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EDITORIAL 

UMA GESTÃO DE SUCESSO

Ao término de mais uma gestão (2015 – 2017), da Academia Nacional 
de Medicina, não poderíamos deixar de salientar a dedicação, 
entusiasmo e produtividade da diretoria presidida pelo Acadêmico 
Francisco Sampaio.

A nossos presidentes passados, presentes e futuros a gratidão de 
todos os acadêmicos, e da sociedade médica brasileira pelo espírito 
de doação, e amor as causas médicas.

São Homens como estes que escrevem a história consagradora de 
nossa casa.

A todos e em especial ao Acadêmico Francisco Sampaio, nosso eterno 
reconhecimento.

José Galvão-Alves
Editor
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Sessão de 2 de maio de 2017

 ACADÊMICOS DA ANM REALIZAM 
SESSÃO CONJUNTA COM A 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDICINE

Estreitando o laço com suas ins-
tituições “irmãs”, a Academia 
Nacional de Medicina partici-
pou, na última terça-feira, de 
Sessão Conjunta com a Académie 
Nationale de Médicine, cuja sede 
fi ca localizada próxima às margens 

do Rio Sena e de pontos turísticos 
como o Musée d’Orsey e a Pont des 
Arts. A Sessão foi presidida pelos 
presidentes de ambas as institui-
ções: o Dr. Claude Jaffi  ol, do lado 
francês, e o Dr. Francisco Sampaio, 
do lado brasileiro.

Sede da Academie Nationale de Médicine

Estiveram presentes cerca de 90 aca-
dêmicos franceses e 12 acadêmicos 
brasileiros. A Sessão fi cou marcada 
na história da Académie Nationale 
de Médicine como a primeira Sessão 
Conjunta incluída no calendário 
ofi cial das Sessões Ordinárias da 
Academia. O Presidente Francisco 
Sampaio destacou a qualidade das 

apresentações ministradas pelos 
Acadêmicos Jorge Alberto Costa e 
Silva e Fernando Pires Vaz. Além das 
apresentações dos Acadêmicos bra-
sileiros, foram 2 apresentações por 
parte acadêmicos franceses, minis-
tradas pelos Acadêmicos D. Houssin 
e J.L. Dufi er.
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Mesa Diretora: Acadêmico Jean-Pierre Olié; Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio (Brasil); Presidente Acadêmico Claude Jaffiol (França), Secretário 

Perpétuo Acadêmico Daniel Couturier. O Acad. Costa e Silva, 
no púlpito, faz sua apresentação.
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Vista superior de parte da plateia Acadêmica urante a Sessão Conjunta.

Delegação do Brasil: Honorário Oswaldo Ubriaco Lopes, Acadêmicas Patrícia Rocco 
e Eliete Bouskela, e Acadêmicos José Luiz Gomes do Amaral, Milton Meier, Oswaldo 
Moura Brasil, Fernando Vaz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Presidente Francisco 
Sampaio, Carlos Alberto Barros Franco e Jorge Alberto Costa e Silva. O ilustre 
Benemérito da ANM, Dr. Pedro Grossi Jr., que participou de todas as atividades na 

França, está ausente nesta foto.
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Após as apresentações, seguiu-se 
caloroso debate entre os presentes. 
Numerosas perguntas e comentá-
rios foram feitos pelos Acadêmicos 
franceses e brasileiros, que contri-
buíram com importantes considera-
ções.

Ocorreu, ainda, durante o coquetel, 
a entrega com pequena saudação 
pelo Acad. Cláudio Daniel-Ribeiro, 
do Diploma de Correspondente 
Estrangeiro ao Acadêmico e ex-
-Presidente Marc Gentilini, eleito na
Sessão de 6 de abril de 2017. O Dr.
Marc Gentilini é consagrado especia-
lista em doenças infecciosas e tropi-

cais, além de Presidente Honorário 
da Cruz Vermelha francesa.

Na sequência da Sessão, foi ofe-
recido ao Acadêmicos brasileiros e 
franceses um jantar de confrater-
nização no tradicional restaurante 
Le Montparnasse 1900, localizado 
no bairro Montparnasse. A intelec-
tualidade e os principais artistas 
do início do século XX costuma-
vam circular neste lendário bair-
ro boêmio de Paris, que recebeu 
figuras proeminentes como Pablo 
Picasso, Amedeo Modigliani, Jean 
Cocteau, León Trotsky e Scott e Ella 
Fitzgerald.

O tradicional restaurante Montparnasse 1900

No dia anterior à realização da 
Sessão Conjunta, o Acadêmico 
Jorge Alberto Costa e Silva ce-
lebrou novamente o espírito 

Acadêmico, recebendo todos os 
Acadêmicos presentes em agradá-
vel reunião em sua residência em 
Paris.
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

DA ANM INICIARÁ EM MAIO

Pensado pelo Acadêmico Francisco 
Sampaio (Presidente da ANM) como 
uma forma de ampliar o contato da 
instituição com a comunidade médi-
ca, os jovens médicos e graduandos 
de Medicina, o Curso de Atualização 
em Ciências Médicas da ANM terá 
início no dia 4 de maio. O curso será 
coordenado pelo Acadêmico Paulo 
Buss, com carga-horária de 30h, se 
estendendo entre os meses de maio 
e junho.

Serão discutidos aspectos profi ssio-
nais importantes para o cotidiano do 
jovem médico, como condutas em 
emergência, medicina interna e am-
bulatório, além de valorizar o conhe-
cimento em semiologia, interpreta-
ção de exames complementares e 
farmacologia, o curso terá também 
o objetivo de apresentar discussões
referentes à Ética Médica, História
da Medicina, Saúde Pública e Meto-
dologia de Pesquisa.

O curso acontecerá às quintas-fei-
ras, na sede da ANM. Além das con-
ferências e Simpósios da ANM, reali-
zados às 18h, esta edição também é 
composta das seguintes atividades 

científi co-pedagógicas (sempre às 
17h): Aulas-teóricas, Visita à ANM e 
Chá Acadêmico.

As aulas teóricas terão duração de 
40 minutos, ministradas por um 
membro da Academia ou professor 
convidado, sobre temas relevantes 
na prática médica atual, seguida de 
10 minutos para perguntas.

A atividade “Chá Acadêmico” será 
uma oportunidade para os jovens 
médicos e graduandos de conver-
sar de forma livre e informal com os 
Acadêmicos, tendo chance de discu-
tir aspectos futuros de suas carrei-
ras e das especialidades médicas.

A atividade “Visita à ANM” consistirá 
em uma visita guiada à Academia, 
mostrando e debatendo aspectos 
históricos da Instituição e da Medi-
cina.

A Programação das atividades do 
Curso é a seguinte:
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Sessão de 4 de maio de 2017

ANM PROMOVE SIMPÓSIO 
EM COMEMORAÇÃO AO 

DIA MUNDIAL DO RIM

Sob a coordenação dos Acadêmicos 
e nefrologistas Omar da Rosa Santos 
e Nestor Schor, a Academia Nacional 
de Medicina promoveu, na última 
quinta-feira (4) tradicional Simpósio 
em comemoração ao Dia Mundial 
do Rim. Além dos Acadêmicos, o 
Simpósio contou com a presença de 
renomados especialistas da área, 
que falaram para uma plateia de 
estudantes, residentes e profi ssio-

nais da Saúde no anfi teatro Miguel 
Couto. O Acadêmico Omar da Rosa 
Santos fez o discurso de abertura 
do Simpósio, substituindo tempo-
rariamente o Presidente Francisco 
Sampaio, ausente em decorrên-
cia de viagem à França para parti-
cipar da Sessão Conjunta entre a 
Academia Nacional de Medicina e a 
Académie Nationale de Médecine de 
France.

Acadêmicos Miguel Riella, Omar da Rosa Santos, José Galvão Alves 
(1º Vice-presidente) e Nestor Schor
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O Acadêmico Manassés Fonteles fez 
apresentação sobre “Guanilinas: da 
Investigação à Prática Clínica”, des-
tacando que guanilinas são peptí-
deos produzidos no intestino que 
regulam o balanço celular epitelial 
no intestino e modulação do balan-
ço de sódio através de ações nos 

rins. Tais substâncias podem, ain-
da, participar de um eixo endócrino 
conectando o sistema gastrointes-
tinal ao rim. Segundo o Acadêmico, 
dietas ricas em sal podem aumen-
tar as concentrações de uroguani-
lina na urina, como também os ní-
veis de mRNA no intestino e rim.

Acadêmico Manassés Claudino Fonteles durante sua apresentação

Chamou atenção para o uso da li-
naclotide, um oligo-peptídeo capaz 
de se ligar à guanilato ciclase-C e 
ativá-la para provocar uma resposta 
biológica. Apresentou múltiplas pu-
blicações científicas caracterizando 
descoberta das ações de linacloti-
de para diminuir a dor intestinal em 
modelos não-clínicos, sendo esta 
a primeira substância agonista da 

guanilato ciclase-C aprovada pela 
Food and Drug Administration, dos 
Estados Unidos.

Com apresentação denominada 
“Terapia Celular nas Doenças Renais”, 
o Acadêmico Marcelo Morales, des-
tacou que a nefropatia diabética é
uma das complicações mais graves
do diabetes e a causa mais comum
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de insuficiência renal em fase ter-
minal no mundo ocidental. Após a 
apresentação de diversos estudos e 
modelos clínicos utilizando a terapia 
celular, o Acadêmico afirmou que a 

terapia utilizando vesículas extrace-
lulares derivadas de células tronco 
de tecido adiposo melhoram parâ-
metros renais em modelos animais 
de nefropatia diabética.

Acadêmico Marcelo Morales

O Dr. Maurilo Leite Junior (UFRJ) 
abordou “Miocardiopatia na Doença 
Renal Crônica”, ressaltando que a in-
suficiência renal crônica é uma pato-
logia que afeta os diferentes aspectos 
da vida do paciente. É de difícil tra-
tamento, com sérias implicações físi-
cas, psicológicas e socioeconômicas 
não apenas para o indivíduo, como 
também para a família e a sociedade. 
No Brasil, a prevalência de pacientes 
mantidos em programa crônico de 

diálise mais que dobrou nos últimos 
oito anos, sendo suas principais cau-
sas a hipertensão arterial e o diabe-
tes mellitus. Dos 2.467.812 pacien-
tes com hipertensão e/ou diabetes 
cadastrados no programa HiperDia 
em 2004, a frequência de doenças 
renais foi de 6,63% (175.227 casos). 
Por fim, apresentou as diferentes ti-
pologias existentes para a síndrome 
cardio-renal, de acordo com os da-
nos sistêmicos causados.
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Dr. Maurilo Leite durante sua conferência

Na sequência, falando sobre 
“Rim e Obesidade”, o Dr. Luis Yu 
(UFRJ) afirmou que a obesidade é 
um fator de risco significativo na 
progressão das doenças renais, de 
maneira mais expressiva do que 
outras doenças como a nefropatia 
diabética. Segundo o nefrologista, 
a obesidade pode causar alterações 
hemodinâmicas renais como o 

aumento do fluxo plasmático renal, 
hiperfiltração glomerular e retenção 
salina. É comum a ocorrência de 
comorbidades como o diabetes 
mellitus e a hipertensão arterial, 
consideradas duas das causas 
mais frequentes de doença renal 
crônica. Além disso, a obesidade 
pode acelerar a evolução de 
glomerulopatias preexistentes.

Apresentação do Dr. Luis Yu demonstrou as relações entre a
 obesidade e as doenças renais
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Na conclusão de sua palestra, o Dr. 
Luis Yu apresentou quadros que in-
dicam que a cirurgia bariátrica é o 
tratamento que apresenta melhores 
resultados na evolução da doença 
no médio e longo prazo. Dentre os 
benefícios associados, é possível 
destacar a normalização do ritmo 
de filtração glomerular, a redução 
ou resolução da albuminúria e pro-
teinúria, melhora da hipertensão 
arterial e da glicemia e alterações 
favoráveis nos marcadores inflama-
tórios e metabólicos.

Após as 18h, o Acadêmico Miguel 
Riella realizou conferência sobre 
“Genética nas Nefropatias”, afirman-
do que a análise da predisposição 
genética ajuda a desvendar meca-

nismos fisiopatológicos que podem 
facilitar o desenvolvimento de te-
rapias específicas para cada grupo, 
reduzindo o número de efeitos ad-
versos. Com relação à Nefrologia, 
indicou que um dos marcadores 
mais relevantes é a afrodescendên-
cia. Estima-se que, com relação à 
doença renal crônica, afrodescen-
dentes possuem uma incidência até 
4x maior que caucasianos, além de 
apresentarem um declínio mais rá-
pido da função renal nos estágios 
inicias da doença. Com os avanços 
da genética, pesquisadores iden-
tificaram regiões genômicas onde 
pacientes com doença renal crôni-
ca tinham um maior grau de ances-
tralidade africana, comparado com 
controles saudáveis.

Acadêmico Miguel Riella discorreu sobre os aspectos genéticos 
associados às doenças renais
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Ao final de sua apresentação, con-
cluiu que variantes genéticas para 
nefropatias podem ser consideradas 
comuns, com efeitos consideráveis 
em algumas populações específicas. 
Assim sendo, as condutas terapêuti-
cas a serem adotadas podem levar 
em consideração tanto a genética 
quanto fatores de risco ambientais. 
Em seguida, finalizou sua apresen-
tação afirmando que “ genética car-
rega a arma e o fatores ambientas 
puxam o gatilho”.

Encerrando as apresentações do dia, 
o Acadêmico Nestor Schor discorreu
sobre “Água como Medicamento”,
afirmando que a hidratação é me-
canismo indispensável para a ma-
nutenção da vida e que a chamada
hipohidratação possui importantes
desdobramentos como diminuição

da vigilância visual e memória, fa-
diga, tensão e ansiedade. Em se-
guida, apresentou experiência rea-
lizada na Alemanha a respeito da 
ingestão de água como prevenção 
do sobrepeso. A experiência con-
sistiu na promoção da ingestão de 
água em 2950 crianças do ensino 
fundamental durante 30 dias – pe-
ríodo após o qual observou-se uma 
redução de sobrepeso em 31% nas 
crianças. Com base nestes dados, o 
Acadêmico chamou atenção para a 
necessidade de controle da qualida-
de dos líquidos ingeridos, principal-
mente em crianças, tendo em vis-
ta que bebidas como refrigerantes 
possuem frutose, que pode causar 
depleção transitória de ATP, eleva-
ção do ácido úrico, indução doença 
renal ou aceleração de doença pre-
existente.

Acadêmico e organizador do Simpósio Nestor Schor
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Em conclusão, sugeriu que as úl-
timas décadas apresentaram um 
novo paradigma na forma com a 
qual encaramos a ingestão de água. 
Afirmou que estudos cientificamen-

te adequados sugerem que a água, 
além de uma necessidade vital, pas-
sa a ser também um mecanismo de 
prevenção e tratamento de uma ex-
tensa gama de enfermidades.
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ANFITEATRO XAVIER SIGAUD RECEBE 
JORNADA DE CIRURGIA BARIÁTRICA

De acordo com dados da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica, o número de cirurgias 
bariátricas no Brasil aumentou 7,5% 
em 2016 em comparação com o ano 
de 2015 - os dados apontam que, 
no ano passado, cerca de 100.512 
pessoas fi zeram a cirurgia. Tendo 
em vista este cenário, o Acadêmico 
Octávio Vaz organizou uma Jorna-
da de Cirurgia Bariátrica, contando 
com a colaboração de diversos es-
pecialistas que discutiram o estado 
da arte da especialidade.

