato o Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira. Após a votação, o Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira 
foi eleito Membro Titular da Cadeira Nº77. Ao final das eleições, o Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José 
Barcellos Sampaio, Marcelo Marcos Morales, José de Jesus Peixoto Camargo, Daniel Goldberg 
Tabak, Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, Mário Barreto Corrêa Lima, Hiram Silveira Lucas,
Orlando Marques Vieira, Jayme Brandão de Marsillac, Joaquim José do Amaral Castellões 
(Honorário), Henrique Murad, Carlos Antonio Barbosa Montenegro, Carlos Américo de Barros e 



35

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (4)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2017
 

 

Vasconcelos Giesta, Manassés Claudino Fonteles, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Gerson Canedo 
Magalhães, Milton Ary Meier, Walter Araújo Zin, José Luiz Gomes do Amaral, Mônica Roberto 
Gadelha, Ricardo José Lopes da Cruz, Adolpho Hoirisch, José Manoel Jansen, Rubem de 
Andrade Arruda, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Rui Haddad, Marcello André Barcinski, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José Rodrigues Coura, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José 
Carlos do Valle, Glaciomar Machado, Yvon Toledo Rodrigues, José Barbosa de Medeiros Gomes 
Filho, Marcus Tulio Bassul Haddad, Karlos Celso de Mesquita, José Galvão Alves, Carlos Eduardo 
Brandão Mello, Cláudio Buarque Benchimol, Celso Marques Portela, Wanderley de Souza, Luiz 
Felippe de Queirós Mattoso, Jorge Alberto Costa e Silva, Paulo Niemeyer Soares Filho, Deolindo 
de Souza Gomes Couto, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Antonio Paes de Carvalho, Arno von 
Buettner Ristow, Eduardo Lopes Pontes, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Ruy Garcia Marques, 
Omar Lupi da Rosa Santos, Celso Ferreira Ramos Filho, Delta Madureira Filho, Léa Camillo-Coura, 
Jerson Lima da Silva, Aníbal Gil Lopes, Ronaldo Damião, Gilberto de Nucci (60). 

ATA - continuação
16/03/2017
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JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM METÁSTASE 
 16 de março de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=6JiK7chq53Y
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Sessão de 23 de março de 2017

ANM RECEBE ROBERT MARX 
QUE APRESENTA CONFERÊNCIA SOBRE

 ENGENHARIA DE TECIDOS 

Reconhecida por suas conferên-
cias e cursos de alto nível cien-
tífi co, a Academia Nacional de 
Medicina convidou, na última quin-
ta-feira (23), o Dr. Robert E. Marx 
para apresentar a conferência 
“Tissue Engineering to Reconstruct 
Tumor Related Defects in Oral and 
Maxillofacial Surgery” em Sessão 

Plenária realizada no Anfi teatro 
Miguel Couto. Em sua fala de 
abertura, o Presidente Francisco 
Sampaio salientou que um dos 
compromissos da instituição, con-
sagrado em seu Estatuto, é a rea-
lização de eventos científi cos que 
promovam o aperfeiçoamento e a 
inovação das técnicas médicas.

Acadêmicos Antonio Nardi, Francisco Sampaio (Presidente) e 
Claudio Cardoso de Castro

Responsável pela mediação da vin-
da do Dr. Robert Marx ao Brasil, o 
Acadêmico Ricardo Cruz proferiu al-
gumas palavras antes da conferên-
cia, destacando que o trabalho ali 
apresentado era fruto de mais de 

uma década de pesquisas. Afi rmou 
ser importante frisar que, apesar de 
serem pesquisas “off  label” - desta-
cando o pioneirismo do ilustre con-
vidado - não se trata de pesquisas 
“experimentais”.
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Os trabalhos do Dr. Robert Marx in-
tegram o campo de estudos da Te-
rapia Celular, que compreende a uti-
lização do conhecimento a respeito 
das células-tronco e seus mecanis-
mos para fins terapêuticos. Estas 
células podem ser usadas das mais 
diferentes maneiras: injetadas intra-
venosamente para exercerem ações 
sistêmicas ou injetadas diretamente 
no tecido ou órgão comprometido, a 
fim de promover efeito regenerativo 
ou protetor. Dentre as categorias de 
células-tronco conhecidas, destacou 
o uso das células progenitoras, ca-
pazes de formar tecidos específicos, 
como ossos e cartilagens.

O Professor de Cirurgia e Chefe de 
Divisão do Jackson Memorial Hospi-
tal (Miami, EUA) se utiliza da combi-
nação de uma proteína de osso hu-
mano (RhBMP-2) aplicado em uma 
esponja de colágeno absorvível. Ca-
racterizada como uma nova técnica 

de Terapia Osteoindutiva recente-
mente disponibilizada para acele-
rar a formação de ossos em certas 
aplicações, é capaz de atualizar os 
processos cruciais na ativação, re-
crutamento e diferenciação de cé-
lulas-tronco e células progenitoras 
envolvidas na incorporação de en-
xertos ósseos, por exemplo.

Sobre a utilização da esponja de 
colágeno, ressaltou a necessidade 
da existência de uma matriz onde 
o osso pode se desenvolver. Por-
tanto, a aplicação do rhBMP-2 deve 
estar associada a biomateriais que 
devem servir de “mantenedores de 
espaço”, que incluem materiais que 
vão desde osso bovino mineralizado 
a polímeros biodegradáveis. No que 
se refere à composição de cada en-
xerto, chamou atenção para o fato 
de que é necessária uma “alquimia 
das situações”, onde devem ser con-
siderados o local da lesão e a sua 

O Dr. Robert Marx em sua exposição
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extensão. As células utilizadas são 
obtidas por meio da coleta de me-
dula óssea, normalmente conduzida 
por punção aspirativa.

Em seguida, passou a apresentar 
os diversos casos com os quais teve 
contato ao longo dos anos, em sua 
maioria se tratando de tumores e 
cistos na região maxilofacial. Den-
tre os benefícios deste procedimen-
to para o paciente, destacou a baixa 
morbidade, o menor tempo de ci-
rurgia e de internação, a dispensa 
da necessidade de permanência na 
UTI, o retorno mais rápido às ati-
vidades normais do paciente (como 
a família e o trabalho) e a redução 
significativa do risco cirúrgico. Se-
gundo o Dr. Robert Marx, estamos 
na era dos procedimentos minima-
mente invasivos, e esta técnica é 

uma contribuição para este novo pa-
norama. Ressaltou também o aspec-
to humanitário, uma vez que estes 
procedimentos possuem um impacto 
psicológico na vida de seus pacien-
tes, afetando diretamente e positiva-
mente sua qualidade de vida.

Por fim, salientou que o procedi-
mento não oferece a seus pacientes 
risco de desenvolvimento de câncer, 
uma vez que os enxertos ficam ati-
vos por apenas 21 dias, não formam 
tumores e não podem ser classifi-
cados como mutações. Sobre o “fu-
turo” da Terapia Celular, destacou o 
que este tipo de mecanismo abre as 
portas para novas possibilidades de 
tratamento dos pacientes, incluindo 
pacientes de trauma, pacientes que 
já foram portadores de câncer, de-
feitos císticos, dentre outros.

Os Acadêmicos acompanharam a palestra do Dr. Robert Marx a respeito
 de engenharia de tecidos
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Sessão de 23 de março de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
HOMENAGEIA PEDRO MONTEIRO SAMPAIO 

EM SESSÃO DA SAUDADE

Acadêmico Pedro Monteiro Sampaio

Parnaíba, PI, 12 de fevereiro de 1924
† Rio de Janeiro, RJ, 8 de julho de 2016

Membro Emérito - Academia Nacional de Medicina, em 24/11/2005

Acadêmicos, familiares, amigos e 
discípulos do inesquecível Acadêmico 
Pedro Monteiro Sampaio, expoente 
da neurocirurgia nacional, se reuni-
ram no Anfi teatro Miguel Couto em 
celebração de sua trajetória pessoal 

e profi ssional no dia 23 de março. 
A Sessão da Saudade, tradicional-
mente realizada em memória dos 
Acadêmicos falecidos, foi marcada 
por um anfi teatro repleto e por dis-
cursos emocionados, proferidos por 
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todos aqueles que tiveram o privilé-
gio de conviver com o insigne mes-
tre.

Abrindo os discursos da cerimônia, 
o Acadêmico Felippe Mattoso lem-
brou que ele e o homenageado in-
gressaram na Academia Nacional de 
Medicina de maneira quase que si-
multânea: Pedro Sampaio em 1980 
e ele em 1983. Discorreu sobre a 
natureza enérgica do Acadêmico, 
que, segundo Felippe Mattoso, ti-
nha o costume de nunca se sentar 
durante as reuniões de sua equipe 
médica. Era também digna de admi-
ração sua força – depois de longos 
debates, as decisões médicas que 
tomava eram inabaláveis. O Acadê-
mico afirmou que foi graças à sua 
competência, obstinação e carisma 

que Pedro Sampaio viveu uma vida 
rica e plena, conquistando mais que 
discípulos, mas amigos leais por 
onde passou.

Na sequência, o também Acadêmico 
Carlos Telles prestou sua home-
nagem àquele a quem chamou de 
“Chefe”. Sobre a trajetória pessoal 
de Pedro Sampaio, ressaltou que, 
desde muito cedo, elegeu a neu-
rocirurgia como especialidade, se 
dedicando com afinco até seus úl-
timos dias. Destacou, ainda, que a 
intensa atividade profissional e in-
telectual nunca o afastou da famí-
lia e de seus amigos – “não será 
este o segredo para o sucesso?”, 
arguiu o Acadêmico. O discurso foi 
encerrado com poesia de Francisco 
Otaviano:

“Quem passou pela vida em branca nuvem

E em plácido repouso adormeceu,

Quem não sentiu o frio da desgraça,

Quem passou pela vida e não sofreu,

Foi espectro de homem, e não homem,

Só passou pela vida, não viveu. ”
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A cerimônia se encerrou com pala-
vras dos também Acadêmicos Karlos 
Celso de Mesquita, José Manoel 
Jansen, Celso Marques Portela e 
Ricardo Cruz. A esposa de Pedro 
Monteiro Sampaio, Terezinha, sua 
companheira de vida, também pro-
feriu emocionadas palavras, agra-
decendo a todos os presentes pela 
calorosa homenagem.

No encerramento, o Presidente Aca-
dêmico Francisco Sampaio, discor-
reu um pouco sobre seu relaciona-
mento com Pedro Sampaio (a quem 
ele chamava de “tio” – não eram 
parentes apesar do mesmo sobre-
nome) e relatou alguns fatos pito-
rescos de seu convívio.

Pedro Monteiro Sampaio nasceu 
em 12 de fevereiro de 1924, em 
Parnaíba, Piauí. Graduou-se na 
Faculdade Nacional de Medicina, pela 
antiga Universidade do Brasil e era 
Professor Emérito de Neurocirurgia 
da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro.

Ao longo de sua carreira, ganhou di-
versas condecorações, como as me-

dalhas de honra da World Federation 
of Neurosurgical Societies, da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 
e do Núcleo Central do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões. Também ga-
nhou a medalha do Mérito Naval e o 
título de Cidadão Honorário do Rio de 
Janeiro.

Foi Professor Titular e Chefe do Ser-
viço de Neurocirurgia do Hospital 
Pedro Ernesto, que ajudou a orga-
nizar. Sua profícua vida acadêmica 
conta com mais de 140 trabalhos 
científicos publicados e a participa-
ção em mais de 500 eventos acadê-
micos.

O Acadêmico Pedro Monteiro Sampaio 
trabalhou ininterruptamente no seu 
consultório particular até poucos 
dias antes do seu falecimento, man-
tendo também sua assiduidade nas 
Sessões da Academia Nacional de 
Medicina. Compareceu à Sessão do 
dia 2 de julho e alguns dias depois 
sentiu-se mal e foi internado com 
complicações de insuficiência renal, 
vindo a falecer no dia 08 de julho de 
2016.
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ATA
23/03/2017

 

 

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 23/03/2017, 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 deu início à 20ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, abrindo a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Pietro Novellino informou 
que a Revista “O Hospital” publicou matéria sobre o também Acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima 
intitulada “Trajetória de um Médico, Professor e Escritor em Prol da Humanização da Medicina”. O Acad. 
Celso Ramos informou aos presentes que o Dr. Paulo Roberto Teixeira fez a doação de um exemplar 
da obra “História da AIDS no Brasil” para a Biblioteca da Academia Nacional de Medicina. Fez 
importantes considerações a respeito dos casos de Febre Amarela que vem sendo registrados, 
reafirmando seu posicionamento de que não há circulação do vírus no estado do Rio de Janeiro. 
Também fez importantes colocações sobre a vacinação da doença e os grupos de risco. O Acad. Omar 
Lupi divulgou o lançamento da obra Tropical Dermathology (2ª edição), que é considerado referência 
internacional em dermatologia tropical. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio registrou 
a presença de Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira, recém-eleito, pela primeira em plenário. Em seguida, 
o Acad. Ricardo Cruz fez uma breve apresentação para introduzir o convidado da conferência da noite, 
Dr. Robert Marx, que fez apresentação intitulada “Tissue Engineering to Reconstruct Tumor Related 
Defects in Oral and Maxillofacial Surgery”. Após a conferência, iniciou-se rodada de discussões da qual 
participaram os Acadêmicos Patrícia Rieken Macêdo Rocco e Jacob Kligerman. Em seguida, o 
Presidente Acad. Francisco Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso de 
Castro, Gerson Canedo de Magalhães, Roberto Soares de Moura, Karlos Celso de Mesquita, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Celso Ferreira Ramos Filho, Jayme Brandão de Marsillac, Octavio 
Pires Vaz, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Walter 
Araújo Zin, Ricardo José Lopes da Cruz, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Orlando Marques Vieira, 
Omar Lupi da Rosa Santos, José Marcos Fisz (Honorário), Antonio Egidio Nardi, José Carlos do 
Valle, José Augusto da Silva Messias, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen, Luiz 
Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Eliete Bouskela, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Paulo Marchiori Buss, Jerson Lima da Silva, Patricia Rieken 
Macêdo Rocco, José Rodrigues Coura, Marcello André Barcinski, Daniel Goldberg Tabak, Celso 
Marques Portela, Carlos Alberto Costa de Barros Franco, Mario Barreto Corrêa Lima (37). 
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SESSÃO DA SAUDADE: 
HOMENAGEM AO ACAD. PEDRO MONTEIRO SAMPAIO 

23 de março de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=_uryxO4JxzE
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CONFERÊNCIA
TISSUE ENGINEERING TO RECONSTRUCT TUMOR RELATED 

DEFECTS IN ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 
23 de março de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Ha68HW3Muf0
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25 de março de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA APROXIMA OS 
ESTUDANTES E SEDIA POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DA ABLAC

Ainda dentro do espírito de aproxi-
mar os estudantes de medicina da 
Instituição, a ANM cedeu espaço no 
sábado (25 de março de 2017), para 
a posse da nova Diretoria Executiva 

da Regional Rio de Janeiro/Espírito 
Santo da Associação Brasileira das 
Ligas Acadêmicas de Cirurgia, além 
da fundação do Capítulo Estadual do 
Rio de Janeiro.

O Acadêmico Rossano Kepler Alvim Fiorelli representou o Presidente Francisco 
Sampaio na mesa diretora da solenidade

A Associação, fundada em 22 
de fevereiro de 2014, tem como 
objetivo valorizar o ensino da 
Cirurgia, promover a interação 
entre acadêmicos e Escolas de 
Medicina de todo o Brasil, além de 

implementar melhorias na qualidade 
da assistência médica à comunidade 
por meio do funcionamento das 
Ligas Acadêmicas. O projeto envolve 
estudantes de mais de 80 Ligas de 
Universidades de todas as regiões 
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do Brasil, caracterizando esta como 
uma das iniciativas mais importantes 
no âmbito do Ensino Médico no país.

O Acadêmico Rossano Fiorelli, 
referência no ensino da Cirurgia, fez 
discurso inicial em agradecimento 
à Academia Nacional de Medicina 
e às Sociedades parceiras que 
apoiaram a criação deste núcleo 
regional para desenvolvimento da 
Educação Médica em Cirurgia. A 

mesa diretora foi composta pelos 
Acadêmicos Rossano Fiorelli e 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
os Professores Murched Omar 
Taha (Presidente Docente Nacional 
da ABLAC) e Agostinho Ascenção 
(UNIRIO), o discente Yuri Justi 
Jardim (FMUSP) – Presidente 
Discente Nacional da ABLAC e o 
discente José Francisco Ferreira 
Lima (UNIRIO) – Futuro Presidente 
da Regional RJ-ES da ABLAC.

Integrantes da ABLAC preencheram o Anfiteatro da ANM

Em seguida, foi lido o Estatuto So-
cial da Regional RJ-ES, que versou 
sobre os objetivos da unidade, as 
atribuições dos Professores-Orien-
tadores e Diretores Acadêmicos. 
Presidente Docente Nacional da 
ABLAC, o Professor Murched Omar 
Taha empossou os Diretores Do-

centes da nova Regional, convocan-
do-os nominalmente para realizar a 
entrega do broche oficial da ABLAC. 
Já no que se refere ao Capítulo do 
Rio de Janeiro também foi feita a 
leitura de seu Estatuto Social, se-
guida pela posse dos Diretores Aca-
dêmicos.
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Em um dos momentos mais marcan-
tes da solenidade, foi feita a entrega 
das homenagens e condecorações 
aos Professores que contribuíram 
para o desenvolvimento do Ensino 
Médico em Cirurgia. Ao Presidente 
da Academia Nacional de Medicina, 
Acadêmico Francisco José Barcellos 
Sampaio, foi conferido o título de 
“Padrinho da Associação Brasileira 
das Ligas Acadêmicas de Cirurgia 
– ABLAC”, como homenagem à sua 
colaboração para a realização do 
evento. Ao ex-Presidente e Acadê-
mico Pietro Novellino, foi conferido o 
título de “Personalidade Educacional 
do Ano”, como homenagem aos 60 
anos de prática e ensino da cirurgia, 
completados em 2017. O também 

Acadêmico Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira foi consagrado com o título 
de “Professor Benemérito da Asso-
ciação Brasileira das Ligas Acadê-
micas de Cirurgia – ABLAC”, como 
homenagem ao seu apoio e conside-
ração irrestritos a esta Associação.

Ao final da cerimônia, foram 
apresentados os projetos pré-
desenvolvidos pela Regional RJ-ES 
e pelo Capítulo Estadual do Rio de 
Janeiro, com especial destaque para os 
Congressos Interestadual e Estadual 
das Ligas Acadêmicas em Cirurgia 
e o Projeto de Extensão elaborado 
pela Diretora Manuella Oliveira Bueno 
(UFRJ), responsável pela Direção de 
Extensão do Capítulo RJ.

Diretoria Executiva da Regional Rio de Janeiro/Espírito Santo
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CURSO DE CAPACITAÇÃO  
“COMO ESCREVER ARTIGOS CIENTÍFICOS”

27/03/2017 e 29/03/2017

O Programa Jovens Lideranças Mé-
dicas é uma parceria entre ANM e 
Bayer, que visa criar um corpo de 
jovens talentos médicos com po-
tencial para se tornarem líderes em 
suas respectivas áreas de atuação. 

Com este objetivo em mente, o Pro-
fessor Arthur Cortez, membro do 
Programa, encabeçou a iniciativa de 
melhorar as habilidades de escrita 
de jovens pesquisadores.

Professores Roberta Benitez e Arthur Cortez durante o curso

O curso foi ministrado em parceria 
com a Dra. Roberta Benitez Freitas 
Passos, que possui graduação em 
Medicina pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (2005), 
Mestrado em Epidemiologia pelo 
Instituto de Medicina Social da UERJ 
(2008) e Doutorado em Epidemio-

logia pelo Instituto de Medicina So-
cial da UERJ (2013). Tem experiên-
cia docente em curso de graduação 
e pós-graduação na área da saúde, 
além de cursos de curta duração 
nas áreas de Epidemiologia, Prática 
Clínica Baseada em Evidência, Ava-
liação de Tecnologias em Saúde e 
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afins. Tem formação em Prática Clí-
nica Baseada em Evidência em con-
vênio com a Universidade McMaster, 
no Canadá, bem como em Revisões 
Sistemáticas pelo Centro Cochrane 
do Brasil. Atua na área de Epidemio-
logia, Psiquiatria e Avaliação de Tec-
nologias em Saúde.