Abordando “Diagnóstico, Classifi -
cação e Fisiologia da Obesidade”, 

o Prof. João Régis Carneiro (UFRJ)
ressaltou que quase todos os países
do globo observaram um aumento
signifi cativo no número de pesso-
as diagnosticadas com obesidade;
em contrapartida, chamou atenção
para o paradoxo existente, uma
vez que ainda há fome no mundo.
Ressaltou que em países como os
Estados Unidos (e o Brasil), mais
pessoas falecem em decorrência de
obesidade do que de fome. Traçan-
do um panorama da situação bra-
sileira, destacou que a obesidade
cresceu 60 % em dez anos no país,
passando de 11,8% em 2006 para
18,9% em 2016.

Professor João Régis Carneiro apresentou dados sobre a obesidade no Brasil
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Discorreu, então, sobre a avaliação 
pré-operatória dos pacientes, des-
tacando a importância de uma abor-

dagem multidisciplinar que inclua 
nutricionistas, endocrinologistas, 
psicólogos/psiquiatras, cardiolo-

Na conclusão de sua apresenta-
ção, afirmou que a obesidade é 
uma doença complexa, de origem 
multifatorial e fisiopatologia ainda 
não completamente compreendida. 
Ressaltou que é necessário grande 
esforço e investimento pelas auto-
ridades governamentais e não-go-
vernamentais para maior entendi-
mento e combate a este problema. 
Por fim, no que se refere à abor-
dagem terapêutica dos pacientes, 
salientou que esta deve ser indivi-
dualizada e realizada preferencial-
mente por uma equipe multidisci-
plinar.

Sobre “Indicações Cirúrgicas e Ava-
liação Pré-Operatória”, o Dr. Luiz Gus-
tavo Oliveira e Silva (Hospital Federal 
de Ipanema) chamou atenção para o 
fato de que atualmente, o país ocupa 
o 2º lugar no ranking de cirurgias ba-
riátricas realizadas, perdendo apenas
para os Estados Unidos. No Brasil, em
janeiro de 2016 o Conselho Federal
de Medicina publicou a Resolução nº
2.131/15, que estabeleceu novas re-
gras para a realização de cirurgia ba-
riátrica no Brasil, ampliando para 21
o número de doenças associadas à
obesidade que podem levar à indica-
ção da cirurgia bariátrica.

Dr. Luiz Gustavo Oliveira e Silva durante sua conferência
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Psiquiatra Marcelo Papelbaum

Ao final de sua conferência, salien-
tou que, apesar dos riscos inerentes 
a qualquer operação de grande por-
te, a cirurgia bariátrica está associa-

da à melhoria de qualidade de vida 
relacionada à saúde física e mental 
dos pacientes. Todavia, a presença 
de transtornos mentais tende a per-

gistas, etc. Ressaltou, ainda o im-
portante papel desempenhado pelo 
cirurgião em informar o paciente a 
respeito de todos os procedimentos 
a serem realizados, além de seus 
riscos e possíveis desdobramentos.

Com apresentação intitulada “Quando 
o Psiquiatra deve Contraindicar a
Cirurgia”, o Dr. Marcelo Papelbaum
(UFRJ) afirmou que o psiquiatra tem
papel decisivo na identificação de fa-
tores de risco ou potenciais desafios
pós-operatórios que podem contribuir

para um desenvolvimento insatisfa-
tório para o paciente. Algumas das 
precauções para a indicação da cirur-
gia a serem analisadas pelo psiquia-
tra envolvem o uso de drogas ilícitas 
ou alcoolismo e presença de quadros 
psicóticos ou demenciais graves ou 
moderados. Além deste fato, ressal-
tou que é necessária a compreensão, 
por parte do paciente e familiares, 
das mudanças de hábitos inerentes à 
cirurgia bariátrica e da necessidade 
de acompanhamento pós-operatório 
a longo prazo.
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sistir no pós-operatório e podem ter 
impacto na perda de peso em longo 
prazo.

Em sua palestra, intitulada “Tra-
tamento Cirúrgico e suas Compli-
cações”, o Dr. Marco Antonio Lei-
te (Hospital Federal de Ipanema) 
apresentou um histórico das téc-
nicas cirúrgicas utilizadas, ressal-
tando que existem três tipos de 
métodos: disabsortivos, restritivos 
e mistos, que podem ser realiza-

dos por via aberta, laparoscópica 
e robótica. Foram apresentadas 
técnicas diversas, como o Balão 
Intragástrico, o Anel Gástrico, a 
chamada gastrectomia vertical (ou 
“sleeve”), a gastroplastia higa-al-
mino, etc. Com relação às compli-
cações mais comuns, o Dr. Marco 
Antonio Leite ressaltou anemia, 
hipoglicemias, diarreia, úlcera de 
boca anastomótica, fístulas/este-
noses, desnutrição, hipovitamino-
ses, dentre outras.

As principais complicações da cirurgia bariátrica foram abordadas 
pelo Dr. Marco Antonio Leite

Em conclusão o cirurgião afirmou 
que as opções disponíveis são mui-
to diferentes, tanto nas suas vanta-
gens quanto nas desvantagens. É, 
portanto, responsabilidade do cirur-
gião a discussão e a disponibilização 

de todas as informações sobre os 
custos e os inconvenientes de cada 
procedimento. Por fim, salientou 
que os objetivos do tratamento são 
alcançados por meio da expertise 
do médico e pela qualidade da cirur-
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gia visceral, e não necessariamente 
pelo acesso escolhido.

A Dra. Luciana El-Kadre (Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica) falou sobre “Como 
Prevenir e Tratar as Principais De-
ficiências Nutricionais”, destacan-
do que aproximadamente 30% dos 
pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica desenvolvem algum tipo 

de complicação nutricional, como 
deficiência de macro e/ou micronu-
trientes. O grau destas deficiências 
é, em geral, determinado pela téc-
nica cirúrgica adotada, os hábitos 
alimentares do paciente e a pre-
sença de complicações no pós-ope-
ratório. Alguns dos distúrbios mais 
comuns citados pela gastrocirurgiã 
incluem anemia, deficiência de fola-
tos e hiperamonemia.

A gastrocirurgiã Luciana El-Kadre

Ao final de sua apresentação, sa-
lientou que o sucesso da suplemen-
tação que visa corrigir ou prevenir 
as deficiências nutricionais depende 
de vários fatores. Desta forma, tor-
na-se vital compreender as formas 
pelas quais os nutrientes podem 
ser administrados e como eles po-

dem ser absorvidos pelo paciente. 
Por fim, destacou que o diálogo com 
o paciente e o estabelecimento de
uma boa relação são de extrema
importância, uma vez que o acom-
panhamento pós-operatório é reali-
zado a longo prazo e pode deman-
dar suplementação permanente.
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM 
TEM AULA INAUGURAL

No dia 4 de maio teve início o Curso 
de Atualização em Ciências Médicas 
da Academia Nacional de Medicina 
(ANM), com a Aula Inaugural pro-
ferida pelo Acadêmico Paulo Buss, 
coordenador-geral do Curso.

O Acad. Paulo Buss é graduado em 
medicina pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), especia-
lista em Pediatria pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), espe-
cialista em Saúde Pública pela Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP- 
Fiocruz) e Mestre em Medicina 
Social pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). Ocupou 
os cargos de Presidente da Fiocruz 
e da Federação Mundial de Saúde 
Pública. Atualmente é Diretor do 
Centro de Relações Internacionais 
em Saúde da Fiocruz, consultor 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e Membro Titular da ANM, 
ocupando a cadeira de nº 44.

Em sua conversa inicial com os alu-
nos, o Acadêmico contou um pouco 
da história da centenária instituição. 
Esclareceu que a ANM foi fundada 
sob o reinado do imperador D. Pedro 
I, em 30 de junho de 1829, sob o 
nome de Sociedade de Medicina do 
Rio de Janeiro, sendo a mais anti-
ga entidade cultural e científi ca no 

Brasil a reunir-se de forma regular 
e ininterrupta. Atualmente, seus 
membros se reúnem toda quinta-
-feira, para discutir assuntos médi-
cos da atualidade, em sessões aber-
tas ao público.

Apresentou a missão da ANM: aper-
feiçoar a difusão de ideias médicas, 
farmacêuticas e de ciências afi ns; 
congregar profi ssionais em reuniões 
periódicas com o intuito de deba-
ter questões pertinentes à medicina 
nacional e internacional; responder, 
aconselhar e auxiliar, quando solici-
tada, em questões do Governo, re-
lacionadas à saúde pública e educa-
ção médica; promover e incentivar 
a pós-graduação, a pesquisa e o es-
tudo da Medicina em geral, através 
da publicação de trabalhos científi -
cos, promoção de cursos, simpósios 
e premiação para as contribuições 
que agreguem valor ao exercício da 
profi ssão.

O coordenador também expôs, em 
seu discurso, o que seria o curso, 
como ele foi pensado, os objetivos 
que se queria atingir, além de ex-
plicar as atividades que iriam com-
pô-lo.

Explicou que a atual Diretoria da 
ANM, presidida pelo Dr. Francisco 
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Sampaio, tem como um dos objeti-
vos estratégicos em sua gestão am-
pliar o contato da ANM com a comu-
nidade médica, os graduandos de 
medicina, as instituições de saúde, 
as instituições políticas e a socieda-
de em geral - o Curso de Atualização 
foi um dos projetos desenvolvidos 
para se atingir estes objetivos.

O coordenador também salien-
tou que, além de discutir aspectos 
profissionais importantes para o 
cotidiano do jovem médico, como 
condutas em emergência, medici-
na interna e ambulatório, o curso 
teria também como objetivo apre-
sentar discussões referentes à Ética 
Médica, História da Medicina, Saúde 
Pública e Metodologia da Pesquisa.

E seguiu explicando que o curso 
seria composto pelas Conferências 
e Simpósios da ANM, realizados às 
18h, além das seguintes atividades 
científico-pedagógicas (sempre às 
17h): aulas teóricas, Visita à ANM e 
Chá Acadêmico.

Por fim, o Acadêmico Paulo Buss 
pediu que os alunos se apresen-
tassem individualmente, ouviu 
quais eram os principais objetivos 
de cada um ao se matricularem no 
curso e afirmou que a Academia 
não mediria esforços para que esta 
nova edição do curso tivesse o su-
cesso que as atividades anteriores 
obtiveram.
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ATA
04/05/2017

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 04/05/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente : Acad. José Galvão Alves (Vice-Presidente) 
Secretário (ad hoc): Acad. Omar da Rosa Santos (Diretor do Arquivo) 

Às 18horas com quórum regimentar, o Vice-Presidente Acad. José Galvão Alves, assumiu 
eventualmente a presidência da Sessão, na ausência justificada do Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio, que esteve em viagem à França para participar da Sessão Conjunta entre a 
Academia Nacional de Medicina e a Académie Nationale de Médecine de France. Deu início à Sessão 
convocando o Acadêmico Omar da Rosa Santos para Secretário ad-hoc. Não havendo comunicações 
da Secretaria, convidou os Acads. Nestor Schor e Miguel Carlos Riella, organizadores do Simpósio do 
Dia Mundial do Rim, para compor a mesa. Com a abertura da palavra à Bancada Acadêmica, o Acad. 
Pietro Novellino comunicou que o Acad. Ricardo Cruz tomará posse como Membro Honorário na 
Academia Brasileira de Odontologia no dia 19 de maio de 2017. O Acad. Marcelo Marcos Morales 
manifestou sua preocupação com relação à minuta da Medida Provisória que está em tramitação e que 
destina parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico seja destinado ao Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies). O Acad. Gerson Canedo de Magalhães fez comunicações a respeito 
das palestras ministradas no último Congresso da Academia Americana de Neurologia, realizado em 
Boston. O Acad. Walter Araújo Zin sugeriu que a Academia Nacional de Medicina redigisse Documento 
Oficial se posicionando a respeito da Medida Provisória que que destina parte do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico seja destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil, 
iniciativa que foi aprovada por aclamação pelos Acadêmicos presentes. O Vice-Presidente Acad. José 
Galvão Alves nomeou, então, comissão formada pelos Acadêmicos Roberto Soares de Moura, Walter 
Araújo Zin e Marcelo Marcos Morales, para a redação de um Documento Oficial. Não havendo mais 
comunicações por parte dos Acadêmicos, convidou o Acadêmico Miguel Carlos Riella a proferir palestra 
sobre “Genética nas Nefropatias”. Em seguida, o também Acad. Nestor Schor falou sobre “Água como 
Medicamento”. Seguiu-se, então, debate com a participação dos Acads. Hiram Silveira Lucas, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Roberto Soares de Moura e Marcelo Marcos Morales, além dos componentes 
da mesa. Em seguida, o Vice-Presidente José Galvão Alves deu por encerrada a Sessão: Estiveram 
presentes os Acadêmicos: José Galvão Alves, Nestor Schor, Omar da Rosa Santos, Marcelo Marcos 
Morales, Manassés Claudino Fonteles, Gerson Canedo de Magalhães, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Pietro Novellino, José de Jesus Peixoto Camargo, Hiram Silveira Lucas, José Marcos Fisz 
(Honorário),Orlando Marques Vieira, Miguel Carlos Riella, Walter Araújo Zin, José Manoel Jansen, 
Adolpho Hoirisch, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Paulo Marchiori Buss, Luiz Fernando Rocha 
Ferreira da Silva (Honorário), Ricardo José Lopes da Cruz, Roberto Soares de Moura, José Augusto 
da Silva Messias, Hiram Silveira Lucas, Mário Barreto Corrêa Lima, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, 
José Rodrigues Coura, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos 
Eduardo Brandão Mello (30). 
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SIMPÓSIO DIA MUNDIAL DO RIM 
4 de maio de 2017 

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=61q3pJTy04I
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SIMPÓSIO DIA MUNDIAL DO RIM 
4 de maio de 2017 

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=DzNZ3NStdSk
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Sessão de 9 de maio de 2017

SESSÃO SOLENE DE POSSE  
HILDOBERTO CARNEIRO É NOVO MEMBRO TITULAR 

DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

A Academia Nacional de Medicina 
teve mais uma noite solene na última 
terça-feira (9). O ginecologista to-
mou posse como Membro Titular da 
Cadeira nº 77 da Secção de Cirurgia 
– o novel Acadêmico passa a ocupar
a vaga antes ocupada pelo cirurgião
vascular e ex-Presidente Antonio Luiz
de Medina, falecido em 2 de junho de
2014. A posse do novel Acadêmico,

que é Secretário de Saúde do mu-
nicípio de Nova Iguaçu, foi assistida 
por seus amigos, familiares e cole-
gas de trabalho, que lotaram os sa-
lões da egrégia instituição. Também 
prestigiaram a solenidade autorida-
des como os prefeitos dos Municípios 
de São João de Meriti e Nova Iguaçu, 
além de importantes nomes da me-
dicina fl uminense.

Mesa Diretora da Solenidade de Posse de Hildoberto Carneiro
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Conhecida pelas tradições que já 
perduram os quase 200 anos da ins-
tituição, na ocasião da posse de um 
novo Acadêmico, uma comissão, no-
meada pelo Presidente e de comum 
acordo com o novel Acadêmico, de-
verá introduzi-lo ao Anfiteatro pela 
primeira vez, simbolizando os valo-
res fraternais da Academia. Na noi-
te de terça-feira, esta missão ficou 
a cargo dos Acadêmicos Adolpho 
Hoirisch, Aderbal Sabrá, Orlando 
Marques Vieira, Hiram Silveira 

Lucas, Ronaldo Damião e Ricardo 
Cruz.

Após adentrar o Anfiteatro sob as ca-
lorosas palmas de todos os presen-
tes, foi convidado pelo Presidente 
Francisco Sampaio a proferir o 
Juramento Acadêmico, tendo rece-
bido em seguida a Medalha e o colar 
Acadêmico das mãos do Presidente. 
O Diploma Acadêmico foi entregue 
pelo Acadêmico e ex-Presidente 
Pietro Novellino.