A turma foi composta por 23 alunos 
das mais diversas áreas da Medici-
na e ciências afins, como Psicologia, 
Veterinária, Enfermagem e Nutri-
ção. O curso foi ministrado em dois 
módulos e, no primeiro deles, foi 
realizada uma avaliação para iden-
tificar as principais dificuldades dos 
alunos. Além disso, diversos recur-
sos audiovisuais foram utilizados, 
inclusive contando com vídeos inte-
rativos. Na parte prática do curso, é 
possível dar especial destaque para 
o exercício com enfoque na mensa-
gem central do artigo, no qual os 

participantes tinham que escrever e 
falar resumidamente por 1 minuto a 
ideia central de um artigo fornecido 
pelos organizadores do curso.

A todos os alunos, foi distribuída 
apostila com o conteúdo progra-
mático do curso, além das edições 
mais recentes dos Anais da Acade-
mia Nacional de Medicina e o livro 
“Os Quadros da Academia Nacional 
de Medicina e suas Histórias”, como 
uma cortesia da instituição aos es-
tudantes.

Ao final, foi realizada uma 
avaliação do curso por meio de um 
questionário, no qual observou-
se um feedback muito positivo dos 
alunos. Não somente em relação ao 
conteúdo, mas também em relação 
às instalações, a pontualidade e a 
disposição dos conteúdos.

Alunos de diversas áreas se inscreveram pelo site da ANM 
para participar do curso
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Sessão de 30 de março de 2017

ANM REALIZA SIMPÓSIO ABORDANDO 
AS DOENÇAS HEPÁTICAS

A Sessão Ordinária do dia 30 de 
março da Academia Nacional de Me-

dicina discutiu atualização em doen-
ças hepáticas.

A mesa diretora do Simpósio, composta pelos Acadêmicos Silvano Raia, Antonio 
Nardi, o Presidente Francisco Sampaio, Mario Barreto Corrêa Lima e 

Carlos Eduardo Brandão

O Dr. Edmundo Lopes (UFPE), Pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Hepatologia, fez apresentação acer-
ca da “Esquistossomose Hepatoes-
plênica”, chamando atenção para 
o fato de que a esquistossomose 
mansônica ainda possui alta inci-
dência em 19 estados, principal-

mente no nordeste brasileiro. Após 
a apresentação de um breve his-
tórico, discorreu sobre a transmis-
são, destacando que, com o passar 
dos anos, tornou-se possível obser-
var uma “urbanização” da doença. 
Apresentou a evolução das formas 
clínicas da doença, afi rmando exis-
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tir uma importante relação entre a 
resposta imunológica, a carga para-
sitária e a evolução da doença para 
suas formas mais graves.

Acerca do diagnóstico, a diversidade 
de métodos foi abordada pelo mé-
dico, destacando a ultrassonogra-
fia, a endoscopia e a utilização de 
marcadores séricos. Ao final de sua 
comunicação, apresentou um histó-
rico dos tratamentos propostos para 
hemorragia digestiva, ressaltando o 
uso de beta-bloqueadores, a cirurgia 
de retirada do baço (esplenectomia) 
e a ligadura de varizes por meio da 
endoscopia.

Abordando “Doenças Autoimunes”, 
o Dr. Fernando Portella destacou que 
as Hepatopatias Autoimunes podem 
ser classificadas em Colestáticas ou 
Hepatíticas. Além disso, chamou 
atenção para a existência das cha-
madas Síndromes de Superposição. 
Passou, então, a apresentar os as-
pectos clínicos da colangite biliar 
primária, da colangite esclerosante 
primária e da hepatite autoimune. 
Sobre esta última, destacou que 
seus agentes desencadeantes ainda 
não estão totalmente estabelecidos.

Na conclusão de sua palestra, abor-
dou os diferentes tipos de trata-
mento para cada uma das doenças 
apresentadas, ressaltando a impor-
tância no desenvolvimento contínuo 

de técnicas do transplante hepático, 
uma vez que suas indicações (doen-
ça avançada, sintomas intratáveis, 
insuficiência hepática fulminante, 
etc.) apontam para um grupo extre-
mamente vulnerável.

Com palestra intitulada “Cirrose e 
suas Complicações”, o Dr. Ângelo 
Alves de Mattos (FFFCM) salientou 
que a taxa mortalidade decorrente 
de doenças hepáticas é seriamente 
subestimada: as informações apre-
sentadas apontam para mais de 
170.000 mortes por ano; dentre es-
tas, a cirrose se destaca como maior 
causa de internações e de mortes. 
Além deste fato, a evolução da do-
ença se caracteriza por uma redução 
drástica da qualidade de vida do pa-
ciente, uma vez que, à medida que 
a doença avança, se multiplicam as 
complicações dela decorrentes.

Apontou que o abuso do álcool é a 
principal causa da cirrose, uma vez 
que causa danos em seus tecidos 
vitais que comprometem o funcio-
namento do fígado. Também são 
causas de cirrose as hepatites B, C 
e autoimune, além do uso de deter-
minados medicamentos.

A Dr. Edna Strauss (USP) discorreu 
sobre “Hipertensão Portal”, afirman-
do que a pressão é determinada por 
dois fatores: fluxo e resistência. A 
hipertensão portal é tida como uma 
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complicação séria da cirrose, con-
tribuindo para algumas das compli-
cações das hepatopatias crônicas. 
O fígado é o principal sítio de resis-
tência ao fluxo venoso portal e age 
como uma rede vascular distensível 
de baixa resistência. A pressão ve-
nosa portal é normalmente baixa 
(5-10 mmHg), sendo a hipertensão 
portal definida como superior a 10 
mmHg. Ressaltou, ainda, que a me-
dida do gradiente de pressão portal 
reflete a gravidade da doença hepá-
tica.

Com conferência intitulada “Doença 
Gordurosa Não Alcoólica do Fígado 
(DHGNA) ”, o Professor Edson Pari-
se (UNIFESP) destacou que esta é 
a doença hepática persistente mais 
comum nos países ocidentais, com 
uma prevalência estimada de 20%. 

A presença de doença hepática gor-
durosa não alcoólica acarreta um ris-
co aumentado de morte relacionada 
à doença cardiovascular e doença 
hepática. Discorreu sobre a esteato-
-hepatite não alcoólica, que é forma 
mais avançada da doença hepática 
gordurosa não alcoólica que leva à 
formação de fibrose, e pode resultar 
em progressão para a cirrose.

A respeito do tratamento para a 
esteatose, chamou atenção para o 
fato de que não existe um trata-
mento específico estabelecido para 
a mesma - o tratamento consiste 
em modificações do estilo de vida, 
incluindo uma dieta saudável e au-
mento do exercício físico.

O Acadêmico Carlos Eduardo 
Brandão Mello deu início à porção 

As perspectivas para o tratamento da Hepatite B foram apresentadas pelo 
Acadêmico Carlos Eduardo Brandão
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final do Simpósio com sua apresen-
tação a respeito de “Hepatite B”, 
destacando importantes dados a 
respeito da doença: estima-se que 
mais de 2 bilhões de pessoas têm/
tiveram a infecção por VHB; des-
tas, de 50 a 400 milhões desenvol-
veram a forma crônica da doença. 
Ressaltou, ainda, que dentre os in-
fectados pelo vírus B, de 25 a 40% 
desenvolvem insuficiência hepática, 
cirrose ou carcinoma hepatocelular 
(CHC). Desta forma, afirmou que os 
principais objetivos do tratamento 
por supressão viral prolongada são a 
redução na necroinflamação, fibrose 
e cirrose; redução da descompensa-
ção hepática, das taxas de CHC e da 
mortalidade.

Sobre a evolução do tratamento, 
ressaltou que o objetivo é a obten-
ção da “cura funcional” – ou até 
mesmo “cura absoluta”. Destacou 
que existem novos agentes e fár-
macos sendo descobertos, como 
inibidores que interferem com o 
RNA viral e imunomoduladores. Por 
fim, salientou que o uso de terapias 
combinadas é de extrema importân-
cia para melhorar os resultados do 
tratamento.

Na sequência, o Professor Henrique 
Sergio Coelho (UFRJ) abordou “He-
patite C”, apresentando um históri-
co da doença, antes conhecida como 
“Hepatite não A não B”. Segundo o 

Professor, a descoberta do vírus da 
hepatite C e sua rápida incorpora-
ção à prática clínica configuram um 
marco do avanço médico do sécu-
lo XX. Sobre as populações consi-
deradas “de risco” para a infecção 
pelo vírus C, destacou os usuários 
de drogas intravenosas e que fazem 
uso da inalação nasal de cocaína, a 
população em situação de encarce-
ramento, pacientes com insuficiên-
cia renal crônica em diálise, dentre 
outros.

Acerca do tratamento, concluiu que 
aquele iniciado já em 1991 com 
base no uso do Interferon persistiu 
durante mais de 20 anos. Devido 
aos inúmeros efeitos adversos, em 
1998, foram feitas tentativas com 
Ribavirina, com resultados conside-
rados insatisfatórios. Todavia, ape-
nas a partir de 2014 o tratamento 
evoluiu para o uso de agentes anti-
virais diretos com elevadíssima taxa 
de cura em curto tempo de trata-
mento e sem efeitos colaterais.

No fechamento do Simpósio, o Aca-
dêmico Silvano Raia apresentou 
conferência sobre “Transplante He-
pático”. O cirurgião, que é respon-
sável pela realização do primeiro 
transplante hepático no Brasil, apre-
sentou um histórico dos procedi-
mentos, destacando que estes eram 
erráticos até a década de 1950, 
causando muitas vezes um quadro 
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de hemorragia incoercível. Mesmo 
com a evolução das técnicas cirúr-
gicas e os resultados extremamente 
positivos, chamou atenção para o 
fato de que a falta de doadores se 
coloca hoje como o principal desafio 
para o transplante hepático. Apesar 
de uma quantidade considerável de 
doadores em potencial, a taxa de 
recusa familiar pode chegar a 50% 
em algumas regiões do país. 