O novel Acadêmico entre o Presidente Francisco Sampaio e o 
Acadêmico Pietro Novellino

A saudação de um novo Acadêmico 
por um de seus confrades é um dos 
momentos mais marcantes da noite, 

quando o empossado recebe as boas 
vindas de um dos imortais da ANM. O 
Acadêmico e oncologista José Carlos 
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do Valle - que teve intensa atividade 
na Baixada Fluminense, tendo sido 
Secretário de Saúde de São João 
do Meriti (1970-1971) e de Nova 
Iguaçu (1976-1977) – celebrou 
a trajetória pessoal de Hildoberto 
Carneiro, desde a infância no Acre 
até sua nomeação como Secretário 

de Saúde de Nova Iguaçu, dando 
destaque para as importantes polí-
ticas de saúde implementadas pelo 
novel Acadêmico. Saudou também a 
família de Hildoberto Carneiro, que 
preencheu quase que em sua tota-
lidade uma das bancadas do anfite-
atro.

O Acadêmico José Carlos do Valle saudou Hildoberto Carneiro
 em eloquente discurso

Em seu discurso de posse, o 
Acadêmico homenageou a história de 
sua Cadeira, patronímia de Jesuíno 
Carlos de Albuquerque, que foi mé-
dico particular do Presidente Getúlio 
Vargas e de sua família. Em seguida, 
falou sobre os demais ocupantes da 
Cadeira: Jaime Basílio Silvado; Paulo 

Frederico de Albuquerque - filho do 
patrono da Cadeira - e Antonio Luiz 
de Medina, a quem saudou como um 
dos mais renomados angiologistas 
do Brasil. Salientou a honra em ser o 
segundo acreano a integrar a institui-
ção, tendo sido o Dr. Adib Domingos 
Jatene seu antecessor.
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Acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira

Acad. Hildoberto Carneiro e sua esposa, Silvania

O Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio congratulou o Novel 
Acadêmico por sua campanha, 

classificando-a como discreta e 
contundente. Elogiou, ainda, sua 
carreira acadêmica do empossado, 



39

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho  - 2017

ressaltando, todavia, que este ja-
mais abandonou a prática clínica e 
seu objetivo de fornecer assistência 
àqueles de maior necessidade.

Tradicionalmente, ao final de seu 
discurso, fez a leitura de um trecho 
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 Academia 
quando nela ingressa é como se 
deixado houvesse no vestíbulo a 
própria honra. Quem não se es-
força pela Academia quando nela 
recebido – 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.
Na Academia só não será grande
que já nasceu para continuar pe-
queno. Para isso suceder o impre-
visível aconteceu. Não cremos que
alguém haja traído o juramento
que prestou, após as muitas lutas
que travou, para conseguir atra-
vessar o peristílo do sodalício. Se
despreparado venceu, foi mercê
de doloroso equívoco, o que não é
próprio dela – a casa desejada. O
peristílo é grandioso, e é da natu-
reza humana tentar alcançar o que
pode parecer inatingível”, concluiu
o Presidente, que em seguida so-
licitou à Comissão de Honra que
conduzisse o Acadêmico ao Salão
Nobre, para que pudesse receber
os cumprimentos dos convidados.
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POSSE DO ACADÊMICO 
HILDOBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA 

COMO NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM 
9 de maio de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=VSD9-M1wpLo
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Sessão de 11 de maio de 2017

 AULA DE 
URGÊNCIAS EM UROLOGIA 

NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO

No dia 11 de maio, o Curso de Atuali-
zação em Ciências Médicas da ANM, 
teve como palestrante o Presidente 
da ANM, Acad. Francisco Sampaio, 
que ministrou a aula “Urgências em 
Urologia para o Clínico”.

O Acad. Francisco Sampaio é gradu-
ado em Medicina pela UERJ, espe-
cialista em Urologia pela Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU), Mes-
tre e Doutor em Ciências e Profes-

sor Titular da Unidade de Pesquisa 
Urogenital, do Centro Biomédico da 
UERJ desde 1995. É membro do cor-
po editorial de diversos periódicos 
internacionais de urologia, androlo-
gia, cirurgia e morfologia, autor de 
mais de 200 artigos científi cos em 
revistas de circulação internacional.

É Membro Titular e atual Presidente 
da Academia Nacional de Medicina, 
ocupando a cadeira de nº 92.

Presidente Francisco Sampaio entre os alunos
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O palestrante nos mostrou algumas 
das principais urgências urológicas 
que chegam até o clínico, no ambu-
latório ou nos serviços de emergên-
cia, quais sejam: litíase urinária, re-
tenção urinária, pielonefrite, escroto 
agudo, uretrite, priapismo e fratura 
de pênis.

Em relação à Litíase Urinária o 
Acadêmico conferencista caracteri-
zou o quadro clínico característico 
desta patologia, mostrando que a 
dor em cólica lombar, que pode irra-
diar para região inguinal ipsilateral, 
é o principal sintoma. Também expôs 
a importância da analgesia inicial, 
com dipirona, AINEs e alfa-bloquea-
dor. Quanto ao diagnóstico, mostrou 
a importância dos exames labora-
toriais e dos exames de imagem 
como Ultrassonografia, Rx simples 
e Tomografia Computadorizada. Em 
relação à instituição do tratamento 
definitivo, o Prof. Sampaio nos lem-
brou que o tamanho e a localização 
do cálculo têm grande importância 
para a conduta de cada caso e que 
em muitas situações há necessida-
de do encaminhamento para o tra-
tamento cirúrgico.

Ainda em relação à Litíase Urinária, 
o professor nos apresentou duas
informações pouco difundidas en-
tre os clínicos: a) que a Dipirona é
um excelente e potente analgésico,
sendo muitas vezes menosprezada

no tratamento (mostrou que 6g de 
Dipirona tem um efeito analgési-
co maior que 60 mg de morfina e 
que 2,5g de Dipirona tem um efei-
to maior que 100 mg de tramadol); 
b) e que quando a terapia expulsi-
va é indicada, estudos mostram que
a prática de sexo 3 a 4 vezes por
semana tem um resultado de elimi-
nação do cálculo de 83,9% (contra
34,8% do grupo controle).

Sobre Retenção Urinária o pales-
trante abordou os seus fatores de-
sencadeantes, lembrou que a reten-
ção causa uma distensão dolorosa 
da bexiga e que o cateterismo ve-
sical é a principal forma de trata-
mento quando da retenção urinária 
aguda.

Quanto à Pielonefrite, o Prof. 
Sampaio afirmou a importância de 
as classificarmos de forma correta. 
Estas podem ser: não-complicadas, 
cujo tratamento será a base de an-
tibióticoterapia; e complicadas, em 
que, além da antibioticoterapia, ha-
verá necessidade de procedimento 
cirúrgico (desobstrução renal).

O Escroto Agudo foi mais um tema 
abordado pelo Acadêmico em sua 
palestra. Dentre as causas mais co-
muns, o palestrante destacou a tor-
ção testicular e a orquiepididimite, 
mostrando a importância da anam-
nese e do exame físico para realizar 
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o diagnóstico diferencial: quando a
dor se instala em menos de 24h, há
ausência do reflexo cremastérico e
há uma posição elevada do testícu-
lo, tal quadro fala a favor de uma
torção testicular, cujo tratamento
é geralmente cirúrgico; por outro
lado, quando há febre, piúria, dor de
início súbito ou gradual, melhora da
dor ao elevar o testículo e sintomas
urinários, tal quadro é compatível
com orquiepididimite, cujo trata-
mento consiste de suspensório es-
crotal, esquema antibiótico e AINEs.
Ainda sobre o Escroto Agudo, o pro-

fessor afirma que os exames com-
plementares são importantes, prin-
cipalmente a Ultrassonografia de 
pênis e bolsa escrotal. E continuou 
nos mostrando que a importância 
deste diagnóstico é fundamental 
para salvar o testículo após torção, 
pois após 2h há isquemia do tecido, 
após 4h há necrose e em 24h a per-
da do testículo é praticamente irre-
versível. Idealmente, o diagnóstico 
deve ser feito com ussom e Doppler 
de testículo: ausência de fluxo = 
torção; aumento de fluxo = orquie-
pididimite.

Durante sua apresentação, o Acad. Francisco Sampaio enumerou 
as principais urgências urológicas

Sobre a Uretrite, o Prof. Sampaio 
afirmou que os patógenos mais 
comuns para esta infecção são a 
chlamydia trachomatis e neisseria 

ghonorreae. E que os principais 
sintomas são: ardência ao urinar 
e secreção uretral. Quanto ao 
diagnóstico, nos lembrou da 
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necessidade de definirmos se a 
Uretrite é gonocócica ou não-
gonocócica, pois o esquema 
medicamentoso (antibioticoterapia) 
utilizado depende desta correta 
definição. O tratamento do parceiro 
também não pode, jamais, ser 
negligenciado nesses casos.

Quanto ao Priapismo, além de abor-
dar alguns aspectos deste quadro, 
o professor transmitiu uma impor-
tante informação para o clínico ge-
ral distingui-la da ereção fisiológica:
observar se a glande está flácida ou
não. No priapismos a glande não
está em ereção.

A Fratura de Pênis foi a última si-
tuação de urgência abordada pelo 
palestrante. O professor expôs que 

este quadro ocorre sempre quando o 
pênis está ereto, ocorrendo lesão da 
túnica albugínea do corpo cavernoso. 
Cursa com dor, hematoma e o pacien-
te relatando que “ouviu um estalo” 
advindo da região peniana. É impor-
tante o reconhecimento pelo clínico e 
o encaminhamento para a avaliação
da necessidade do tratamento cirúr-
gico, segundo o Prof. Sampaio.

No decorrer da aula houve apresen-
tação de casos clínicos e os alunos 
puderam interagir e retirar suas dú-
vidas.

- Foi uma aula muito prática, di-
dática e que serve como um ótimo
roteiro para estudos mais aprofun-
dados - afirmou um aluno do curso,
em nosso grupo de discussão.
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Sessão de 11 de maio de 2017

JORNADA INTERNACIONAL DE 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

É REALIZADA NA ANM

A Academia Nacional de Medicina re-
forçou novamente seu compromisso 
em se aproximar dos estudantes e jo-
vens médicos. Na última quinta-feira 
(11), a instituição lotou seu anfi teatro 
principal com a Jornada Internacional 
de Urgências e Emergências, orga-
nizada pelo Acadêmico e ex-Presi-

dente Pietro Novellino e o também 
Acadêmico Rossano Fiorelli. Em seu 
discurso de abertura, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio cha-
mou atenção para a importância do 
evento, que apresentou a evolução 
no atendimento e as novas tecnolo-
gias empregadas.

Acadêmicos da ANM junto aos palestrantes da Jornada



46

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho - 2017

O Anfiteatro Miguel Couto, repleto de estudantes

Com apresentação sobre “Ultras-
sonografia Point-of-Care no Pa-
ciente Crítico”, o Prof. Paulo Perin 
(Unicamp) afirmou que a introdu-
ção das máquinas portáteis de ul-
trassom no mercado permitiu que 
os provedores ampliassem seu uso 
além das consultas programadas 
para abranger novas situações, 
como diagnosticar sangramento in-

terno na sala de emergência. Des-
tacou que alguns hospitais têm sido 
capazes de eliminar pneumotórax e 
infecções sanguíneas associadas ao 
uso de cateter usando POCUS. So-
bre os resultados advindos do uso 
desta tecnologia, ressaltou que em 
14% dos casos analisados, o uso de 
POCUS acarretou mudança no diag-
nóstico primário.

Prof. Paulo Perin abordou o uso da ultrassonografia “point-of-care”
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Na conclusão de sua palestra, desta-
cou que o uso de POCUS nos últimos 
anos significou um importante avan-
ço nos diagnósticos em situações de 
emergência. Dentre as vantagens 
apresentadas, chamou atenção para 
a realização de procedimentos guia-
dos mais seguros, a ótima avaliação 
de processos pulmonares e a possi-
bilidade de avaliação da resposta ao 
tratamento.

Falando sobre “Vias Aéreas na Sala 
de Emergência”, o Dr. Filipe Moreira 
de Andrade (UFV) enumerou as 
causas de mortes precoces preve-

níveis relacionadas às vias aéreas, 
destacando o não reconhecimento 
da necessidade de intervenção na 
via aérea, a inabilidade em se con-
seguir via aérea ou quando esta 
encontra-se mal posicionada, e a 
aspiração de conteúdo gástrico. 
Ressaltou, ainda, que hipoxemia 
é a condição que mais rapidamen-
te leva a óbito pacientes politrau-
matizados. Ao longo de sua con-
ferência, apresentou as variadas 
técnicas de acesso às vias aéreas, 
principalmente naqueles pacientes 
considerados críticos, com via aé-
rea difícil.

Prof. Filipe Moreira de Andrade durante sua conferência

O Prof. Helio Machado Vieira Jr. 
fez apresentação sobre “Reposição 
Volêmica: o que há de novo?”, na 
qual afirmou que o choque é a 

maior causa de mortes preveníveis 
do mundo. Destacou que existe 
uma “tríade sinistra” comum aos 
pacientes em choque: hipoter-
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mia, acidose e coagulopatia. Em 
seguida, apresentou um histórico 
sobre os métodos utilizados para 
reposição volêmica ao longo dos 

anos, abordando os procedimen-
tos utilizados em conflitos como 
a Segunda Guerra Mundial e a 
Guerra do Iraque.

Os principais aspectos da reposição volêmica foram abordados pelo
 Prof. Helio Machado Vieira Jr.

Ao final de sua conferência, apre-
sentou as recomendações existen-
tes para o atendimento do paciente 
com sangramento. Primeiramente, 
deve-se identificar e operar rapida-
mente os pacientes que necessitam 
de controle cirúrgico do sangramen-
to. Em seguida, deverá ser colocada 
em prática uma criteriosa reposi-
ção volêmica com cristaloides – no 
caso de hemotransfusões massivas, 
afirmou ser necessário definir um 
protocolo para o uso de hemoderi-
vados. Por fim, destacou o uso do 

ácido tranexâmico, que reduz a ne-
cessidade de transfusão de sangue 
e de cirurgia de emergência nos pa-
cientes.

Logo em seguida, falou o Dr. José 
Fernando Guedes sobre “Conduta na 
Hipertensão Intracraniana – Estado 
da Arte”, afirmando que existem 
dois tipos de sinais clínicos indica-
tivos de hipertensão intracraniana: 
sinais clínicos (cefaleia, náusea, vô-
mitos e alteração do estado mental) 
e fisiológicos (hipertensão, bradicar-
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dia, respiração irregular ou apneia 
e a chamada Tríade de Cushing). 
Relatou que o tratamento agressivo 
da hipertensão intracraniana é efeti-

vo tanto para reduzir a mortalidade 
e quanto para melhorar o prognósti-
co de pacientes com lesão neuroló-
gica aguda.

Dr. José Fernando Guedes

Em seguida, apresentou o estado da 
arte para tratamento da hipertensão 
intracraniana, abordando a descom-
pressão cirúrgica, o uso de hipoter-
mia moderada e mecanismos para o 
monitoramento da pressão intracra-
niana, que é o único método aceito 
indiscriminadamente como diagnós-
tico seguro do aumento da pressão 
intracraniana. Dentre estes é pos-
sível enumerar o doppler transcra-
niano, o uso de sensores de pressão 
(por meio da temperatura cerebral), 
osmoterapia e a indução de coma 
por meio de barbitúricos, nos casos 
onde o paciente não respondeu às 
intervenções anteriores.