Para tentar solucionar este proble-
ma e oferecer alternativas terapêu-
ticas para os pacientes, o Acadêmi-
co apresentou procedimentos como 
a recuperação de órgãos marginais, 
a revascularização de scafolds e 
o chamado xenotransplante - é a 
transplantação de células, tecidos 
ou órgãos a partir de uma espécie 
para outra.

Acadêmico Silvano Raia

Anfiteatro Miguel Couto, repleto de estudantes
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ATA
30/03/2017

 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 30/03/2017, 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 deu início à 20ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, ressaltando a presença do novel Acadêmico Paulo Hoff, empossado 
no dia 9 de março de 2017, pela primeira vez na Bancada Acadêmica. Convidou os Acads. Carlos 
Eduardo Brandão Mello e Mario Barreto Corrêa Lima para tomar assento à mesa diretora, abrindo a 
palavra à Bancada Acadêmica em seguida. Na ordem do dia, o Acad. Carlos Eduardo Brandão Mello 
fez apresentação intitulada “Hepatite B”. Na sequência, o Dr. Henrique Sergio Coelho (UFRJ), ministrou 
conferência sobre “Hepatite C”. Por fim, o Acad. Silvano Raia apresentou aula sobre “Transplante 
Hepático”. Ao final das conferências, os Acads. Mario Barreto Corrêa Lima, José Rodrigues Coura, Omar 
Lupi da Rosa Santos, José Carlos do Valle, Orlando Marques Vieira e Silvano Raia participaram de 
importante rodada de perguntas com a participação dos palestrantes da primeira etapa do Simpósio. 
Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, José Galvão Alves, Gerson 
Canedo de Magalhães, Mario Barreto Corrêa Lima, José Augusto da Silva Messias, Orlando 
Marques Vieira, Pietro Novellino, Walter Araújo Zin, Henrique Murad, Omar da Rosa Santos, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Celso Ferreira Ramos Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Manoel 
Jansen, Milton Ary Meier, Adolpho Hoirisch, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Luiz Fernando Rocha 
Ferreira da Silva (Honorário), Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Antonio Egidio Nardi, Ricardo 
José Lopes da Cruz, José Carlos do Valle, José Rodrigues Coura, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Omar Lupi da Rosa Santos, Carlos Alberto Costa de Barros Franco 
(27). 
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Simpósio Evolução no Diagnóstico e 
Tratamento das Doenças Hepáticas 

 30 de março de 2017
 (1ª PARTE) 

https://www.youtube.com/watch?v=QbuPIZUL9Kg
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Simpósio Evolução no Diagnóstico e 
Tratamento das Doenças Hepáticas 

 30 de março de 2017
 (2ª PARTE) 

https://www.youtube.com/watch?v=fLa3nzZ4lxA
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Sessão de 6 de abril de 2017

ANM APRESENTA PAINEL SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA 
DEPRESSÃO NA CLÍNICA E NO CINEMA

A Academia Nacional de Medicina 
apresentou painel comparando as 
manifestações clínicas da depres-
são e suas diferentes representa-
ções no cinema. Organizado pelo 
Acadêmico Antonio Egidio Nardi, o 
painel contou com a participação do 

Dr. Elie Cheniaux, docente do Pro-
grama de Pós-graduação do Insti-
tuto de Psiquiatria da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (IPUB/
UFRJ) e Membro associado da So-
ciedade Psicanalítica do Rio de Ja-
neiro (SPRJ).

Os Acadêmicos Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Antonio Nardi, Francisco Sampaio 
(Presidente), Claudio Cardoso de Castro e o Prof. Elie Cheniaux

Em sua conferência, o Acadêmico 
e psiquiatra Antonio Egidio Nardi 
apresentou um breve histórico 
sobre a evolução do diagnóstico 
e tratamento da doença, desde 
as primeiras descrições no sécu-

lo XVII até o DSM 5 (2013) - ma-
nual diagnóstico e estatístico fei-
to pela Associação Americana de 
Psiquiatria, que defi ne as diretrizes 
para o diagnóstico de transtornos 
mentais.
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Acadêmico Antonio Nardi abordou os aspectos clínicos da depressão

Chamou atenção para um dado 
preocupante: dentre os indivíduos 
diagnosticados com a doença, de 
10 a 15% cometem suicídio, sendo 
esta a 11ª maior causa de morte 
nos Estados Unidos. Ainda segundo 
estes dados, 1 em cada 6 adultos 
sofrerá de depressão ao longo da 
vida, ressaltando que quase 90% 
dos deprimidos têm seu desempe-
nho alterado no trabalho, além de 
desdobramentos para a vida social 
e em família.

Em sequência, apresentou um pa-
norama da epidemiologia da de-
pressão, destacando que a idade 
média de início da manifestação dos 
sintomas é a partir dos 25 anos. 
Além deste fato, as mulheres têm 

risco até duas vezes maior que os 
homens de desenvolverem a doen-
ça. Discutiu, ainda, que além dos 
marcadores biológicos e de heredi-
tariedade, outros também podem 
ser indicadores “de risco”, como o 
desemprego, situação de violência 
ou abuso durante a infância e até 
mesmo a gravidez.

Dentre os sintomas psíquicos, des-
tacou os sentimentos de tristeza, 
angústia, ansiedade medo, insegu-
rança, apatia e desespero; os pen-
samentos “ruminantes”, a diminui-
ção da concentração e a lentificação 
do raciocínio. Ademais, afirmou que 
os pacientes depressivos desenvol-
vem uma interpretação negativa da 
realidade. Já nas manifestações físi-
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cas da depressão, apontou retardo 
motor, dores difusas, epigastralgia, 
cefaléia, precordialgia, dores em 
membros, dentre outros. O apetite 
e o sono podem ser afetados, e os 
pacientes podem apresentar tanto 
quadros de insônia quanto de hiper-
sônia, além de poder experimentar 
tanto o aumento excessivo quanto a 
perda do apetite.

O tratamento da depressão, no en-
tanto, possui alguns importantes 
desafios a serem superados. O pri-
meiro deles é o diagnóstico apurado 
– é preciso que o médico seja capaz 
de realizar um diagnóstico diferen-
cial da depressão frente a outras 
síndromes e de episódios isolados. 
Há também o fato de que o uso in-
correto da medicação – dosagem e 
tempo de utilização incorretos, além 
dos efeitos adversos limitantes po-
dem acarretar importantes desdo-
bramentos na qualidade de vida do 
paciente e nas suas chances de dar 
continuidade ao tratamento.

Em conclusão, o Acadêmico desta-
cou a importância de um diagnós-
tico precoce aliado ao tratamento 
correto. Além disso, salientou que é 
necessário o uso de terapia combi-
nada: tratamentos farmacológicos e 
psicoterápicos devem ser utilizados 
de maneira concomitante. Por fim, 
fez um apelo a médicos e pesqui-
sadores, chamando atenção para a 

importância do desenvolvimento de 
pesquisas por medicamentos mais 
eficazes e com melhor perfil de efei-
tos colaterais.

Na segunda etapa do painel, o Pro-
fessor Elie Cheniaux fez apresenta-
ção sobre “A Depressão no Cinema”, 
chamando atenção para as diferen-
tes matizes existentes dentro do 
universo dos distúrbios da psique. 
Destacou que o cinema é uma im-
portante ferramenta para “populari-
zar” o estudo e a análise de compor-
tamentos humanos e que uma das 
principais virtudes do cinema é a 
possibilidade de identificação e em-
patia, conscientes e inconscientes, 
com as dores, sonhos e fantasias 
dos personagens.

O primeiro filme escolhido pelo 
Professor foi “As Horas”, dirigido 
Stephen Daldry. O roteiro desta 
produção conta a história de três 
mulheres que, apesar de viverem 
em épocas diferentes, possuem a 
depressão como uma característica 
em comum. Em 1923, a escritora 
Virginia Woolf apresentava sintomas 
como introspecção, apetite diminu-
ído e dificuldade de concentração. 
Além disso, experimentava alucina-
ções auditivas, indicando depressão 
psicótica. Já em 1951, a dona-de-
-casa Laura Brown se sente infeliz 
em viver com o marido e o filho de 
5 anos de idade - em uma época do-
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minada pela obsessão com o ame-
rican way of life, sente-se condicio-
nada a assumir o papel de esposa e 
mãe perfeita. Finalmente, em 2001, 
Clarissa Vaughan, interpretada por 
Meryl Streep, é uma mulher sofisti-
cada e culta que, por trás de sua fa-
chada forte e independente, escon-
de uma vulnerabilidade insuspeita.

Abordando a vida de Vincent Van 
Gogh, o filme “Sede de Viver” aborda 
os aspectos do transtorno bipolar do 
qual sofria o pintor impressionista. 
Também são descritas as síndromes 
associadas ao transtorno de Van 
Gogh, como a mania – caracterizada 
pelo aumento excessivo de 
atividade associado à diminuição da 
necessidade de sono, irritabilidade 
e impulsividade. Aqui, o Professor 

Elie Cheniaux chama atenção para 
a “romantização” existente em 
torno dos transtornos psíquicos: os 
sintomas da doença do pintor muitas 
vezes eram tidos como traços de sua 
genialidade. O suicídio de Van Gogh 
também foi abordado, destacando-
se o sentimento de desespero e falta 
de perspectiva.

Por fim, utilizou o filme “Noivo 
neurótico, noiva nervosa”, de 
Woody Allen, para abordar a 
distimia, caracterizada pelo humor 
cronicamente deprimido, que ocorre 
na maior parte do dia por pelo menos 
dois anos. Os indivíduos apresentam 
proeminente de baixo interesse e de 
autocrítica, frequentemente vendo 
a si mesmos como desinteressantes 
ou incapazes.

Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Dr. Elie Cheniaux 
discorreu sobre as representações da depressão no cinema
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As exposições foram seguidas dos 
comentários e questionamentos do 
também Acadêmico Adolpho Hoirisch, 
que foi consultor do Ministério da 
Saúde na Divisão Nacional de Saúde 

Mental. Ao final, os Acadêmicos pre-
sentes iniciaram importante e aca-
lorada discussão sobre os assuntos 
abordados em mais um evento de 
sucesso da instituição.