O Dr. Alexandre Siciliano (Hospital 
Pró-Cardíaco) abordou “Tratamento 
Cirúrgico Atual no Choque Pós 
Infarto Agudo do Miocárdio”, 
apresentando as opções existen-
tes para a abordagem deste pa-
ciente: abordagem conservadora, 
revascularização do miocárdio e 
suporte mecânico circulatório. A 
respeito deste último, ressaltou 
que, no curto prazo, sua utiliza-
ção auxilia na avaliação da função 
neurológica e multi-orgânica, na 
avaliação da recuperação da fun-
ção cardíaca e atua de maneira 
significativa no resgate metabóli-
co e dos órgãos.
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Dr. Alexandre Siciliano discorreu sobre o tratamento de pacientes em choque

Ao final de sua apresentação, desta-
cou que mediante os estudos dispo-
nibilizados e as análises de caso, a 
assistência circulatória deve ser con-
siderada para pacientes com choque 
cardiogênico pós infarto, em espe-
cial nos casos refratários. Além des-
te fato, a abordagem estagiada tem 
se demonstrado efetiva – todavia, a 
intervenção precisa ocorrer antes da 

ocorrência de disfunção orgânica. 
Por fim, afirmou que o transplante 
cardíaco deve ser a alternativa para 
àqueles pacientes que não recupe-
ram a função ventricular.

O Acadêmico e cirurgião Samir 
Rasslan discorreu sobre “Pancreatite 
Aguda e Infecção – Estado Atual do 
Tratamento”, chamando atenção 

Acadêmico Samir Rasslan apresentou conferência sobre pancreatite aguda
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para o fato de que a infecção do te-
cido pancreático ou peripancreático 
é reconhecida como o determinante 
mais importante da morbidade e da 
mortalidade associadas à pancreati-
te necrotizante grave. Sobre a forma 
de abordagem desta doença, descre-

veu processos como a drenagem do 
abscesso, a remoção do material ne-
crosado, a ressecção pancreática e a 
reoperação programada. Discorreu 
também sobre as técnicas minima-
mente invasivas e até mesmo o tra-
tamento não operatório.

Dr. Agostinho Ascenção

Após as 18h, o Prof. Bruno Monteiro 
(UNICAMP) fez conferência so-
bre “Síndrome Compartimental 
Abdominal (SCA)”, conceituando-a 

como uma complicação grave, 
oriunda do aumento exagerado 
da pressão intra-abdominal (PIA), 
causando significativa morbidade e 

Prof. Bruno Monteiro
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mortalidade. Segundo o professor, 
as alterações fisiopatológicas de-
correntes do aumento da PIA em 
vários órgãos e sistemas têm sido 
estudadas desde o século passado, 
principalmente após o reconheci-
mento de que hipertensão intra-ab-
dominal (HIA) resulta em SCA. Ao 
final de sua apresentação, abordou 
as recomendações redigidas na 
6ª reunião da Sociedade Mundial 
de Síndrome Compartimental 
Abdominal, que incluem o medir a 
PIA quando qualquer fator de risco 

estiver presente em pacientes gra-
vemente feridos e o uso de moni-
torização e gestão protocoladas da 
PIA. 

Antes do recomeço das atividades 
do Simpósio, o Dr. Antonio Marttos 
foi convidado pelo Presidente 
Francisco Sampaio a receber o título 
de Correspondente Estrangeiro da 
ANM, tendo o Diploma sido entre-
gue pelos Acadêmicos e organizado-
res do Simpósio Pietro Novellino e 
Rossano Fiorelli.

Dr. Antonio Marttos recebeu o título de Correspondente Estrangeiro 
durante a Jornada
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Na sequência, o Dr. Antonio 
Marttos, fez apresentação so-
bre “Resposta às Emergências em 
Grandes Eventos e Desastres”, dis-
correndo sobre sua experiência em 
grandes eventos como a Olimpíada 
Rio 2016. Segundo o médico, para 
eventos de grande porte, é neces-
sária a implementação de um sis-
tema de múltiplos “braços”, capaz 
de criar uma rede de atendimen-
to equilibrada e que seja capaz de 
manter a qualidade dos atendimen-

tos. Uma das ferramentas apre-
sentadas foi a Telemedicina, que 
funciona como um banco de dados 
da saúde do paciente, possibilitan-
do um diagnóstico rápido, perso-
nalizado e até mesmo à distância. 
Também discorreu sobre o uso de 
um robô que fornece imagens ra-
diológicas, exames, ultrassonogra-
fias, câmeras remotas, acesso a 
exames – tecnologia que foi utili-
zada com soldados americanos du-
rante a Guerra do Iraque.

 Correspondente Estrangeiro Antonio Marttos
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ATA
11/05/2017

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 11/05/2017, 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 25ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, comunicando que, no último dia 2 de maio, foi realizada a Sessão 
Conjunta entre a Academia Nacional de Medicina e a Académie Nationale de Médecine de France, 
presidida em conjunto pelos Presidentes de ambas as instituições. Destacou a qualidade das 
apresentações ministradas pelos Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva e Fernando Pires Vaz. 
Destacou, ainda a expressiva presença dos Acadêmicos das instituições e agradeceu aos esforços 
realizados pelos Acadêmicos brasileiros para tomar parte deste importante evento, que foi a primeira 
Sessão Conjunta incluída no calendário oficial das Sessões Ordinárias da Académie Nationale de 
Médecine de France. Na sequência, o Acad. Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho fez voto de louvor 
ao Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio em nome de todos os Acadêmicos que tomaram 
parte na Sessão Conjunta, pela iniciativa realizada e por sua liderança na organização desta reunião. O 
Acad. José Carlos do Valle comunicou o falecimento do patologista Humberto Torloni, ocorrido dia 5 de 
maio de 2017. O Acad. Delta Madureira Filho parabenizou os organizadores do Simpósio do dia, por 
sua organização e pela expressiva presença dos estudantes no Anfiteatro da Academia Nacional de 
Medicina. Convidou os Acadêmicos presentes para Congresso de Cirurgia Minimamente Invasiva, a ser 
realizado no dia 18 de maio de 2017, em Búzios. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro fez comentários 
a respeito da Sessão Conjunta das Academias e a importância política desta reunião, ressaltando que 
foi a primeira reunião da Académie Nationale de Médecine de France realizada em conjunto com a 
Academia Nacional de Medicina, no dia de Sessão Ordinária da Academia Francesa. Não havendo mais 
manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio 
declarou aberta a Cadeira nº 40, da Secção de Cirurgia, vaga em decorrência do falecimento do Acad. 
Adib Domingos Jatene, com inscrições de 11/05/2017 até 08/08/2017. Convidou o Prof. Bruno Monteiro 
(Unicamp) para proferir palestra sobre “Síndrome Compartimental Abdominal”. Após a conferência do 
Dr. Bruno Monteiro, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio convidou o Dr. Antonio 
Marttos à mesa, para receber o Diploma pela outorga do título de Correspondente Estrangeiro da 
Academia Nacional de Medicina, tendo sido entregue pelos Acads. Pietro Novellino e Rossano Fiorelli. 
Na sequência, o Dr. Antonio Marttos (University of Miami) fez apresentação sobre “Resposta às 
Emergências em Grandes Eventos e Desastres”. Após as apresentações, os Acads. Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Samir Rasslan e Pietro Novellino fizeram importantes colocações sobre as 
apresentações do Simpósio. Em seguida, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu 
por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, 
Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Samir Rasslan, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Omar da Rosa Santos, Mário Barreto Corrêa Lima, Octávio 
Pires Vaz, Orlando Marques Vieira, Marcello André Barcinski, José Manoel Jansen, Adolpho 
Hoirisch, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Eliete Bouskela, Ricardo José Lopes da Cruz, Milton Ary 
Meier, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Augusto da Silva Messias, José Carlos do Valle, Delta 
Madureira Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá (22) 
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JORNADA INTERNACIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
- 11 de maio de 2017 - 

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=L_XNfofYz8o



56

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho - 2017

JORNADA INTERNACIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
- 11 de maio de 2017 - 

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=dUbZ0pXPLzU
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Sessão de 18 de maio de 2017

ANM HOMENAGEIA 
CLEMENTINO FRAGA FILHO E IVO PITANGUY 
EM EMOCIONANTE “SESSÃO DA SAUDADE”

Acadêmico Clementino Fraga Filho
Salvador, BA, 11 de agosto de 1917

† Rio de Janeiro, RJ, 11 de maio de 2016
Membro Titular – Academia Nacional de Medicina, em 27/11/1958

Em tarde Solene, a Academia 
Nacional de Medicina homenageou 
dois de seus mais notáveis Membros: 
os Acadêmicos Clementino Fraga 
Filho e Ivo Pitanguy. A já tradicio-
nal “Sessão da Saudade” foi realiza-
da no dia 18 de maio, no Anfi teatro 
Miguel Couto. A cerimônica iniciou-
-se com as homenagens prestadas
a Clementino Fraga Filho, ícone da
Saúde Pública brasileira.

Em sua mensagem de lembrança, 
o Acad. Sergio Novis relembrou im-
portantes momentos da carreira do
saudoso confrade, ressaltou que
sua relação com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro era fru-
to da lealdade do Acadêmico com
aquela instituição, fato que tam-
bém se repetia com a Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Sobre esta, destacou o trabalho de
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Clementino Fraga Filho na imple-
mentação da chamada “Medicina 
da Pessoa”, que consiste na abor-
dagem integral do paciente, levan-

do em consideração não apenas 
aspectos clínicos, mas também psi-
cológicos e sociais, levando a um 
atendimento mais humanizado.

Acad. Sergio Novis

Segundo o Acad. Sergio Novis, 
Clementino Fraga Filho dedicou 
sua vida à estruturação do Hospital 
Universitário da UFRJ, motivo que 
justificou a decisão do Conselho 
Universitário de, à época de sua 
inauguração, batizá-lo de Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho; classificou, ainda, o atu-
al estado de abandono do Hospital 
como crime de lesa pátria. Ao final 
de sua saudação, destacou que “o 
Acadêmico Clementino Fraga Filho 
foi mais que uma pessoa, foi uma 
instituição”. Seu legado segue vivo 
por meio de seus discípulos, que le-
vam a frente a herança de dedica-

ção à Saúde Pública, sendo motivo 
de grande orgulho para a Academia 
Nacional de Medicina.

Na sequência, o Acadêmico Paulo 
Buss fez comunicação emocionada 
a respeito do colega de profissão, 
destacando que o Acadêmico era, 
antes de tudo, um ser humano ca-
paz de emocionar àqueles que esti-
vessem na sua presença, por meio 
de sua eloquência e sensibilidade. 
Relembrou o discurso de saudação 
feito por Clementino Fraga Filho na 
ocasião de sua posse, considerando 
esta uma das maiores honras que 
recebeu durante seu tempo na ANM.
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Acadêmico Paulo Buss

Ressaltou, ainda, o envolvimento de 
Clementino Fraga Filho nas reformas 
de 1960 (reforma universitária) e 
1970 (reforma do ensino médico no 
Brasil), afirmando que “Clementino 
Fraga Filho foi um homem de uma 
única Universidade”, referindo-se à 
sua dedicação à UFRJ durante es-
tes conturbados tempos. Por fim, 
salientou que o Acadêmico era uma 
pessoa voltada para o coletivo, que 
costumava sempre lembrar que 

uma Unidade não era formada por 
uma única pessoa, mas de toda a 
equipe que a integra.
Ao final das alocuções, os Acadêmicos 
Carlos Alberto Barros Franco e Celso 
Ferreira Ramos Filho relembraram 
marcantes momentos que passa-
ram ao lado do mestre, destacando 
que, entre os colegas da turma de 
Medicina, ficaram conhecidos como 
“os Clementinos”, em razão de sua 
forte ligação com o Acadêmico.
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Acadêmico Ivo Helcio Jardim de Campos Pitanguy
Belo Horizonte, MG, 5 de julho de 1923

† Rio de Janeiro, RJ, 6 de agosto de 2016
Membro Titular – Academia Nacional de Medicina, em 28/06/1973

Seguindo com a tarde de homena-
gens, iniciou-se a “Sessão da Sau-
dade” do inesquecível Acadêmi-
co Ivo Pitanguy, que contou com 
os discursos da Acadêmica Talita 
Romero Franco e do Acadêmico 
Claudio Cardoso de Castro, ambos 
colegas de profissão do Acadêmi-
co. Em seu discurso, a Acadêmi-
ca Talita Romero Franco chamou 
atenção para sua incomparável 
capacidade de trabalho, que, alia-
da à sua dedicação, o transforma-

ram em um dos brasileiros mais 
conhecidos em todo o mundo. 
Definindo-o como “mago do aqui 
e agora”, a Acadêmica chamou 
atenção para a constante atuali-
zação das técnicas do Professor 
Pitanguy, que foi igualmente des-
tacado no ensino médico. Ao final 
de seu discurso, definiu o legado 
de Ivo Pitanguy como original e de 
importância ímpar para a Medicina 
brasileira, que sobrevive por meio 
de seus seguidores.
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Por sua vez, o Acadêmico Claudio 
Cardoso de Castro destacou a in-
timidade de Ivo Pitanguy, falando 
sobre seus hobbies e sobre sua 
forte ligação com a sua família. 
Claudio Cardoso de Castro foi seu 
aluno, terminado o curso médi-
co (residência em cirurgia plásti-
ca) continuou como instrutor por 
mais 2 anos na 38ª Enfermaria da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro. Quando saiu da Santa 
Casa, o convívio foi estreitado de-
vido a constantes viagens a cursos 
e congressos. O Acadêmico afirmou 
que conversar com Ivo Pitanguy 

era sempre um aprendizado, cha-
mando atenção para o fato de que 
o Acadêmico, juntamente com
Freud e Einstein, foi considerado o
“Homem do Século”.

Na sequência, o Presidente Francisco 
Sampaio fez uma breve apresen-
tação sobre a vida do Acadêmico 
Pitanguy, enaltecendo sua trajetó-
ria profissional, com especial men-
ção aos seus méritos como médico. 
O Acadêmico foi um dos brasileiros 
mais famosos da história, ao lado 
de nomes como Oscar Niemeyer e 
Santos Dumont.

Acadêmica Talita Romero Franco
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Acadêmico Ivo Pitanguy junto a Claudio Cardoso de Castro

Ao final da solenidade, a família 
do Acadêmico proferiu palavras de 
agradecimento a todos os presentes, 
relembrando o bom humor inabalável 

do Acadêmico e as palavras 
emocionadas quando de sua posse 
como Membro Titular da egrégia 
instituição.

Presidente Francisco Sampaio relembrou as contribuições de Ivo Pitanguy à ANM
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Sessão de 18 de maio de 2017

AULA DE SAÚDE PÚBLICA PARA O CLÍNICO 
NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM

No dia 18 de maio, dando continui-
dade ao Curso de Atualização em 
Ciências Médicas da ANM, o Acadê-
mico Prof. Paulo Buss, Coordenador 
da atividade, ministrou a aula “Saú-
de Pública para o Clínico”.

Paulo Buss é graduado em Medicina 
pela Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM), especialista em 
Pediatria pela Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), especialista em 

Saúde Pública pela FIOCRUZ e mes-
tre em Medicina Social pela Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Foi Presidente da Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e 
da Federação Mundial de Saúde Pú-
blica. Atualmente é Diretor do Cen-
tro de Relações Internacionais em 
Saúde da Fiocruz e consultor da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 
É membro titular da ANM, ocupando 
a cadeira nº 44.

Acadêmico Paulo Buss durante sua apresentação
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O Prof. Paulo Buss dividiu a sua apre-
sentação em três partes. Na primei-
ra, expôs a íntima relação existen-
te entre Saúde Pública, Medicina e 
Sociedade, além de apresentar con-
ceitos inerentes à Saúde Pública. 
Na segunda parte, apresentou e de-
bateu os chamados Determinantes 
Sociais da Saúde. E no último terço 
da aula discutiu a importância de 
conhecermos a História Natural da 
Doença e como o clínico deve atuar 
em seu cotidiano, sempre visando 
a prevenção do próximo estágio da 
doença em seus pacientes.

Quanto a relação entre Saúde 
Pública, Medicina e Sociedade, o 
Acadêmico nos lembrou que a saú-
de e os riscos que a afetam, a doen-
ça, além dos cuidados individuais e 
coletivos em saúde, são socialmente 
produzidos. Afirmou ainda que con-
ceitos e práticas em saúde pública 
são indissociáveis da organização 
social (política, poder, ideologia e 
cultura) e do conhecimento de di-
versos campos (epistemes).