Acadêmico Adolpho Hoirisch fazendo seus comentários
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ATA
06/04/2017

 

 

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 06/04/2017, 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 deu início à 22ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, declarando-a Secreta para aprovação da proposta de Concessão do 
Título de Benemérito ao Dr. Rômulo Cavalcante Costa, Advogado, que muito tem ajudado a Academia 
Nacional de Medicina ao longo dos últimos anos, e mais intensamente na atual gestão, para a qual 
presta acessoria jurídica em todos as áreas do direito, especialmente direito imoboliário, de modo 
gracioso. Foi colocada em pauta também a  votação para eleição de Correspondentes Estrangeiros aos 
Profs. Antonio Marttos Jr. e Marc Gentilini. Após a aprovação de todos os candidatos, o Presidente Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio reabriu a Sessão ao público, destacando a presença do Acad. Sergio 
Augusto Pereira Novis, plenamente recuperado de grave acidente automobilístico, que agradeceu a 
todos os confrades pelo apoio recebido. Em seguida, abriu a palavra aos Acadêmicos. O Honorário 
Celso Celeno Porto informou que foi lançada uma nova edição do Livro Exame Clínico e doou um 
exemplar à ANM. O Acad. Omar da Rosa Santos registrou que no dia 5 de abril de 2017 ele e os Acads. 
Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e Rossano Fiorelli participaram da banca 
examinadora do concurso para Professor Titular de Radiologia da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro. O Acad. José Carlos do Valle fez comentários sobre a fosfoetanolamina (“pílula do 
câncer”), posicionando-se contra a aprovação da substância como suplemento vitamínico. O Presidente 
Acad. Francisco José Barcellos Sampaio solicitou que o Acadêmico redigisse um documento, a ser 
convertido em um posicionamento oficial da Academia Nacional de Medicina. Não havendo mais 
manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco Sampaio convidou o Acad. 
Antonio Egidio Nardi para proferir palestra sobre “A Depressão na Clínica”. Na sequência, o Professor 
Elie Cheniaux discorreu sobre “A Depressão no Cinema”. O Acad. Adolpho Hoirisch teceu importantes 
comentários sobre os temas abordados e selecionou alguns questionamentos para o Professor Elie 
Cheniaux. Depois de encerradas as discussões, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, 
Claudio Cardoso de Castro, Carlos Antonio Mascia Gottschall, Omar da Rosa Santos, Sergio 
Augusto Pereira Novis, Pietro Novellino, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli, Orlando Marques Vieira, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Manoel Jansen, 
Walter Araújo Zin, Omar Lupi da Rosa Santos, Jayme Brandão de Marsillac, Deolindo de Souza 
Gomes Couto, Milton Ary Meier, José Luiz Gomes do Amaral, Rubens Belfort Mattos Junior, 
Antonio Egidio Nardi, Eliete Bouskela, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Mario 
Barreto Corrêa Lima, Adolpho Hoirisch, Ricardo José Lopes da Cruz, José Carlos do Valle, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Celso Ferreira Ramos Filho, Delta Madureira Filho, Carlos Eduardo 
Brandão Mello, José Rodrigues Coura, Marcello André Barcinski, Gilberto de Nucci, Wanderley de 
Souza, Daniel Goldberg Tabak, Sander Jankiel Miszputen (Honorário), Celso Celeno Porto (Honorário). 
(35) 



65

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (4)                                                                                                                                                                    Março, Abril - 2017

PAINEL: DEPRESSÃO NA CLÍNICA E NO CINEMA 
06 de abril de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=-ao-oNVVO5g
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Sessão de 11 de abril de 2017

SESSÃO SOLENE DE POSSE 
NATALINO SALGADO FILHO 

TOMA POSSE COMO MEMBRO TITULAR DA ANM

Na noite da última terça-feira (11), 
os Acadêmicos da ANM se reuniram 
para celebrar a posse do mais novo 
confrade: o nefrologista Natalino 
Salgado Filho. A Cadeira ocupada 
pelo novo Acadêmico é a de número 
19, da Secção de Medicina – o ocu-
pante anterior foi Clementino Fraga 
Filho, que teve seu nome eternizado 
no Hospital Universitário da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro. A 
cerimônia, realizada no Anfi teatro 
Miguel Couto, contou com a pre-
sença de familiares e amigos do no-
vel Acadêmico, e foi presidida pelo 
Acadêmico e 2º Secretário Claudio 
Cardoso de Castro, na ausência 
justifi cada, por motivo de viagem 
inadiável, do Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio.

Acadêmico Natalino Salgado Filho
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A mesa diretora da solenidade 
foi composta pelos Acadêmicos 
Pietro Novellino (ex-Presidente) e 
Orlando Marques Vieira (Diretor 
de Biblioteca); Raimundo Carneiro 
da Silva (Presidente do Tribunal de 
Contas da União); Kleber Moraes 
(Presidente da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares); Felipe Costa 
Camarão (Secretário de Educação do 
Maranhão); Luiz Pedro San Gil Jutuca 
(Reitor da Unirio); Nair Portela Silva 
Coutinho (Reitora da Universidade 
Federal do Maranhão); José Roberto 
Baratella (Presidente da Academia 
de Medicina de São Paulo); José 
Marcio Soares Leite (Presidente da 
Academia Maranhense de Medicina); 

João Ricardo Moderno (Presidente 
da Academia Brasileira de Filosofia) 
e Benedito Buzar (Presidente da 
Academia Maranhense de Letras).

A chamada Comissão de Honra é 
designada pelo Presidente, de co-
mum acordo com o recipiendário, 
e é responsável por acompanhar 
o Acadêmico em sua entrada no 
Anfiteatro da instituição pela primei-
ra vez como Membro Titular. Na noi-
te de terça-feira, esta Comissão foi 
composta pelos Acadêmicos Deolindo 
Souza de Gomes Couto, Pietro 
Novellino, Adolpho Hoirisch, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Ronaldo 
Damião e José Carlos do Valle.

Comissão de Honra junto ao novel Acadêmico
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Em seguida, o novel Acadêmico foi 
convocado a proferir o Juramento 
Acadêmico, de acordo com o Regi-
mento Interno da instituição:

“Prometo respeitar e fazer respeitar 
o Estatuto e decisões desta Acade-

mia Nacional de Medicina; prome-
to frequentar as sessões, colaborar 
nas suas atividades e pugnar pelo 
engrandecimento da Medicina brasi-
leira; prometo cultivar o sentimento 
de lealdade e fraternidade para com 
meus pares”.

Natalino Salgado Filho recebeu o Diploma Acadêmico das mãos do 
Acadêmico Nestor Schor

Recebeu também a Medalha do 
Presidente em exercício Claudio 
Cardoso de Castro. Para a entrega do 
Diploma, foi convidado o Acadêmico 
e também nefrologista Nestor Schor.

Ainda de acordo com o Regimento, 
o Presidente determina, de comum 
acordo com o recipiendário, um 
Acadêmico para proferir o discurso 
de saudação ao novel Acadêmico, 
em nome da Academia Nacional de 
Medicina. Este ofício foi desempe-
nhado com a meticulosidade carac-
terística pelo Acadêmico Omar da 

Rosa Santos que, em seu discurso, 
destacou que a posse do Acadêmico 
maranhense intensifica a diversidade 
regional dentro da instituição, tor-
nando-a “nacional por excelência”.

Em seu discurso de posse, o 
Acadêmico evocou poetas como 
Carlos Drummond de Andrade para 
agradecer a todos aqueles que o 
auxiliaram durante sua trajetória 
profissional. Também obteve lu-
gar de destaque em seu discurso 
a importância de sua família, agra-
decendo em especial à sua espo-
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sa, Bernadete, que também é mé-
dica e atua como especialista em 
Endocrinologia e Diabetes.

Em seguida, versou sobre o patro-
no de sua Cadeira, Manuel Vitorino 
Pereira, médico, jornalista, escri-
tor, professor e político brasileiro. 
Discorreu também sobre a trajetó-
ria dos Acadêmicos que se segui-
ram na Cadeira 19: Valentim José 
da Silveira Lopes, Antonio Ferrari, 
Waldemar Berardinelli e Clementino 
Fraga Filho, expressando sua admi-
ração não só pela trajetória profis-
sional de seus antecessores, mas 
também por sua atuação na ANM. 
Sobre a Academia Nacional de 
Medicina, Natalino Salgado Filho 
ressaltou que na Casa quase bicen-
tenária, ciência e responsabilidade 
ética se cruzam e se entretecem, 
afirmando que seus integrantes por 
muitas vezes extrapolaram o cam-

po de atuação médica, se colocando 
como símbolos de denodo à causa 
médico-científica e social.

Ao final do discurso do empossa-
do, o Acadêmico Claudio Cardoso 
de Castro agradeceu a presença de 
todos, solicitando, em seguida, à 
Comissão de Honra que conduzisse 
o Acadêmico ao Salão Nobre, encer-
rando a solenidade.

Natalino Salgado Filho nasceu em 
25 de julho de 1946, na cidade de 
Cururupu (MA). Possui Graduação em 
Medicina pela Universidade Federal 
do Maranhão (1973), Residências 
em Clínica Médica (1974-75 - UFRJ) 
e Nefrologia (1976/77 - UERJ), 
Mestrado em Medicina (Nefrologia) 
pela Universidade Federal de São 
Paulo (1987-UNIFESP) e Doutorado 
em Medicina (Nefrologia) pela 
UNIFESP (1994).

Acadêmico Natalino Salgado Filho
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Professor Titular do Departamento 
de Medicina do Centro de Ciências 
Biológicas da Saúde da UFMA. É tam-
bém docente de diversos Programas 
de Pós-graduação na Universidade 
Federal do Maranhão como os 
Programas de Ciências da Saúde 
e Saúde do Adulto e da Criança. É 
Membro das Sociedades: Brasileira 
de Hipertensão Arterial, Brasileira 
de Nefrologia (SBN), International 
Society of Nephrology (ISN), 
American Society of Nephrology 
(ASN), Brasileira de História da 
Medicina, de Ciências, Letras e do 

Instituto Histórico e Geográfico do 
Maranhão (IHGMA).

Além deste fato, é Membro do 
Comitê de Ligas Estudantis de 
apoio à Nefrologia; Editor de Seção/
Nefrologia e Epidemiologia Clínica 
do Brazilian Journal of Nephrology. 
É Chefe do Serviço de Nefrologia do 
HUUFMA e Coordenador do Projeto 
PREVRENAL. Tem experiência na 
área de Medicina, com ênfase em 
Nefrologia, atuando nos temas: hi-
pertensão arterial e doença renal 
crônica.
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POSSE DO ACADÊMICO NATALINO SALGADO FILHO 
COMO NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM  

11 de abril de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=hNQkqLeDBpo
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Em função do feriado de Sexta-Feira Santa, não houve 
Sessão na ANM no dia 13 de abril de 2017

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

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

Este dia é considerado um feriado 
nacional em muitos países ao redor 
do mundo e em grande parte do oci-
dente, especialmente nas nações de 
maioria católica.

Como alusão à data, o Presidente 
Francisco J. B. Sampaio, preparou 
um cartaz em que mostra a pintu-
ra “Il Cenacolo Vinciano (a Última 
Ceia) – de Leonardo da Vinci”.
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Em função do feriado de Tiradentes, não houve Sessão na 
ANM no dia 20 de abril de 2017

Como uma homenagem ao herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, 
mártir da Inconfi dência Mineira, o dia 21 de abril fi gura no calendário 
como feriado nacional. A escolha da data refere-se à data de sua execu-
ção, em 1792.

O feriado foi criado no dia 9 de novembro de 1965, durante os primeiros 
anos do regime militar brasileiro.
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Sessão de 25 de abril de 2017

SESSÃO SOLENE DE POSSE 
MAURÍCIO GOMES PEREIRA 

TOMA POSSE COMO MEMBRO TITULAR

Na mesa diretora, o Acad. Aderbal Sabrá, o Dr. Savino Gasparini (Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões), os Acads. Claudio Cardoso de Castro, Francisco 

Sampaio (Presidente) e Pietro Novellino e o Dr. João Ricardo Moderno (Academia 
Brasileira de Filosofi a)

Diante de auditório repleto de 
familiares, amigos, colegas de 
trabalho e Acadêmicos, o Professor 
foi conduzido por Comissão de 
Honra formada pelos Acadêmicos 
Pietro Novellino, Adolpho Hoirisch, 
Celso Marques Portela, Hiram Lucas, 
José Augusto Messias, Aderbal 
Sabrá e Daniel Tabak. Após proferir 
o tradicional juramento Acadêmico, 

que fala sobre a lealdade e a 
fraternidade dos membros da 
Academia Nacional de Medicina, 
Maurício Gomes Pereira recebeu 
do Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio, o colar e medalha 
Acadêmica. Para a entrega do 
Diploma, foi designado o Acadêmico 
José Galvão Alves, que expressou 
júbilo pela posse do novo imortal.
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Acadêmico José Galvão Alves fez a entrega do Diploma

Acadêmicos prestigiaram a posse do novo confrade
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A saudação do novel Acadêmico ficou 
a cargo do Acadêmico Omar Lupi da 
Rosa Santos, que fez apresentação 
ressaltando não apenas os atributos 
acadêmicos do epidemiologista, 
mas também sua trajetória pessoal, 
destacando seu espírito dedicado. 

Em sua apresentação, o Acadêmico 
discorreu sobre o trabalho realizado 
por Maurício Gomes Pereira em 
órgãos como CNPq, CAPES, FINEP, 
UNESCO, a Rede Brasileira de 
Informação para a Saúde, dentre 
outras.

Acadêmico Omar Lupi da Rosa Santos

Iniciando seu discurso de posse, 
o Acadêmico agradeceu a todos os 
presentes por tomarem parte nes-
se momento ímpar de sua trajetó-
ria pessoal e profissional. Segundo 
o novel Acadêmico, é uma honra 
integrar a egrégia instituição, por 
onde passaram os grandes nomes 
da medicina e da história brasileira.

Após relembrar algumas importantes 
passagens de sua carreira, Maurício 
Gomes Pereira apresentou um breve 
histórico da Cadeira 16 da Secção 

de Medicina, cujo patrono é Érico 
Marinho da Gama Coelho. Abordou 
também a trajetória dos demais 
ocupantes da cadeira, a saber: 
Gabriel de Andrade, Luiz Amadeu 
Capriglione e João Peregrino da 
Rocha Fagundes Júnior. O antecessor 
do Dr. Maurício Pereira foi o 
Acadêmico Júlio Studart de Moraes, 
Professor Titular da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e Diretor do Serviço 
de Clínica Médica da Policlínica Geral 
do Rio de Janeiro, falecido em 15 de 
agosto de 2015.
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Acadêmico Maurício Gomes Pereira

Ao final da solenidade, como se 
tornou uma tradição desta gestão, 
o Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio fez leitura de trecho 
da “Oração a nossos pares”, do 
inesquecível Acadêmico Álvaro 
Cumplido de Sant’Anna, que, 
segundo o Presidente, resume tudo 
aquilo que um Acadêmico deve ser e 
deve fazer por esta casa. Segue:

“Quem não trabalha pela Acade-
mia quando nela ingressa é como 
se deixado houvesse no vestíbulo 
a própria honra. Quem não se es-
força pela Academia quando nela é 
recebido juntando um tijolo trai a 
sua esperança. Serás um judas que 
iludiu a sua confiança. Atraiçoa os 
que fraternalmente o acolheram. 

Roubou a vez a um possível justo, 
a todos enganando. Na Academia 
só não será grande quem já nasceu 
para continuar pequeno. Para isso 
suceder, o imprevisível aconteceu. 
Não cremos que alguém haja traí-
do o juramento que prestou após as 
muitas lutas que travou para con-
seguir atravessar o peristilo do so-
dalício. Se despreparado venceu foi 
mercê de doloroso equívoco, o que 
não é próprio dela, a Casa deseja-
da. O peristilo é grandioso, mas é 
próprio da natureza humana tentar 
alcançar o que parece inatingível.”.

Em seu discurso, lembrou a campa-
nha serena realizada pelo Acadêmi-
co, ressaltando os inúmeros títulos 
e a determinação do mesmo para 
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integrar a Academia Nacional de 
Medicina.

O Professor Maurício Pereira Gomes 
é 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, em 
Nova York (1977). É professor titular 
da Universidade de Brasília, onde, 
mesmo aposentado continua em 
atividade na pós-graduação, como 
orientador de alunos de mestrado e 
doutorado. É autor de diversos livros 
e de quase uma centena de artigos 
publicados no Brasil e no exterior. 
Foi membro do comitê assessor 
de pesquisas da Organização 
Mundial da Saúde, em Genebra, 
além de ter prestado consultoria a 
entidades brasileiras e organismos 
internacionais, proferindo palestras 

e ministrando cursos sobre temas 
relacionados à saúde, epidemiologia 
e editoração científica.

Fez treinamento em Clínica Médica, 
Nutrição, Doenças Infecciosas e 
Saúde Pública nas Universidades de 
Madri e Bruxelas. Sua vida acadêmi-
ca se desenvolveu na Universidade 
de Brasília, com participação em 
ensino, pesquisa, extensão, admi-
nistração e orientação de alunos 
de graduação e pós-graduação. 
Foi um dos organizadores e reda-
tores do livro “Indicadores Básicos 
para a Saúde no Brasil: Conceitos e 
Aplicações”. Também é autor dos li-
vros “Epidemiologia: Teoria e Prática 
e Artigos Científicos: Como Redigir, 
Publicar e Avaliar”. Hoje atua princi-
palmente nas áreas de epidemiolo-
gia, informação para a saúde e co-
municação científica.
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Sessão de 27 de abril de 2017

ANM REALIZA SIMPÓSIO SOBRE OS USOS DA MEDICINA 
NUCLEAR NA PRÁTICA CLÍNICA

Na Sessão da última quinta-feira 
(27), a ANM realizou mais um Sim-
pósio de grande impacto científi co. 
Com a organização do Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio e do 
Dr. Claudio Tinoco (Hospital Pró-
-Cardíaco), o Simpósio reuniu diver-
sos especialistas que apresentaram 
as mais diversas aplicações da Me-
dicina Nuclear, desde o diagnóstico 
até o tratamento de doenças.

A primeira apresentação do Simpó-
sio foi feita pelo Dr. Jader Cunha de 
Azevedo (Hospital Pró-Cardíaco), 
intitulada “Avaliação das Doenças 
Cardiovasculares na Era da Multi-
modalidade”. Destacou que, para 
as doenças cardiovasculares, a 
abordagem exclusivamente clínica 
mostrou-se limitada quando com-
parada à predição de risco através 
de métodos complementares as-
sociados. Acerca dos avanços na 
medicina nuclear, destacou a exis-
tência de novos protocolos, a uti-
lização de câmeras com aquisição 
cardiocêntrica e a criação de novos 
algoritmos de reconstrução de ima-
gem, que resolvem o problema da 
baixa resolução das imagens. O re-

sultado advindo da evolução destas 
técnicas foi a execução de exames 
mais rápidos e com menores doses 
de radiação.

Abordando a multimodalidade, con-
cluiu que a associação de dois ou 
mais métodos resulta em inúmeros 
ganhos para o paciente, como uma 
maior precisão da localização ana-
tômica, laudos mais precisos, es-
tratifi cação de risco mais acurada, 
menor necessidade de follow up e 
uma maior redução da exposição à 
radiação e do tempo do exame.

Discorrendo sobre o uso de “SPECT 
e PET nas Doenças Neurológicas e 
Psiquiátricas”, a Dra. Maria Fernanda 
Rezende (Hospital das Américas) 
apresentou comparativo destas tec-
nologias com outras modalidades 
como o Raio X, afi rmando que estes 
métodos são geradores de radiação, 
que é transmitida pelo organismo do 
paciente, gerando imagens anatô-
micas/morfológicas. Já nos casos do 
SPECT e PET, a radiação é emitida 
pelo paciente e captada pelos apare-
lhos, gerando imagens metabólicas, 
funcionais e fi siológicas.
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As aplicações na Neurologia in-
cluem a identificação de tumores, 
demências, epilepsia, doença ce-
rebrovascular, morte encefálica, 
traumas, Doença de Alzheimer e de 
Parkinson, entre outras. Para esta 
última, concluiu que, com o uso da 
medicina nuclear, é possível reali-
zar o diagnóstico diferencial de pa-
cientes com tremores iniciais e, se 
for o caso, excluir o diagnóstico de 
Doença de Parkinson com um bom 
grau de confiança. Além disso, este 
diagnóstico permite a suspensão da 
medicação antiparkisoniana, evitan-
do deterioração clínica.