Ainda nesta primeira parte, o pa-
lestrante conceituou alguns termos 
importantes da área, como “saúde”, 
“enfermidade”, “medicina” e “saúde 
pública”. Sobre esta última, afirmou 
que trata-se do campo de conhe-
cimentos e práticas cujos compro-
missos sociais e históricos são o 
de identificação das condições de 

saúde da população e de seus de-
terminantes sociais, econômicos e 
ambientais, bem como a formula-
ção e implementação de políticas e 
propostas de intervenções resoluti-
vas, principalmente através de ins-
tituições públicas, visando enfrentar 
as mencionadas condições e seus 
determinantes e para melhorar, pro-
mover, proteger e restaurar a saúde 
da população, com a mobilização de 
diversas forças sociais e setores go-
vernamentais.

Na segunda parte da apresentação, 
o Acadêmico debateu os chamados
“Determinantes Sociais da Saúde”.
Mostrou, através de um gráfico ex-
tremamente didático, que os deter-
minantes começam no indivíduo,
ao analisarmos fatores como idade,
sexo, hereditariedade e outros fa-
tores individuais. Em seguida, ex-
plicou que o estilo de vida de cada
indivíduo influencia na sua condi-
ção de saúde, demonstrando que já
neste momento se inicia a influência
dos determinantes sociais na saúde
deste indivíduo. Ao analisar as redes
sociais, comunitárias e de relacio-
namento deste cidadão, é possível
notar a influência destes aspectos
na maior ou menor probabilidade de
cada indivíduo vir a ser acometido,
ou não, por determinada patologia.
As condições de vida e trabalho são
outros determinantes sociais que
têm associação com as condições de
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saúde deste cidadão. E envolvendo 
todos esses aspectos, figuram os 
determinantes sociais de ordem ge-

ral, como condições socioeconômi-
cas, culturais e ambientais de uma 
comunidade, sociedade ou país.

Curso de Atualização em Ciências Médicas da ANM

Na terceira e última atividade da 
apresentação, o Professor discutiu 
os desafios contemporâneos da pro-
moção da saúde e da prevenção, na 
clínica e na saúde pública. Lembrou 
que a Promoção da Saúde tem ca-
ráter não-específico, atacando os 
determinantes sociais mais gerais, 
como aumento da renda, melhoria 
das condições de trabalho, sociais, 
ambientais etc. E complementou 
afirmando que a Prevenção, esta 
sim, é mais específica para uma de-
terminada situação de risco ou pa-
tologia.

Ainda sobre a questão da preven-
ção, expôs que o clínico sempre 
está, durante sua atuação, pratican-
do a prevenção, seja esta primária 
(promoção da saúde e prevenção 
específica), secundária (diagnóstico 
e tratamento precoce ou limitação 
da invalidez) ou terciária (reabilita-
ção). Mostrou que as principais es-
tratégias de prevenção, na clínica 
médica, são: o rastreamento clíni-
co-laboratorial, que visa a detec-
ção precoce de problemas de saúde 
(exames periódicos como papanico-
lau, palpação da mama, realização 



66

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho  - 2017

de exames laboratoriais de coles-
terol, triglicerídeos etc); os acon-
selhamentos durante as consultas, 
atividade que visa contribuir para a 
mudança de condutas ou compor-
tamentos pessoais nocivos (como 
sedentarismo, uso de álcool ou ta-
baco, comportamento sexual etc); e 
as imunizações e profilaxias (como 
vacinação, o uso de AAS para evitar 
o infarto agudo do miocárdio etc).
Ao fim, o Prof. Paulo Buss apresen-
tou o seguinte link para o aprofun-

damento dos alunos: https://www.
uspreventiveservicestaskforce.org/
BrowseRec/Index/browse-recom-
mendations.

Esta página da web, segundo o pro-
fessor, contêm muitos programas 
e guidelines, de várias instituições 
mundiais, todos baseados em evi-
dências, para a consulta dos alunos 
quanto a procedimentos de promo-
ção e prevenção de agravos à saú-
de.

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/BrowseRec/Index/browse-
recommendations
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Sessão de 18 de maio de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA ELEGE 
JORGE DE REZENDE FILHO E GIOVANNI GUIDO CERRI 

COMO MEMBROS TITULARES

A Sessão do dia 18 de maio consa-
grou três importantes médicos nas fi -
leiras da instituição. Além deste fato, 
vale destacar que a presença expres-
siva de seus Membros - foram 71 pre-
sentes, entre Titulares e Eméritos. 
Além deste fato, a eleição contou 
com 23 votos por correspondência, 
inovação implementada na gestão 
do Presidente Francisco Sampaio, e 

que permitiu que os Acadêmicos pu-
dessem exercer seu direito à voto 
mesmo quando impedidos de com-
parecer às Sessões Secretas de vo-
tação. Deste modo, com um total de 
94 votos, foram eleitos para Membro 
Titular os Professores Jorge Fonte 
de Rezende Filho e Giovanni Guido 
Cerri, e para Honorário Nacional o 
Dr. Tito de Abreu Fialho.

Presidente Francisco Sampaio conduziu eleições com presença 
expressiva de Acadêmicos
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Especialista em Medicina Fetal, 
Ginecologia e Obstetrícia, o profes-
sor Jorge Fonte de Rezende Filho 
foi eleito no primeiro escrutínio. 
Jorge Fonte de Rezende Filho ocu-
pará a Cadeira No. 67, patronímia 

de Fernando Augusto Ribeiro de 
Magalhães, ginecologista que foi 
Diretor da Maternidade do Rio de 
Janeiro e o fundador da Pró-Matre, 
entidade beneficente que ele tam-
bém dirigiu por muitos anos.

O novo Acadêmico ocupará vaga deixada pelo saudoso e inesquecível 
Acadêmico Ivo Pitanguy, falecido em 06 de agosto de 2016.

O novo Membro Titular Rezende 
Filho graduou-se em Medicina pela 
UFRJ em 1989, prestando con-
curso para Residente do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho 
da UFRJ, na área de Ginecologia e 
Obstetrícia. Aprovado, permaneceu 
por 3 anos no Hospital Universitário 
e na Maternidade-Escola. Professor-
Adjunto da Escola Médica da FTESM 

(desde 1990); Professor-Assistente 
do Curso de Especialização em 
Obstetrícia do Instituto de Pós-
Graduação Médica Carlos Chagas 
(1991-1998), Professor Titular-
Interino da Escola Médica da PUC-RJ 
(1992-2010) e Professor-Adjunto de 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina 
da Universidade Gama Filho (2008-
2013).
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Professor Jorge Fonte de Rezende Filho

Em Simpósio da ANM ocorrido em 
setembro de 2016, o Prof. Jorge 
Fonte de Rezende Filho (UFRJ) abor-
dou “Predição e Prevenção da Toxe-
mia Gravídica”, apresentando qua-
dro de perfis considerados de risco 
para o desenvolvimento da doença, 
que podem ser associados tanto ao 
histórico da paciente como a fatores 
fisiológicos (perfil cardiológico, me-
tabólico, placentário, etc.). Seu pai, 
Jorge Fonte de Rezende, ocupou a 
Cadeira nº 63 da Secção de Cirurgia. 
Sua morte, em 2006, quase aos 95 
anos de profícua atividade intelectu-
al, dono de uma trajetória brilhante, 
deixou órfã a Obstetrícia brasileira, 
que perdeu ao mesmo tempo pro-
fessor ilustre, tocólogo diligente e 
mestre amigo.

Outro Membro Titular eleito, o 
Professor Giovanni Cerri ocupará 
Cadeira No. 83 da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina, vaga pela passa-
gem a Membro Emérito do Acadêmico 
Luiz Felippe de Queirós Mattos em 
01 de setembro de 2016, após 33 
anos como Membro Titular. Felippe 
Mattoso é formado em medicina em 
1961, pela Faculdade Nacional de 
Medicina, da Universidade do Brasil, 
atual Faculdade de Medicina da UFRJ 
e foi Residente Médico em Radiologia 
no Massachusetts General Hospital, 
Boston, EUA de 1962 a 1965. Foi 
um dos pioneiros em Radiologia 
Intervencionista e de novas modalida-
des de diagnóstico por imagem (US, 
TC, RM e PET-CT) e é dos radiologistas 
mais conhecido e respeito no Brasil.
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Acadêmico Emérito Felippe Mattoso

O patrono da Cadeira No. 83 é Vital 
Brazil Mineiro da Campanha, impor-
tante médico brasileiro fundador do 
Instituto Vital Brazil em 1919, na cida-
de de Niterói, onde foi seu Presidente 
por vários anos. Sua descoberta sobre 
a especificidade dos soros antipeço-
nhentos estabeleceu um novo concei-

to na imunologia e seu trabalho sobre 
a dosagem dos soros antiofídicos ge-
rou tecnologia inédita. A criação dos 
soros antipeçonhentos específicos e 
do soro antiofídico polivalente ofe-
receu à Medicina importantes ferra-
mentas, salvando centenas de vidas 
nos últimos cem anos.

Radiologista Giovanni Guido Cerri
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Giovanni Guido Cerri é ítalo-brasi-
leiro, nascido em 1953, em Milão, 
Itália. Filho de Vittorio Cerri e 
Elma Facchin Cerri, emigrou para o 
Brasil em 1955, onde começou sua 
carreira. Atuou como Secretário de 
Saúde do Estado de São Paulo e di-
retor do Instituto de Radiologia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP). Presidente 
da Sociedade de Radiologia de 
São Paulo (Sociedade Paulista de 
Radiologia – SPR) de 1987 a1989, 
além de ter sido Diretor da FMUSP 
em duas ocasiões.

Na Academia Nacional de Medicina, 
participou de inúmeras atividades 
e Simpósios, como a conferência 

“Radiologia e Arte - a busca da 
convergência tecnológica", reali-
zada durante Simpósio em 2014. 
Em 2016, voltou a colaborar com 
a instituição, falando sobre temas 
como Judicialização da Medicina 
(em julho), falando sobre os efei-
tos deste fenômeno nos sistemas 
de saúde público e privado. Por 
fim, em setembro deste mesmo 
ano, apresentou conferência mag-
na no anfiteatro Miguel Couto, inti-
tulada “As Perspectivas da Imagem 
Histológica não Invasiva através 
da Ressonância Magnética de Alto 
Campo – 7T”, na qual apresentou 
estado da arte do uso da radiolo-
gia.
O Dr. Tito de Abreu Fialho foi elei-
to como Honorário Nacional e sua 

Tito de Abreu Fialho
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eleição consagrou a tradição da 
família Abreu Fialho na Academia 
Nacional de Medicina. Antes do Dr. 
Tito de Abreu Fialho, outros ilus-
tres ocuparam cadeiras na institui-
ção. O Dr. José Antônio de Abreu 
Fialho, responsável pela fundação 
e também presidente da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia (SBO), é 
Patrono da Cadeira nº 71 e Membro 
Titular da Cadeira nº 27, tendo sido 
eleito em 1899. Sylvio de Abreu 
Fialho ocupou também a Cadeira 
nº 71, tendo sido Vice-Presidente 
(1942) e Presidente (1944) da 

SBO. Ainda em 1944, tomou posse 
como Membro Titular da ANM.

Professor adjunto da UFRJ por 42 
anos, Tito de Abreu Fialho chefiou 
os Serviços de Oftalmologia dos 
Hospitais Carlos Chagas, Albert 
Schweitzer e Olivério Kramer de 
1952 a 1977, período em que pode 
acompanhar a evolução da oftal-
mologia e conviver com grandes 
mestres. O Honorário é também es-
critor e trovador, além de Membro 
Emérito da Academia Brasileira de 
Médicos Escritores (ABRAMES).
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ANM RECEBE CONVIDADO INTERNACIONAL PARA 
ABORDAR INOVAÇÕES COM O XENOTRANSPLANTE

Em sua última Sessão, marcada pe-
las homenagens aos Acadêmicos 
Clementino Fraga Filho e Ivo 
Pitanguy e a eleição de dois no-
vos Membros Titulares, a Academia 
Nacional de Medicina encontrou ain-
da espaço para, mais uma vez, des-
tacar-se no cenário científi co bra-
sileiro como uma das instituições 
mais comprometidas com a propa-
gação do conhecimento médico. O 
Dr. Joseph Tector, da Universidade 
do Alabama, foi recebido da insti-
tuição para proferir palestra intitu-
lada “Xenotransplantation: State 
of the Art”. Após breve introdução 

feita pelo Acadêmico Silvano Raia, 
o convidado subiu ao púlpito do
Anfi teatro Miguel Couto para apre-
sentar as pesquisas que estão sen-
do desenvolvidas a respeito do xe-
notransplante: a transferência de
células, tecidos e órgãos entre dife-
rentes espécies. Apesar de não ser
uma técnica nova, o xenotransplan-
te voltou ao interesse dos pesquisa-
dores, tendo em vista que a oferta
de órgãos humanos não correspon-
de a demanda cada vez maior por
transplantes – estima-se que cerca
de 60% dos pacientes morrem na
fi la de espera.

Os Acadêmicos Silvano Raia, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Francisco Sampaio 
(Presidente) e  Claudio Cardoso de Castro
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O Dr. Joseph Tector é um cirurgião 
de transplante de fígado com ex-
periência clínica em transplan-
tes multiviscerais. Graduou-se da 
Universidade de Indiana em 1987, 
com doutorado pela Universidade 
de Saint Louis (1992). Completou 
seu treinamento de cirurgia geral na 
Universidade McGill em Montreal, 
em 1999. É membro da American 
Society of Transplantation, 
Transplantation Society, American 
College of Surgeons, International 

Xenotransplantation Association, 
dentre outras. Seu laboratório de 
xenotransplantes criou suínos com 
um cruzamento favorável para o 
transplante humano. Com mais 
de 100.000 pessoas esperando na 
lista de espera de transplantes de 
rim nos Estados Unidos, a pesqui-
sa do Dr. Tector tem como objeti-
vo reduzir a escassez de órgãos, 
modificando geneticamente rins de 
modelos suínos para os seres hu-
manos.

Dr. Joseph Tector durante sua conferência

Discorrendo sobre seus estudos, o 
conferencista afirmou que anticor-
pos xenorreativos causam rejeição, 
constituindo a principal barreira 
para os xenotransplantes. Segundo 
o médico, a engenharia genética

tem o potencial de eliminar a barrei-
ra de anticorpos; todavia, existem 
importantes obstáculos a este pro-
cesso, como a falta de disponibilida-
de de células-tronco embrionárias 
em porcos e o fato de que as ferra-
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mentas que dispomos hoje para a 
edição de genomas são primitivas 
frente ao nível de complexidade exi-
gido nestes processos. A ligação do 
anticorpo xenorreativo aos antíge-
nos continua a ser o principal obstá-
culo à manutenção do órgão trans-
plantado; sendo assim, afirmou que 
a identificação e deleção de xeno-
antígenos em porcos doadores deve 
continuar a ser o foco da pesquisa 
em xenotransplantes.

Sobre os primeiros estudos desen-
volvidos, em 1989, deu destaque 
aos trabalhos do Dr. Roy Calne, que 
afirmava que, para o sucesso dos 
xenotransplantes, seria necessário 
“tornar uma reação discordante em 
uma reação concordante”. Mereceu 
destaque também o trabalho do Dr. 
Thomas E. Starzl, que afirmava que 
a rejeição de órgãos transplantados 
advindos de xenotransplantes nada 
mais eram que uma expressão ex-
trema do que poderia acontecer com 
alotransplantes, ou seja, transplan-
te entre indivíduos geneticamente 
diferentes de uma mesma espécie, 
por exemplo, transfusão de sangue 
e transplante cutâneo.

Abordou o uso de CRISPR/Cas: uma 
ferramenta de edição de genoma 
que pode ser usada para eliminar 
xenoantígenos em porcos doado-
res, visando criar um cruzamento 
favorável. Além disso, esta tecnolo-

gia permitiu criar animais doadores 
com cruzamentos favoráveis para 
uma parcela considerável da lista de 
espera por transplantes de rim.

Na conclusão de sua palestra, apre-
sentou os pré-requisitos para os 
testes clínicos, como o desenvolvi-
mento de ensaios para testar suínos 
doadores para potencial patógenos 
zoonóticos e o desenvolvimento de 
instalações para “produzir” porcos 
apropriados para servir como doa-
dores de rim. Ao final, afirmou que 
os dados pré-clínicos são promis-
sores para a consideração de um 
caminho clínico para o xenotrans-
plante, sendo esta mais alternativa 
terapêutica para estes pacientes – o 
que ganha ainda maior importância 
se levarmos em consideração que o 
gasto com o programa de diálise e 
transplante renal no Brasil situa-se 
ao redor de 1,4 bilhões de reais ao 
ano.

O Prof. Rodrigo Vianna, da Miami 
University, Miller Schoolof Medicine, 
líder em transplante de múltiplos 
órgãos e Membro Correspondente 
Estrangeiro da ANM, também estava 
presente, e a pedido do presidente 
Francisco Sampaio, fez os comentá-
rios finais sobre a conferência e em 
conclusão afirmou “que o futuro já 
chegou” e tem convicção que entre 
3 e 5 anos o xenotransplante já será 
uma realidade para uso clínico.
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O conferencista junto ao Correspondente Estrangeiro Rodrigo Vianna
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ATA
18/05/2017

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 18/05/2017, 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 26ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, discorrendo sobre a importância da Sessão Conjunta realizada pelas 
Academias de Medicina do Brasil e da França e destacando que pela primeira vez a Academia de 
Medicina da França incluiu uma Sessão Conjunta em seu calendário oficial de Sessões Ordinárias, e 
que foi presidida pelo Presidente da Academia Nacional de Medicina, Acad. Francisco Sampaio e pelo 
Presidente da Academia de Medicina da França, Acad. Claude Jaffiol. Afirmou que a Sessão, que durou 
cerca de quatro horas, contou com apresentações dos Acads. Fernando Pires Vaz e Jorge Alberto Costa 
e Silva, a quem o Presidente registrou voto de louvor pela primorosa organização da Sessão e 
acolhimento aos Acadêmicos do Brasil e da França. Não havendo comunicação dos Acadêmicos, 
convidou o Acad. Silvano Mario Atílio Raia a apresentar o conferencista da noite, o Dr. Joseph Tector, 
que proferiu palestra intitulada “Xenotransplantation: State of the Art”. Em seguida, declarou a Sessão 
secreta para realização de eleições para preenchimento das vagas das Cadeiras: nº 67 -  Secção de 
Cirurgia, tendo como candidatos os Drs. Jorge Fonte de Rezende Filho, José Horácio Costa Aboudib Jr. 
e Carlos Oscar Uebel; nº 83 - Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, tendo como candidato o Dr. 
Giovanni Guido Cerri e para concessão de título de Honorário Nacional ao Prof. Tito de Abreu Fialho. 
Foram eleitos para membros titulares os Drs. Jorge Fonte de Rezende Filho e Giovanni Guido Cerri. O 
Prof. Tito de Abreu Fialho foi eleito Honorário Nacional. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco 
José Barcellos Sampaio, Mônica Roberto Gadelha, Maurício Gomes Pereira, José Osmar Medina 
de Abreu Pestana, Sergio Augusto Pereira Novis, Claudio Cardoso de Castro, Pietro Novellino, 
Omar da Rosa Santos, Natalino Salgado Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Talita Romero Franco, 
Paulo Marchiori Buss, Paulo Henrique Murtinho Couto, Carlos Eduardo Brandão Mello, Eliete 
Bouskela, Deolindo de Souza Gomes Couto, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Jayme Brandão 
de Marsillac, Orlando Marques Vieira, José Galvão Alves, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos 
Alberto de Barros Franco, Antonio Paes de Carvalho, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos 
Giesta, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Gerson Canedo de Magalhães, Celso Ferreira Ramos Filho, 
Henrique Murad, Alcino Lázaro da Silva, Sergio Paulo Bydlowski, Milton Ary Meier, Mario Barreto 
Corrêa Lima, José Manoel Jansen, Marcelo Marcos Morales, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
Claudio Buarque Benchimol, José Luiz Gomes do Amaral, Carlos Antonio Barbosa Montenegro, 
Adolpho Hoirisch, Omar Lupi da Rosa Santos, Celso Marques Portela, Jerson Lima da Silva, José 
Gomes Temporão, Jacob Kligerman, José Augusto da Silva Messias, Roberto Soares de Moura, 
Silvano Mário Atílio Raia, Jorge Alberto Costa e Silva, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Samir Rasslan, 
Rubens Belfort Mattos Jr., Marcello André Barcinski, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Maurício 
Rocha e Silva, Ruy Garcia Marques, José Carlos do Valle, Rubem de Andrade Arruda, Ronaldo 
Damião, José Rodrigues Coura, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Karlos Celso de Mesquita, Carlos 
Roberto Telles Ribeiro, Eduardo Lopes Pontes, Gilberto Schwartsmann, Fernando Pires Vaz, 
Octávio Pires Vaz, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Daniel Goldberg Tabak, Wanderley de 
Souza, Hiram Silveira Lucas, Rui Haddad, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho (75). 
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SESSÃO DA SAUDADE
- HOMENAGEM AO ACAD. CLEMENTINO FRAGA FILHO -

18 de maio de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=xsUaAG9tcRg
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SESSÃO DA SAUDADE
- HOMENAGEM AO ACAD.  IVO PITANGUY -

18 de maio de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=DC9GxAsDuGw
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CONFERÊNCIA 
– XENOTRANSPLANTATION: STATE OF THE ART -

18 de maio de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=rUN-lHMMiqQ
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 ANM E ABRAMES 
REALIZAM SIMPÓSIO 

EM CONJUNTO

A ANM, instituição científi co-cultu-
ral mais antiga do Brasil recebeu, 
nesta quinta-feira (25), os con-
frades da Academia Brasileira de 
Médicos, para a realização de um 
Simpósio conjunto. Organizado pe-
los Acadêmicos Francisco Sampaio 
(Presidente da ANM e Honorário da 
ABRAMES) e Leslie Aloan (Presidente 
da ABRAMES), o Simpósio abor-
dou temas como a visão literá-
ria da dor, o futuro da Medicina 
e a associação dos dois temas. A 
Academia Brasileira de Médicos 

Escritores - ABRAMES - é o único 
silogeu literário exclusivo de mé-
dicos que se conhece no mundo, 
fundada por Marco Aurélio Caldas 
Barbosa em 17 de novembro de 
1987, dia e mês do nascimento de 
Manuel Antônio de Almeida, patro-
no da instituição. É composta por 
cinquenta cadeiras, sendo seus 
patronímicos ilustres médicos es-
critores, vários deles pertencentes 
a Academia Nacional de Medicina, 
a Academia Brasileira de Letras e 
congêneres de renome.

 Acad. Mário Corrêa Lima,  Dr. Edir Meirelles,  Acads. Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro e Francisco Sampaio (Presidente ANM),  Dr. Claudio Murilo Leal,  

Dr. Leslie Aloan (Presidente ABRAMES) e  Acad. José Camargo
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Além da realização do Simpósio, a 
Sessão também abrigou a solenidade 
de posse do Acadêmico José de Jesus 
Peixoto Camargo como Membro 
Titular da ABRAMES. O Acadêmico, 
nascido em 6 de agosto de 1946 
em Vacaria (RS), graduou-se em 
Medicina na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) no ano de 
1970, optando pela Cirurgia Torácica. 
Foi o pioneiro em transplante de pul-
mão no Brasil e da América Latina 
em 1989, sendo o primeiro a realizar 

transplante de pulmão com doado-
res vivos fora dos Estados Unidos em 
1999. É responsável por dois terços 
dos transplantes de pulmão feitos 
até hoje no Brasil.

É médico e escritor, autor de qua-
tro livros de sua especialidade, além 
dos livros “Não pensem por mim”, 
“A tristeza pode esperar” e “ Do que 
você precisa para ser feliz?”, sendo 
um dos principais especialistas no 
tema Relação Médico-Paciente.

Dr. José de Jesus Camargo, agora Acadêmico de ambas as instituições

Na sequência, o Acadêmico Omar da 
Rosa Santos (ANM) e o Acad. Abilio 
Kac (ABRAMES) fizeram apresen-
tação a respeito do tema “O Amar: 
Uma Visão de Vida”. O Acadêmico 
Omar da Rosa Santos afirmou que 
reviraria seu “baú de truques ver-

bais” para discorrer sobre como a 
prática da Medicina é e deve ser 
revestida de Amor, em seu senti-
do mais puro. Já o Acad. Abilio Kac 
afirmou que o amor é o sentimento 
que predispõe alguém a desejar a 
outrem o bem absoluto.
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Acadêmico Omar da Rosa Santos

Abordando “A Dor: uma Visão 
Literária”, falaram os Acads. Claudio 
Murilo Leal (Vice-Presidente da 
Academia Carioca de Letras) e Edir 
Meirelles. Claudio Murilo Leal abor-
dou o tema do suicídio, apresentan-
do casos famosos, como o do escri-
tor português Camilo Castelo Branco 
e o pintor holandês Vincent van 
Gogh. Ao final de sua apresentação, 
provocou a plateia com os questio-
namentos “o que é a dor?”, “o que é 
o sofrimento?”, “o que é o suicídio?”,
convocando todos à reflexão sobre
esses importantes temas da existên-
cia humana. Em sua contribuição, o
Dr. Edir Meirelles afirmou que a dor
possui a capacidade de alterar nossa
sensibilidade, modificando a forma
com a qual enxergamos o mundo e

as sensações aqui experimentadas.
Com palestra intitulada “Literatura e 
Medicina”, o Presidente da ABRAMES, 
Acad. Leslie Aloan, apresentou uma 
linha do tempo de ambas as espe-
cialidades, traçando o ponto de “en-
contro” (séc. V a.C.) até o “reencon-
tro” (1975 d.C.), ressaltando que a 
inquietude do Homem desenvolveu 
o conhecimento em todas as áreas
e em quase todos os momentos.
Segundo o Acadêmico, o chamado
“reencontro” ficou consagrado com
a cunhagem do termo “Medicina
Narrativa”, por Rita Charon, e, a
partir daí, cursos que utilizam a li-
teratura e a produção de narrativas
vem sendo desenvolvidos em esco-
las médicas de países da Europa e
da América do Norte.
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Presidente da ABRAMES, o Acad. Leslie Aloan abordou a interseção entre 
Medicina e Literatura

Na segunda etapa do Simpósio, o 
Acadêmico José de Jesus Camargo 
fez palestra para responder à ques-
tão “O Futuro da Medicina: Quo 
Vadis, Doctor?”, afirmando que o ser 
humano avançou mais nos últimos 
50 anos do que em toda a história 
da Humanidade. Demonstrou, ain-
da, a forma como os avanços em 
determinadas áreas também repre-
sentaram avanços outras, como no 
caso de avanços militares que cul-
minaram em avanços nas tecnolo-
gias médicas.

Na conclusão de sua apresentação, 
o Acadêmico falou sobre sua expe-
riência no atendimento aos pacien-
tes, destacando que não é neces-
sário que se “demonize” a figura do
médico – há, na relação médico-pa-
ciente, um importante dado de afe-
to, que não pode ser pedido frente
aos avanços tecnológicos. O afeto,
afirmou o Acadêmico, também faz
parte do “fazer terapêutico” e deve
ser fazer parte dos conhecimentos a
serem passados aos jovens médicos
em formação.
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ABDOME AGUDO 
É TEMA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

No dia 25 de maio, no horário das 
17h, o Curso de Atualização da ANM 
teve como tema de aula o Abdome 
Agudo, sendo a aula ministrada pelo 
Acadêmico Delta Madureira Filho.

O Acadêmico Delta Madureira é gra-
duado em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Campos, especialista 
em Cirurgia Geral pela UFRJ, Mestre 
e Doutor em Cirurgia Geral pela UFRJ 
e Livre-docente em Cirurgia Geral 

pela UERJ. Atualmente é Professor 
Titular do curso de pós-gradua-
ção em Cirurgia Geral da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-RJ) e 
professor associado em cirurgia ge-
ral da UFRJ. É membro de várias 
sociedades médicas, dentre elas o 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a 
International College of Surgeons. 
É membro titular da Academia 
Nacional de Medicina, ocupando a 
cadeira de nº 38.

 Acadêmico Delta Madureira
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O palestrante iniciou a aula definindo 
Abdome Agudo como um quadro de 
dor abdominal de início súbito, que 
necessita de definição diagnóstica 
e de conduta terapêutica imediata, 
principalmente quanto à realização, 
ou não, de procedimento cirúrgico.

Classificou os quadros de Abdome 
Agudo em cinco grandes grupos: in-
flamatório, obstrutivo, perfurativo, 
vascular e hemorrágico. Na sequên-
cia, abordou as características clínicas 
e as etiologias dos cinco grupos, em 
rico debate com os alunos presentes.

Ao discursar sobre o diagnóstico, en-
fatizou a importância da anamnese 
e exame físico do paciente. Aspectos 
como tipo de dor, localização, início 
do quadro, evolução e ocorrências 
que precederam o quadro, são im-

portantes na anamnese, segundo o 
palestrante. O exame físico também 
é de extrema importância, sendo o 
“abdome em tábua” um sinal muito 
comum nos casos de abdome agudo. 
O diagnóstico deve ser confirmado 
por meio de exames laboratoriais e 
exames de imagens, como a tomo-
grafia computadorizada, ultrassono-
grafia, ressonância nuclear magnéti-
ca e/ou conjunto de raio-x (rotina de 
abdome agudo), de acordo com cada 
caso clínico. Destes exames, o Prof. 
Delta Madureira reiterou que a tomo-
grafia é, atualmente, o mais impor-
tante. Ainda segundo o palestrante, 
mesmo com os exames de imagem 
avaliados e interpretados, é neces-
sária a realização de videolaparos-
copia ou laparotomia exploradora, 
como um procedimento diagnóstico, 
em alguns casos.

Dr. Delta Madureira durante sua apresentação
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Em relação à conduta terapêutica 
imediata, o palestrante expôs que 
o tratamento pode ser cirúrgico ou
não-cirúrgico. Afirmou, ainda, que
mesmo depois do paciente ser mui-
to bem examinado e avaliado, se
ainda houver dúvidas sobre a con-
duta a ser tomada, é preferível o
tratamento cirúrgico, pois o quadro
de Abdome Agudo é quase sempre
potencialmente muito grave e evolui
de forma muito rápida.

As causas mais comuns de Abdome 
Agudo foram separadas em seis 
grandes grupos:

- Distúrbios do trato gastrointes-
tinal, como apendicite aguda, úl-
cera perfurada e obstrução intes-
tinal;
- Distúrbios do fígado, baço e tra-
to biliar, como colecistite aguda e
rotura de baço;
- Distúrbios do trato gênito-uri-
nário, como cólica renal e cistite
aguda;
Distúrbios ginecológicos, como
gravidez ectópica rota e torção
de ovário;
- Distúrbios vasculares, como ro-
tura de aneurisma e trombose
mesentérica;
- Distúrbios peritoneais e retrope-
ritoneais, como peritonite primá-
ria e hemorragia retroperitoneal.

Neste ponto da aula, o acadêmico 
Delta Madureira apresentou casos 
clínicos característicos de cada gru-
po e as condutas diagnósticas e te-
rapêuticas mais apropriadas, inclu-
sive com apresentação de imagens 
e vídeos de procedimentos cirúrgi-
cos.