A respeito de “Investigação e Tera-
pia das Doenças Endócrinas por Me-

dicina Nuclear”, o Dr. Nilton Lavatori 
Correa (Hospital Pró-Cardíaco) res-
saltou que o uso de técnicas como a 
cintilografia de tireoide possuem di-
versas indicações como a avaliação 
de hipertireoidismo, a determinação 
do estado funcional dos nódulos, 
detecção de tecido tireoidiano ectó-
pico, diagnóstico diferencial de mas-
sas mediastinais, detecção de me-
tástases de câncer diferenciado de 
tireoide, dentre outros. Sobre o uso 
de SPECT/CT na tireoide, ressaltou 
que este fornece informações pre-
cisas sobre localização anatômica e 
caracterização anatômico-funcional 
dos focos de captação radioiodo, au-
mentando a acurácia do exame e di-
minuindo resultados falso-positivos.

Dr. Nilton Lavatori Correa discorreu sobre as diferentes aplicações da medicina 
nuclear no diagnóstico e tratamento das doenças endócrinas
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Por fim, abordou o carcinoma dife-
renciado de tireoide, que pode ser 
tratado por meio da combinação de 
cirurgia, intervenção medicamento-
sa (levotiroxina) e o uso de iodo ra-
dioativo, que, quando utilizado em 
doses adequadas, pode destruir cé-
lulas cancerígenas da tireoide, com 
pouco ou nenhum efeito colateral 
para o paciente.

Com palestra intitulada “Uso da 
Medicina Nuclear em Condições de 
Emergência”, o Dr. Gustavo Borges 
Barbirato (Hospital das Américas) 
destacou que, tendo em vista os ine-
gáveis avanços da medicina nuclear, 
a integração das equipes de emer-
gência e assistente são fundamen-
tais para o melhor aproveitamento 
e compreensão dos exames dispo-
níveis. Apresentou, então, uma se-
quência de casos clínicos nos quais 
a correta interpretação dos exames 
tornou-se o diferencial da manuten-
ção da vida do paciente, proporcio-
nando diagnósticos precisos e possi-
bilitando ações rápidas por parte da 
equipe médica.

Em seguida, a Dra. Renata Christian 
Martins Felix (INCA) abordou o “Uso 
da Medicina Nuclear em Oncologia”. 
Com relação às aplicações do 
SPECT-CT na Oncologia, destacou 
seu uso na detecção de metástases 
ósseas com cintilografia com MDP; a 
linfocintilografia; a cintilografia com 
octreotide; cintilografia com MIBG 
e a cintilografia de corpo inteiro 

com iodo radioativo. Já no caso 
do PET-CT, ressaltou seu uso na 
monitorização da terapia, avaliando 
a resposta terapêutica pela alteração 
da captação do radiofármaco FDG e 
também na diferenciação de tumor 
viável de lesão cicatricial residual.

Durante sua apresentação, desta-
cou a importância do uso de ima-
gens híbridas (funcionais e anatô-
micas), que fornecem, entre outros 
benefícios, identificar alterações 
estruturais e funcionais, uma maior 
acurácia da localização anatômica e 
a identificação de processos patoló-
gicos específicos. Salientou também 
seu importante papel no manejo do 
paciente oncológico. Ao final de sua 
conferência, frisou que uma maior 
disponibilidade destes métodos per-
mitirá o melhor cuidado dos pacien-
tes neste cenário clínico.

Na sequência, o médico e orga-
nizador do Simpósio, Dr. Claudio 
Tinoco, apresentou conferência in-
titulada “Diagnóstico e Tratamento 
dos Tumores Neuroendócrinos”, ca-
racterizando-os como um grupo de 
cânceres incomuns, de crescimento 
(em geral) lento, que se desenvol-
vem a partir de células do sistema 
endócrino. Essas células produzem 
hormônios em quase toda a exten-
são do corpo humano e, quando do 
aparecimento dos tumores, podem 
entrar em atividade excessiva, ge-
rando quadros clínicos variados.
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Organizador do Simpósio, o Dr. Claudio Tinoco abordou 
o tratamento de tumores neuroendócrinos

O uso da medicina nuclear para es-
tes casos pode ter diversos objeti-
vos, como o estadiamento de pa-
cientes com tumores diagnosticados 
recentemente e suspeita de recidi-
va; detecção de pequenos tumores; 
avaliação do status de receptores 
antes da escolha da terapia e até 
mesmo o follow-up do tratamento.

Após o Chá Acadêmico, coube ao 
Dr. Miguel Srougi abordar “PET com 
68Ga-PSMA e Uso do Radio-223 na 
Prática Urológica”. A respeito do pri-
meiro, ressaltou que atualmente, o 
exame feito por PET/CT é utilizado 
para avaliação pré e pós tratamento 
de tumores. Até então, os resultados 
alcançados com o exame do PET/CT 
no câncer de próstata não se mos-

travam promissores. Mudando de 
maneira expressiva o panorama, a 
utilização radiofármaco 68Ga-PSMA 
se baseia na presença de uma pro-
teína na superfície das células do 
câncer de próstata, que pode ser en-
contrada tanto no tumor quanto nos 
focos de metástase, possibilitando 
localizar o tumor. Acerca do uso do 
Radio-223, destacou a expectativa 
existente em torno de sua aprova-
ção para o tratamento do câncer de 
próstata metastático resistente à cas-
tração, sendo este o primeiro agen-
te terapêutico emissor de partículas 
alfa aprovado pela Food and Drug 
Administration (dos Estados Unidos) 
que demonstrou melhorar a sobre-
vida global e postergar os primeiros 
sintomas de metástase óssea.
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Dr. Miguel Srougi, Membro Honorário da Academia Nacional de Medicina

Na conclusão de sua palestra, o uro-
logista provocou a plateia presente 
com a pergunta “Para onde estamos 
indo?”, apresentando os desafios 
que se colocam para os oncologistas, 
principalmente frente a uma tendên-
cia global de aumento da expectativa 

de vida. Abordou, ainda, a prevenção 
do câncer de próstata, chamando 
atenção para os chamados “fatores 
de proteção”, como a manutenção de 
uma vida sexual ativa, a prática re-
gular de atividade física e a diminui-
ção do consumo de álcool e tabaco.

Palestrantes do Simpósio ao final das apresentações
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Sessão de 27 de abril de 2017

ESPECIALISTAS EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO SE 
REÚNEM EM JORNADA NA ANM

O tradicional Anfi teatro Xavier 
Sigaud, localizado no oitavo andar 
da sede da ANM, foi mais uma vez 
palco de uma Jornada de Cirurgia, 
nesta edição dedicada a discu-
tir Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 
Ficou a cargo dos Acadêmicos Jacob 
Kligerman e Ricardo Cruz a modera-
ção da Jornada, que forneceram um 
panorama de suas experiências pes-
soais na área. Em sua fala introdu-
tória, o Acadêmico Jacob Kilgerman 
destacou o rápido avanço caracte-
rístico deste ramo, afi rmando que 
um especialista que passa mais de 
um ano sem atualizar suas técnicas 
operatórias não pode ser considera-
do um cirurgião de cabeça e pesco-
ço.

Com palestra intitulada “A Prototipa-
gem no Planejamento Cirúrgico”, o 
Dr. Terence Farias (INCA) apresentou 
as diversas aplicações da técnica, que 
pode auxiliar procedimentos em di-
versas áreas, como Medicina e Odon-
tologia. A prototipagem se refere a 
um conjunto de tecnologias usadas 
para a fabricação modelos físicos, que 
podem ser úteis na fabricação de pró-
teses, diagnósticos, planejamento de 
tratamentos e procedimentos cirúrgi-
cos, fabricação de peças anatômicas 
específi cas e diminuição do tempo ci-
rúrgico. Em seguida, apresentou ca-
sos da aplicação da prototipagem em 
cirurgias de reconstrução mandibular, 
analisando comparativamente os ga-
nhos na utilização da técnica.

Dr. Terence Farias discorreu sobre os benefícios do uso da 
prototipagem na Medicina
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Na conclusão de sua conferência, 
ressaltou que o uso da prototipagem 
possibilitou uma diminuição no grau 
de perda óssea do paciente, redu-
zindo assim a morbidade no local 
doador do retalho ósseo. Além deste 
fato, o procedimento possui a ten-
dência de reduzir o tempo cirúrgico, 
uma vez que as placas pré-molda-
das e a escolha prévia dos parafusos 
facilitam a cirurgia. Por fim destacou 
que os resultados estéticos do pro-
cedimento resultam em desdobra-
mentos psicológicos muito positivos 
para o paciente.

Coube ao Acadêmico Ricardo Cruz 
abordar “Reconstrução de Defei-

tos de Continuidade Mandibular 
com Proteína Morfogenética BMP2”, 
abordando um breve histórico do 
procedimento e o trabalho desen-
volvido no Instituto Nacional de 
Traumatologia. A técnica consis-
te na utilização da combinação 
de uma proteína de osso humano 
(RhBMP-2) aplicada em esponja de 
colágeno, possibilitando a forma-
ção de ossos em certas aplicações. 
Dentre os benefícios para o pacien-
te, destacou a baixa morbidade, re-
dução do tempo cirúrgico e de in-
ternação, o retorno mais rápido às 
atividades normais do paciente e a 
redução significativa do risco cirúr-
gico.

Um dos organizadores do evento, Acad. Ricardo Cruz falou sobre as inovações da 
engenharia de tecidos
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Na conclusão de sua apresentação, 
chamou atenção para o aspecto hu-
manitário envolvido nos resultados 
obtidos por meio desta técnica. Des-
tacou, ainda, o positivo impacto psi-
cológico na vida dos pacientes, que 
afeta diretamente sua qualidade de 
vida. Ressaltou, por fim, que meca-
nismos deste tipo abrem as portas 
para novas possibilidades de trata-
mento, que podem incluir pacientes 
de trauma, pacientes que já foram 
portadores de câncer, dentre outros.