Por fim, expôs aspectos da vide-
olaparoscopia no abdome agudo, 
debatendo suas indicações, con-
tra-indicações, sua utilização como 
procedimento diagnóstico ou como 
tratamento, debatendo casos clíni-
cos por ele vivenciados e apresen-
tando artigos científicos da atualida-
de sobre a temática.
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ATA
25/05/2017

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 25/05/2017, 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 iniciou a 27ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico realizando a eleição para concessão do título de Correspondente 
Estrangeiro ao Dr. Vincent Delmas, Professor Catedrático de Anatomia da Université René Descartes, 
Paris V. Por sugestão do Acadêmico Marcello André Barcinski, a eleição foi realizada por aclamação. 
Em seguida, colocou em discussão e aprovação as atas dos dias 27 de abril, 4 de maio e 11 de maio 
que, não havendo reparos a serem feitos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Anunciou, então, 
a aprovação de Projeto enviado à Finep, resultando na assinatura de um Convênio com a instituição, 
prevendo a concessão de um milhão de reais para financiamento da construção do Centro da Memória 
Médica – compromisso assumido quando da doação do terreno para a construção da sede da Academia 
Nacional de Medicina. Além do Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio, assinaram como 
testemunhas os Acadêmicos Pietro Novellino, Marcello André Barcinski e Eliete Bouskela. O Acad. 
Wanderley de Souza assinou como representante da Finep. O Presidente Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio informou que a Academia Nacional de Medicina, sob a liderança do Acad. Carlos 
Alberto de Barros Franco, firmou convênio com o Grupo Dasa para a realização de exames para os 
Acadêmicos em cônjuges. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu, então, 
continuação ao Simpósio realizado em parceria com a Academia Brasileira de Médicos Escritores, 
convidando o Acad. José de Jesus Peixoto Camargo a proferir palestra intitulada “O Futuro da Medicina”. 
Após a apresentação do Acadêmico, seguiu-se caloroso debate, do qual tomaram parte os Acads. José 
Carlos do Valle, José Galvão Alves e Delta Madureira. Ao final das manifestações dos Acadêmicos, o 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes 
os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Omar da 
Rosa Santos, Pietro Novellino, Hélio Begliomini (Correspondente Nacional) Claudio Cardoso de 
Castro, José Galvão Alves, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Ricardo José Lopes da Cruz, João Pedro 
Escobar Marques-Pereira, Adolpho Hoirisch, José Gomes Temporão, Marcello André Barcinski, 
José de Jesus Peixoto Camargo, Milton Ary Meier, Talita Romero Franco, José Marcos Fisz 
(Honorário), Sergio Augusto Pereira Novis, Daniel Goldberg Tabak, Carlos Roberto Telles Ribeiro, 
Henrique Murad, Meer Gurfinkel (Honorário), Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Eliete Bouskela, Carlos Alberto de Barros Franco, José Carlos do Valle, Delta Madureira 
Filho, Deolindo de Souza Gomes Couto, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, José Augusto 
Messias da Silva, Jayme Brandão de Marsillac, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Paulo Henrique 
Murtinho Couto, Mario Barreto Corrêa Lima, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), 
Wanderley de Souza, Hiram Silveira Lucas, Carlos Eduardo Brandão Mello (40). 
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SIMPÓSIO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA & 
ACADEMIA BRASILEIRA DE MÉDICOS ESCRITORES 

– 25 de maio de 2017 -
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=eMZddmy6mgg
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SIMPÓSIO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA & 
ACADEMIA BRASILEIRA DE MÉDICOS ESCRITORES 

– 25 de maio de 2017 -
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=_ek_oPcTDRg
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SESSÃO SOLENE DE POSSE 
MIGUEL SROUGI TOMA POSSE COMO 

HONORÁRIO DA ANM

Em Sessão Solene realizada na ter-
ça-feira, 30 de maio, o Dr. Miguel 
Srougi, do Hospital Sírio-Libanês 
tomou posse como Honorário 
Nacional na Academia Nacional 
de Medicina. Diante de auditó-
rio repleto de familiares, ami-
gos, colegas de trabalho e 
Acadêmicos, o Professor foi con-
duzido pela Comissão formada 

pelos Acadêmicos Luiz Felippe de 
Queiros Mattoso, Carlos Américo 
de Barros e Vasconcelos Giesta, 
Fernando Pires Vaz, Rubens Belfort 
Mattos Jr., José Gomes Temporão 
e Fabio Biscegli Jatene. Dentre os 
convidados estavam Acadêmicos, 
familiares e diversas autoridades 
que prestigiaram não só o médico, 
mas o amigo Miguel Srougi.

Mesa Diretora da solenidade de posse do Dr. Miguel Srougi como Honorário da 
ANM. Da esquerda para a direita: ex-Governador Ciro Gomes, Prefeito da Cidade 
do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. 
Marco Aurélio Mello, Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, ex-Presidente 
Pietro Novellino, Secretaria de Estado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência do Estado de São Paulo, Dra. Linamara Rizzo Battistella, Diretor da 
Faculdade de Medicina da USP Dr. José Otavio Costa Auler Jr. E Benemérito da ANM 

Dr. Pedro Grossi Jr.



92

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho  - 2017

Após proferir o tradicional Juramen-
to Acadêmico, que fala sobre a leal-
dade e a fraternidade dos membros 
da Academia Nacional de Medicina, 

Miguel Srougi recebeu do Presiden-
te Acadêmico Francisco Sampaio, o 
Colar e Medalha Acadêmica e o Di-
ploma Acadêmico.

Dr. Miguel Srougi recebe a Medalha Acadêmica do Presidente Francisco Sampaio

Entrega do Diploma Acadêmico
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O Presidente Francisco Sampaio 
foi, ainda, responsável por profe-
rir o discurso de saudação a Miguel 
Srougi. Em seu discurso, além de 
apresentar a trajetória profissional 
do honorário, ressaltou sua atuação 
como cirurgião, tendo este sido res-
ponsável por mais de 4 mil opera-
ções realizadas em câncer de prós-
tata em mais de 40 anos de profícua 
carreira. Afirmou que a Academia 
Nacional de Medicina recebe en-

tre seus pares ilustre médico, que 
pode ser classificado como um dos 
maiores médicos do país, tamanha 
sua competência e notabilidade. Na 
sequência do Presidente Francisco 
Sampaio, o Acadêmico Silvano Raia 
foi convidado a proferir algumas pa-
lavras em homenagem ao empossa-
do. Classificou Miguel Srougi como o 
exemplo máximo do ideal de médico 
e professor, destacando sua dedica-
ção aos pacientes.

Acadêmico Silvano Raia durante seu discurso

Em seu breve e objetivo discurso 
de posse, Miguel Srougi afirmou 
que não gostaria de tornar aquele 
um momento para falar de si: dedi-
cou grande parte de seu discurso a 
agradecer a todos aqueles que par-
ticiparam de sua trajetória pessoal e 

profissional. Ao final de seu discur-
so, Miguel Srougi chamou atenção 
para a responsabilidade social que 
os médicos possuem, principalmen-
te diante da grave crise institucional 
e econômica pela qual passa o Brasil 
atualmente.
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Ao final da solenidade, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio rea-
lizou o que chamou de “quebra de 
protocolo”, fazendo uma breve apre-
sentação de slides, na qual os con-
vidados puderam conhecer um pou-
co mais da vida do novel Honorário 

Nacional. Com especial destaque 
para a família, o Presidente apre-
sentou algumas fotos raras, de mo-
mentos divididos com o colega, que 
o acompanhou em momentos como
na sua Posse como Membro Titular
da ANM, em 1999.

Posse do atual Presidente Francisco Sampaio, em sua posse como 
Membro Titular, com Miguel Srougi, em 1999
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Miguel Srougi nasceu em 2 de ou-
tubro de 1946, em São Paulo. 
Filho de Josephina Nahas Srougi 
e Nabih Nakhle Srougi. É casado 
com Iara Srougi, filósofa de forma-
ção, e possui dois filhos: Thomas e 
Victor. Graduado em Medicina pela 
Universidade de São Paulo em 1970, 
com Doutorado e Livre-Docência 
em Urologia pela Universidade de 
São Paulo. Realizou estágio de pós-
-graduação em Urologia na Harvard
Medical School (Boston, EUA), 
em 1976-1977. Professor Titular 
de Urologia da Escola Paulista de
Medicina da UNIFESP (1996-2005)
e Professor Titular de Urologia 
na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

É autor ou coautor de 507 artigos 
científicos publicados em revistas na-
cionais e internacionais indexadas e 
de 191 capítulos em livros nacionais e 
internacionais, tendo como linhas de 
pesquisas "Fatores de Prognósticos 
e História Natural das Neoplasias 
Urológicas" e "Tratamento Cirúrgico 
do Câncer Urológico". Orientou 
29 alunos de Pós-Graduação em 
Urologia na UNIFESP e na USP e 
participou diretamente da forma-
ção de 230 Especialistas na área de 
Urologia. É, ainda, autor ou editor de 
21 livros científicos.

Atua como Revisor Científico de nove 
periódicos médicos nacionais e inter-

nacionais, como Assessor Científico 
"Ad Hoc" da FAPESP, CNPq e da 
American Urological Association. Na 
Direção da Disciplina de Urologia da 
FMUSP, estabeleceu intercâmbio in-
ternacional com a Harvard Medical 
School (EUA), Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (New York, 
EUA), MD Anderson Cancer Institute 
(Houston, EUA), Miami University 
(Miami, EUA), Florida University at 
Celebration (Orlando, EUA) e South 
Califórnia University (Los Angeles, 
EUA). Através de recursos obtidos 
de Instituições Privadas e Agências 
de Fomento, criou diversas unida-
des, como: Unidade de Urologia 
do Hospital do Rim e Hipertensão 
da UNIFESP; Setor de Urologia do 
Hospital São Paulo da UNIFESP; 
Núcleo da Próstata da UNIFESP; 
Instituto da Próstata do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz; Centro de 
Inovação Tecnológica do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz; Casa do 
Estudante de Medicina da FMUSP; 
Laboratório de Investigação Médica 
55 da FMUSP e o Centro de Ensino e 
Pesquisa em Cirurgia "Vicky Safra".

Recebeu 64 prêmios e honrarias 
na área médica, incluindo o Prêmio 
Conrad Wessel 2013, concedi-
do pela Fundação Conrad Wessel 
e Prêmio Anchieta 2014, concedi-
do pela Câmara Municipal de São 
Paulo. Foi agraciado com os títulos 
de Cidadão Goiano, Rio-Grandense 
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e Paraibano. É Presidente do 
Conselho Consultivo da Fundação 
“Criança é Vida”, voltada a ações 

de educação em saúde para pro-
teção à infância e adolescência em 
famílias carentes.
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POSSE DO DR. MIGUEL SROUGI 
COMO NOVO HONORÁRIO NACIONAL DA ANM 

30 de maio de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=6V0nJInZmGc
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 ARBOVIROSES 
É TEMA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM

Nesta quinta, dia 1º de junho, as 
Arboviroses foram tema do Curso 
de Atualização em Ciências Médicas 
da ANM. A aula que expôs aspectos 
da zika, chikungunya, dengue e fe-
bre amarela foi ministrada pelo Prof. 
Rivaldo Venâncio da Cunha.

O Prof. Rivaldo Venâncio é gradua-
do em Medicina pela Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) e Mestre, 
Doutor e Pós-doutor em Medicina 
Tropical (FIOCRUZ). Atualmente é 
Professor Titular da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS), docen-
te colaborador do Programa de Pós-

Graduação em Medicina Tropical do 
Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, 
assessor da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) e um 
dos organizadores do livro "Dengue 
- Teorias e Práticas".

Após uma breve introdução pelo 
Acadêmico e coordenador do curso 
Paulo Marchiori Buss, a aula foi divi-
dida pelo Professor Rivaldo Venâncio 
em duas partes principais: discutir 
a epidemiologia e questões de saú-
de pública relacionadas a estas do-
enças; e expor a melhor forma de 
manejo clínico (diagnóstico e trata-
mento) das arboviroses.

Acadêmico Paulo Buss fez a introdução da aula do Prof. Rivaldo Venâncio
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Em relação à saúde pública, o pro-
fessor ressaltou que, após três dé-
cadas de epidemia de dengue, o fato 
de ainda serem registradas mortes 
por esta patologia é sempre conse-
quência de um erro. Ou do doente 
(que subestimou os sintomas), ou 
do sistema público (que não conse-
guiu atender este doente), ou dos 
profissionais do sistema (que não 
perceberam a gravidade do caso).

Fez também uma crítica à organi-
zação do sistema de saúde brasi-
leiro, que em sua opinião ainda não 
está preparado para lidar com as 
arboviroses e eventuais epidemias. 
E aproveitou para mostrar, como 
exemplo, o aumento do número de 
casos de notificação de chicungu-
nha: em 2015 foram em torno de 
38.000 casos e em 2016 o número 
subiu para 270.000 casos.

Aspectos epidemiológicos da zika e 
febre amarela também foram apre-
sentados e debatidos.

Quanto ao manejo clínico das 
Arboviroses, o professor Venâncio 
optou por apresentar o manejo da 
Chikungunya e ir debatendo, em 
cima desta patologia, as diferen-
ças quanto à conduta das outras 
Arboviroses.

A tríade clássica da Chikungunya, 
segundo o palestrante, seria: febre e 

artralgia (em quase 100% dos casos) 
associadas a manifestações cutâne-
as. Numa fase aguda, podem ocorrer 
também manifestações neurológicas 
(como tonteira, delírios etc) e até in-
suficiências renal e hepática.

Em relação ao tratamento, de acor-
do com o professor Venâncio, o ma-
nejo da dor depende da fase: agu-
da, pós-aguda ou crônica.

Na fase aguda, os analgésicos (di-
pirona ou paracetamol) devem ser 
utilizados. Se a dor for intensa, de-
ve-se associar um opióide, como o 
tramadol. Caso não ocorra melhora 
do quadro álgico do paciente, deve 
ser avaliado se há um componente 
neuropático associado à dor e po-
de-se usar um dos três medicamen-
tos: amitriptilina, trazodona ou ga-
bapentina.

Na fase pós-aguda, o tratamento 
deve se iniciar com os AINES e se 
a dor for intensa ou não houver re-
sultados com os AINES, o corticoide 
(prednisona) pode ser utilizado.

Na fase crônica devemos usar a 
Hidroxicloroquina (isolada ou as-
sociada com sulfassalazina). Caso 
a dor persista, o metotrexate pode 
ser uma boa opção.

O professor lembrou também de re-
comendações gerais que devem ser 
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utilizadas com cada paciente, como 
a fisioterapia, a psicoterapia e cui-
dado com o sobrepeso (para evitar 
maiores danos às articulações).

Por fim, o professor Venâncio infor-
mou que há Manuais de Conduta 

confeccionados por autoridades sa-
nitárias brasileiras para o manejo 
das Arboviroses e que estes Manuais 
podem ser encontrados tanto no 
site da FIOCRUZ quanto no site do 
Ministério da Saúde.
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JORNADA DE ATUALIZAÇÃO 
EM TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

É REALIZADA NA ANM

Com a ausência justifi cada do Pre-
sidente Francisco Sampaio, que en-
contrava-se em Congresso na Eu-
ropa, o Acadêmico José Camargo, 
Presidente da Secção de Cirurgia, 
fez a abertura e presidiu a Jornada 
de Atualização em Transplante de 
Órgãos.

Segundo o portal do Ministério da 
Saúde, no primeiro semestre de 
2015, pela primeira vez desde 2007, 

observou-se diminuição na taxa de 
potenciais doadores e de doadores 
efetivos. A elevada taxa de recusa 
familiar à doação (44%) persiste 
como o principal obstáculo para a 
efetivação da doação – a fi la de pes-
soas aguardando doadores chegou 
a 45.553 em maio de 2016. Para 
discorrer sobre este importante as-
sunto e a situação atual dos trans-
plantes no Brasil, a ANM promoveu 
esta Jornada.