O Dr. Fernando Dias (INCA) fez 
conferência sobre “Terapia Alvo 
Molecular para o Cirurgião de Ca-
beça e Pescoço”, definindo Terapia 

Alvo como a utilização de drogas 
ou outras substâncias concebidas 
para bloquear o crescimento e a 
propagação do câncer, impedindo 
que as células cancerosas se divi-
dam ou destruam células direta-
mente, por meio da interferência 
nos genes ou proteínas envolvidas 
no crescimento tumoral. Destacou 
o uso da Cisplatina (CDDP), um 
complexo químico que possui pro-
priedades semelhantes aos agentes 
alquilantes. Sua baixa toxicidade é 
considerada uma vantagem para o 
tratamento de pacientes com cân-
cer na área da cabeça e pescoço, 
principalmente aqueles com doença 
localmente avançada.

Dr. Fernando Dias durante sua palestra
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Em conclusão, afirmou que a Tera-
pia Alvo no tratamento de câncer de 
cabeça e pescoço deve ser utilizada 
em concomitância com a radiotera-
pia nos casos de doença localmente 
avançada, visando aumentar a so-
brevivência e a qualidade de vida do 
paciente. Para os casos de doença 
recorrente ou metastática, afirmou 
que a maioria dos doentes em está-
gio III ou IV são candidatos apenas 
para tratamento paliativo com intui-
to de aliviar sintomas.

Na sequência, o Dr. Roberto de Araújo 
Lima (INCA) discorreu sobre “Cirurgia 
Robótica: Indicações nos Tumores de 

Cabeça e Pescoço”, apresentando um 
panorama dos procedimentos reali-
zados. Abordando a tireoidectomia, 
o cirurgião ressaltou que a principal 
vantagem da utilização da cirurgia 
robótica é estética, pela redução do 
tamanho da incisão e consequente-
mente das cicatrizes. Todavia, fatores 
como o maior custo operatório e uma 
maior quantidade de complicações 
pós-operatórias figuram como impor-
tantes desvantagens. Em contrapar-
tida, no esvaziamento cervical, a uti-
lização da robótica confere, além de 
melhores resultados estéticos, me-
lhor acesso e diminuição do volume 
de drenagem.

Dr. Roberto de Araújo Lima fez quadro comparativo das vantagens e 
desvantagens da cirurgia robótica
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Em uma análise final, o Dr. Roberto 
de Araújo Lima concluiu que, de 
maneira geral, as vantagens da 
utilização do equipamento robótico 
incluem um acesso menos agressivo, 
redução das incisões e a redução 
do tempo de cirurgia. Todavia, 
em um país em desenvolvimento 
como o Brasil, torna-se necessário 
considerar a necessidade de 
treinamento dos médicos e os altos 
custos envolvidos.

Encerrando a rodada de apresenta-
ções, o Dr. Juliano Sbalchiero (INCA) 
abordou “Reconstrução Microcirúr-

gica em Cabeça e Pescoço”, des-
tacando que a técnica possibilita a 
transferência de tecidos à distância, 
a realização de microanastomoses 
vasculares, dissecção de pedículos 
vasculares, dentre outros. Ressal-
tou que atualmente, a utilização de 
microcirurgia possibilitou minimizar 
a morbidade e maximizar os resul-
tados estéticos e funcionais tanto 
da área doadora quanto da área a 
ser reconstruída. Discorreu, então, 
sobre o estado da arte da microci-
rurgia, abordando técnicas como a 
supermicrocirurgia e a realização de 
microcirurgia robótica.

O Dr. Juliano Sbalchiero abordou a microcirurgia de cabeça e pescoço

Respondendo ao questionamento 
sobre o que considera ser o futuro da 
microcirurgia, o Dr. Juliano Sbalchiero 
ressaltou a chamada Engenharia 
de Tecidos, a utilização de retalhos 
pré-fabricados e os alotransplantes. 

Abordou a polêmica sobre a realização 
de transplantes de face, destacando 
que a utilização de alotransplantes 
compostos vascularizados possibilitou 
resultados além dos possíveis com 
técnicas convencionais.
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ATA
27/04/2017

 

 

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 27/04/2017, 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 deu início à 23ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas de 23 de março, 30 de 
março e 6 de abril; e não havendo nenhum reparo a ser feito pelos Acadêmicos, foram aprovadas por 
unanimidade. Após a abertura da palavra à Bancada Acadêmica, o Acad. Milton Ary Meier comunicou 
que entre os dias 20 e 22 de abril foi realizado o 44º Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular, 
presidido pelo Acad. Fabio Biscegli Jatene e que contou com a presença do Acad. Henrique Murad na 
Comissão Organizadora. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro informou que no dia 25 de abril 
celebrou-se o Dia Internacional de Luta Contra a Malária, ressaltando as políticas públicas de saúde 
brasileiras para combate da doença. O Acad. Marcelo Marcos Morales informou que participou de 
reunião no Congresso Nacional junto à frente parlamentar de apoio à Ciência & Tecnologia, que discutiu, 
entre outros assuntos, a articulação da Marcha Nacional pela Ciência & Tecnologia. Não havendo mais 
manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
declarou aberta a Cadeira nº 49, da Secção de Medicina, vaga em decorrência do falecimento do Acad. 
Hélcio Alvarenga, com inscrições de 27/04/2017 a 25/07/2017. Em seguida, convidou o Dr. Miguel 
Srougi, a proferir palestra intitulada “PET com 68Ga‐PSM e Uso do Radio‐223 na Prática Urológica”. 
Após a apresentação do Dr. Miguel Srougi, seguiu-se importante debate, que contou com a participação 
dos Acadêmicos Francisco Sampaio, Ronaldo Damião, além do Dr. Claudio Tinoco, um dos 
organizadores do Simpósio. Após as discussões, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
informou que naquele dia ocorreram as reuniões das Secções, a fim de que fossem apreciados e 
votados os pareceres referentes às Memórias e Memoriais dos candidatos, relatados pelas Comissões 
Julgadoras. Paras as vagas das Cadeira nº 67, da Secção de Cirurgia, e da Cadeira nº 83, da Secção 
de Ciências Aplicadas à Medicina, os candidatos foram aprovados e ambas as eleições serão 
convocadas para o dia 18 de maio de 2017. Para a vaga da Cadeira nº 02, da Secção de Medicina, o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio declarou-a reaberta, com inscrições de 27/04/2017 
a 25/07/2017. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Claudio 
Cardoso de Castro, Omar da Rosa Santos, Natalino Salgado Filho, José de Jesus Peixoto Camargo, 
Maurício Gomes Pereira, Sergio Augusto Pereira Novis, Wanderley de Souza, Jayme Brandão de 
Marsillac, Pietro Novellino, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Maurício Rocha e Silva, Hiram 
Silveira Lucas, Carlos Antonio Barbosa Montenegro, Walter Araújo Zin, Patrícia Rieken Macêdo 
Rocco, Claudio Buarque Benchimol, Omar Lupi da Rosa Santos, Eduardo Lopes Pontes, Roberto 
Soares de Moura, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Deolindo de Souza Gomes Couto, Orlando 
Marques Vieira, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Karlos Celso de Mesquita, Adolpho Hoirisch, José 
Carlos do Valle, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Jerson Lima da 
Silva, Glaciomar Machado, Carlos Eduardo Brandão Mello, Antonio Paes de Carvalho, Eliete 
Bouskela, José Augusto da Silva Messias, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Carlos 
Alberto Costa de Barros Franco, Mário Barreto Corrêa Lima, Arno von Buettner Ristow, Milton Ary 
Meier, Ricardo José Lopes da Cruz, Celso Ferreira Ramos Filho, Marcus Tulio Bassul Haddad, 
Marcelo Marcos Morales (46). 
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 JORNADA ESTADO DA ARTE NA CIRURGIA 
DE CABEÇA E PESCOÇO 

27 de abril de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=9R3ziIe1PWE
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SIMPÓSIO USO DA MEDICINA NUCLEAR 
NA PRÁTICA CLÍNICA 

27 de abril de 2017 
(1ª PARTE)  

https://www.youtube.com/watch?v=-D526or2G4U
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SIMPÓSIO USO DA MEDICINA NUCLEAR 
NA PRÁTICA CLÍNICA 

27 de abril de 2017 
(2ª PARTE)  

https://www.youtube.com/watch?v=GQ5dgvICfXk
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES  _____________________________

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados para:

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

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

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

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

 Os Anais da Academia Nacional de Medicina aceitam a submissão de 
artigos originais e artigos especiais (História da Medicina, p.ex.). 
 Artigos de revisão, avaliações críticas e ordenadas da literatura em 
relação a temas de importância clínica, com ênfase em fatores como causas 
e prevenção de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, são, 
em geral, escritos, mediante convite, por profissionais de reconhecida 
experiência em assuntos de interesse especial para os leitores. Meta-
análises estão incluídas nessa categoria. Autores não-convidados podem 
também submeter previamente ao conselho editorial uma proposta de 
artigo de revisão, com um roteiro.

 Os artigos deverão estar escritos em português ou inglês, de acordo 
com a ortografia oficial.
 Os trabalhos deverão ser digitados em espaço duplo, com margens de 
3 cm e com tamanho de letra legível (No. 14, de preferência). Abreviaturas 
deverão ser evitadas, entretanto, as oficiais poderão ser utilizadas, porém 
a primeira menção deverá ser completa, seguida da abreviatura. Gírias e 
expressões pouco comuns não deverão ser usadas. Drogas deverão ser 
mencionadas pelo nome químico.
 Todos os tipos de artigos encaminhados deverão apresentar na, 
Folha de Rosto, o título do artigo, um título curto de até 50 letras, nome 
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dos autores, local de realização do trabalho e até 6 palavras chave (key 
words). 
 Um dos autores deve ser designado como Autor-Correspondente e 
deve ser fornecido o seu endereço completo para correspondência, telefone 
e e-mail.
 Se o trabalho for financiado por instituição de pesquisa ou comercial, 
o nome da instituição deve ser mencionado.

TIPOS DE COLABORAÇÃO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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