Acadêmicos Claudio Cardoso de Castro, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
José Camargo e José Osmar Medina na Mesa Diretora
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Abordando “Transplante de Rim”, 
a Dra. Marina Cristelli (Hospital do 
Rim) iniciou sua apresentação enu-
merando os principais fatores cau-
sadores de insuficiência renal, des-
tacando a hipertensão e o diabetes. 
Dentre os tratamentos apresen-
tados, o transplante foi apontado 
como a melhor opção de terapia em 
razão de oferecer melhoria da ex-
pectativa de vida do paciente e de 
sua qualidade de vida, além de uma 
redução do risco cardiovascular. 
Dentre os fatores que influenciam o 
resultado do exame, é possível des-
tacar os fatores imunológicos (como 
a existência de rejeição); fatores ci-
rúrgicos (técnica utilizada) e fatores 
não-imunológicos (qualidade do do-
ador e presença de comorbidades, 
dentre outros).

Na conclusão de sua apresentação, 
a Dra. Marina Cristelli afirmou que 
os principais desafios para a melho-

ra do panorama dos transplantes de 
rins envolvem a melhora no aces-
so à inscrição dos pacientes para 
transplante, aumento da conscien-
tização das e a redução da dispari-
dade geográfica na distribuição dos 
transplantes.

O Acadêmico Fabio Jatene discorreu 
sobre “Transplante Cardíaco”, afir-
mando que o Brasil possui o maior 
sistema público de transplantes 
do mundo, tendo alcançado mar-
ca histórica em número de proce-
dimentos no ano de 2016 - foram 
357 procedimentos realizados, dos 
quais 90% foram financiados pelo 
SUS. Sobre as principais limitações 
do transplante cardíaco no Brasil, 
apontou a escassez e a qualidade 
dos doadores, falta de uma melhor 
estruturação das equipes e maior 
eficiência no encaminhamento dos 
pacientes elegíveis para receber o 
transplante.

Acadêmico Fabio Jatene apresentou as características do sistema de 
transplantes cardíacos no Brasil
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Ao final de sua apresentação, o Aca-
dêmico ressaltou a necessidade de 
reverter a diminuição no número 
de doadores observada nos últimos 
dois anos. Além deste fato, desta-
cou o desafio de aumentar o apro-
veitamento dos órgãos ofertados 
por meio de uma maior atenção à 
manutenção dos doadores nas UTIs.

A respeito de “Transplante de Fíga-
do”, o Dr. Lucio Pacheco, que é Che-
fe do Serviço de Transplante Hepáti-
co do Hospital Estadual da Criança, 
afirmou que apesar de possuírem a 
vantagem de poderem ser disponi-
bilizados a qualquer momento, os 
fígados transplantados muitas ve-
zes possuem seus próprios proble-
mas. Importante notar, ainda, que o 
transplante hepático não é sinônimo 
de cura - para um paciente portador 
de hepatite C, o transplante só ga-
rante uma maior vida útil, não uma 
vida livre de HCV.

Discorreu, então, sobre a utiliza-
ção de fármacos como o sofosbuvir 
e ribavirina, que não só reduzem o 
risco de reinfecção pelo vírus após 
o transplante, mas também podem
funcionar de maneira preventiva
antes da operação. Medicamentos
como sofosbuvir constituem a me-
lhor chance de terapia para pacien-
tes em estágio avançado da hepatite
C; todavia, seus altos custos podem
atrasar em décadas sua entrada no

mercado como um genérico acessí-
vel.

Em sua conferência, intitulada “A 
Construção do Maior Programa de 
Captação de Órgãos do Brasil”, o Dr. 
Joel Andrade (Coordenador Estadu-
al de Transplantes de Santa Catari-
na) discorreu sobre sua experiência, 
lembrando que o estado de Santa 
Catarina apresentou uma evolução 
na efetivação de doadores de múlti-
plos órgãos. Dentre as ações imple-
mentadas, destacou o investimen-
to em qualificação profissional, por 
meio de cursos de capacitação; a 
implantação de roteiros técnicos em 
todo o processo de doação e a audi-
toria contínua das mortes.

Utilizando-se de um modelo em-
pregado originalmente na Espa-
nha – decorrente da chamada Lei 
de Transplantes de 1979, o Dr. Joel 
Andrade realizou importantes adap-
tações à realidade brasileira, resul-
tando em um aumento de 71,5% no 
número de notificações, queda da 
recusa familiar em 31,6% e aumen-
to de 239,7% no número de doado-
res no estado. Destacou, ainda, que 
o modelo espanhol prevê acompa-
nhamento dos familiares dos doado-
res, fornecendo suporte psicológico
e emocional neste momento difícil.

Na sequência, o também Acadêmico 
José Osmar Medina Pestana fez pa-
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norama sobre o “Estado Atual do 
Transplante de Órgãos no Brasil”. 
O Acadêmico, que é considerado a 
maior referência em transplantes no 
país, ressaltou que, apesar do Brasil 
possuir uma boa classificação no que 
se refere ao número de órgãos trans-
plantados no mundo, existem impor-
tantes disparidades internas, que 
representam um significativo desa-
fio ao desenvolvimento da rede de 
transplantes nacional. Discorrendo 

sobre as perspectivas para o futuro, 
deu destaque ao desenvolvimento 
de técnicas como a chamada indu-
ção de tolerância, que, por meio de 
ferramentas moleculares, visa dimi-
nuir as taxas de rejeição aos órgãos 
transplantados. Além disso, ressal-
tou o uso das células-tronco, dos 
órgãos artificiais, da bioengenharia 
e do xenotransplante como impor-
tantes mecanismos na melhora das 
perspectivas dos transplantes.

Acadêmico José Osmar Medina apresentou o estado atual dos 
transplantes no país

Encerrando as conferências do dia, 
o Acadêmico e Presidente da Sec-
ção de Medicina José Camargo fez
apresentação sobre “Atualização 

em Transplante de Pulmão”, discor-
rendo sobre a experiência dos 969 
transplantes realizados pelo médico 
até setembro de 2016. Apresentou 
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a análise de caso de diversos pa-
cientes, discorrendo sobre a evo-
lução das técnicas utilizadas, como 
o emprego seguro de retransplan-
te e a utilização de oxigenação por
membrana extracorpórea. Algumas

das contribuições possíveis para o 
aumento do número de transplan-
tes de pulmão incluem qualificar o 
atendimento médico do doador e a 
aprimoração das técnicas de trans-
plante com doadores vivos.

Acadêmico e coordenador da Jornada, José Camargo

Sobre os desafios que persistem, 
falou sobre o mau aproveitamento 
de doares de outros órgãos, a fal-
ta de uma “cultura médica” para o 
transplante (que envolve o enca-
minhamento tardio de pacientes 

elegíveis) e a má qualificação dos 
hospitais brasileiros – segundo o 
Acadêmico, estes podem ser apon-
tados como delatores da difícil rea-
lidade do transplante de pulmão no 
Brasil.
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01/06/2017

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 01/06/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (1º Secretário) 
Secretário: Acad. Claudio Cardoso de Castro (2º Secretário) 

Com quórum regimentar, o Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro iniciou a 28ª Sessão Ordinária do 188º 
Ano Acadêmico, assumindo eventualmente a presidência da Sessão, na ausência justificada do 
Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio, que estava em viagem de trabalho na Europa. Não 
havendo nenhuma comunicação por parte dos Acadêmicos, deu continuidade à Jornada de Atualização 
em Transplantes, convidando o Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana para fazer apresentação 
intitulada “Estado Atual do Transplante de Órgão no Brasil”. Na sequência, o Acad. José de Jesus 
Peixoto Camargo apresentou conferência intitulada “Atualização em Transplante de Pulmão”. Na rodada 
de debates, os Acadêmicos Carlos Alberto de Barros Franco e José Carlos do Valle fizeram perguntas 
aos palestrantes do dia. Ao final das discussões, o Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Mario Barreto Corrêa Lima, José de Jesus 
Peixoto Camargo, Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso de Castro, Fabio Biscegli Jatene, Pietro 
Novellino, Octavio Pires Vaz, Milton Ary Meier, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Sergio 
Augusto Pereira Novis, Orlando Marques Vieira, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli, Henrique Murad, Paulo Marchiori Buss, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
Hiram Silveira Lucas, Marcello André Barcinski, Carlos Alberto de Barros Franco, Adolpho Hoirisch, 
José Carlos do Valle, Ricardo José Lopes da Cruz, Rui Haddad, Eliete Bouskela, Deolindo de Souza 
Gomes Couto, Hildoberto Carneiro de Oliveira, José Augusto Messias da Silva, Karlos Celso de 
Mesquita, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Luiz Felippe de 
Queiros Mattoso, Carlos Eduardo Brandão Mello, Omar Lupi da Rosa Santos (34). 
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JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM 
TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS 

- 1 de junho de 2017 -
(1ª PARTE) 

https://www.youtube.com/watch?v=DzeU718wz-4
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JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM 
TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS 

- 1 de junho de 2017 -
(2ª PARTE) 

https://www.youtube.com/watch?v=khUyDUZ5m94
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 TARDE NA ACADEMIA: 
OFICINA DIAGNÓSTICA ABORDA 

CASO CLÍNICO DE CIRURGIA

A Academia Nacional de Medicina 
realizou nesta quinta-feira (8) mais 
uma edição do evento Uma Tarde 
na Academia: Ofi cina Diagnóstica, 
organizada pelos Acadêmicos José 
Manoel Jansen, Carlos Basílio de 
Oliveira e José Galvão Alves. O 
tema escolhido para a Sessão des-
ta quinta-feira foi um caso clíni-
co de cirurgia, coordenada pelo 

Acadêmico Orlando Marques Vieira. 
Como apresentador do caso, foi 
convidado o Dr. Fernando Ponce 
Leon (HUCFF), além do Dr. Lucio 
Pacheco (Hospital Quinta D’Or), 
como relator do caso. Como já é 
de praxe, a análise da anatomia 
patológica do caso fi cou a cargo do 
Acadêmico Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira.

Acadêmicos Claudio Cardoso de Castro, José Manoel Jansen e 
Orlando Marques Vieira
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O Acadêmico Orlando Marques Vieira 
iniciou os trabalhos, convidando o 
Dr. Fernando Ponce Leon para fazer 
a apresentação do caso: tratava-se 
de um paciente de 65 anos, pardo, 
natural de Recife, residente no Rio 
de Janeiro há 42 anos, garçom e ca-
tólico. Sua queixa principal era “dor 
na barriga”. O paciente apontou o 
início de quadro de dor abdominal há 
cinco dias, com irradiação para dor-
so, associado a náuseas. Além deste 
fato, referiu um episódio de vômi-
to após alimentação três dias atrás. 
Negou melhora da dor com altera-
ção do hábito alimentar ou mudança 
postural. Também se observou um 
quadro de febre não aferida há 24 
horas, associada a sudorese notur-
na. Negou episódios de hematême-
se, hematoquezia ou enterorragia. 
Afirma melena ocasional iniciada há 
02 meses, início de colúria com icte-
rícia de pele, escleras e mucosas há 
02 meses, com acolia há um mês. O 
paciente salientou que, nos últimos 
3 meses, teve perda de peso de um 
total de 17 quilos.

O médico solicitou, na sequência, 
uma bateria de exames, que acu-
sou que o paciente estava: lúcido e 
orientado no tempo e espaço; hipo-
corado 2+/4+; desidratado +/4+; 
ictérico 2+/4+; acianótico; com 
bom enchimento capilar; afebril e 
cooperativo. Ao aferir sua pressão, 
obteve como resultado os valores 

de 110 x 50 mmHg MSD (sentado). 
Foram detectados os seguintes as-
pectos no abdômen do paciente: 
peristalse presente, flácido, indolor, 
timpânico, massa palpável em hipo-
côndrio direito, pouco móvel, indo-
lor, contornos regulares de aproxi-
madamente 4cm de diâmetro, com 
hepatimetria normal, Traube timpâ-
nico, ausência de sinais de irritação 
peritoneal. Nos membros inferiores, 
detectou-se edema até os tornoze-
los, bilateral, mole, frio e indolor.

O Dr. Fernando Ponce Leon apresen-
tou os resultados da Colangiopancre-
atografia Retrógrada Endoscópica e 
da Tomografia Computadorizada de 
Abdômen e Pelve, interpretando-os 
em seguida. No primeiro caso, ob-
servou-se que introduzido o video-
duodenoscópio até a segunda porção 
duodenal e visualizado em topografia 
de papila, foi identificada lesão boce-
lada, com superfície irregular, friável, 
também com aspecto infiltrativo, de 
limites mal determinados, impedin-
do a determinação do óstio papilar e 
consequente acesso à via biliar. Foi, 
portanto, realizada a biópsia da le-
são. Na Tomografia Computadoriza-
da, o paciente possuía fígado com 
volume normal e contorno regular 
sem evidência de lesão; dilatação de 
colédoco, desde sua porção peripan-
creática, com importante dilatação 
a montante de hepatocolédoco, vias 
biliares intra-hepáticas, ducto cístico 
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e vesícula biliar; pâncreas com corpo 
e cauda com espessura preservada; 
cisto renal simples; ausência de lin-
foadenomegalias; focos escleróticos 
em ossos ilíacos e ausência de líqui-
do livre em cavidade.

O relator do caso, Dr. Lucio Pacheco, 
ressaltou que alguns dos sintomas 
apresentados pelo paciente (como 
o emagrecimento expressivo) po-
dem sugerir outras patologias me-
nos agressivas, como a colite. Além
deste fato, a identificação de vesí-
cula palpável também é comum a
outras patologias; neste caso, o fato
da vesícula ficar indolor é importan-
te indicativo de doença neoplásica.

Também chamou atenção para os 
níveis de bilirrubina flutuantes e a 
presença de icterícia.

O exame histopatológico apontou 
a existência de adenocarcinoma de 
papila duodenal, de padrão intesti-
nal, estendendo-se da mucosa duo-
denal ao terço proximal da cabeça 
do pâncreas. Esta neoplasia encon-
trava-se em Estágio III, comprome-
tendo a porção proximal do ducto 
pancreático principal (Wirsung) e a 
porção proximal do colédoco obs-
truindo a sua luz.

Devido à gravidade do adenocarci-
noma, o médico chamou atenção 

Dr. Lucio Pacheco (relator), Dr. Fernando Ponce Leon (apresentador) e  
Acad. Carlos Alberto Basílio de Oliveira
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para a escolha da Tomografia como 
exame de imagem “padrão ouro” 
para a realização do diagnóstico, 
uma vez que fornece um maior de-
talhamento e visibilidade da massa 
tumoral.

Seguiu-se a apresentação do ato 
operatório para a remoção do tu-
mor, com a descrição macroscópi-
ca do volume removido: tumoração 
elevada, vegetante, ulcerada, mal 
delimitada medindo cerca de 4,0 X 
1,5 cm na região da papila duode-
nal. A superfície de corte da massa 
abarcava superfícies do estômago, 
duodeno, pâncreas e jejuno.

A análise da anatomia patológica, 
realizada pelo Acadêmico Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, apontou 
importantes aspectos como a distri-
buição irregular das glândulas ne-
oplásicas, a presença de glândulas 
infiltrativas com contorno irregular e 
alterações degenerativas da mucosa 
ductal.

Na rodada de discussões, tomaram 
parte os Acadêmicos José Manoel 
Jansen, Orlando Marques Vieira, José 
Augusto Messias e Delta Madureira 
Filho, que contribuíram com suas 
experiências e interagiram com os 
alunos presentes, tornando a aula 
altamente dinâmica e participativa.
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Sessão de 8 de junho de 2017 

 TCE FOI O TEMA DA AULA DESTA SEMANA 
NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO

Nesta semana, a aula no Curso 
de Atualização em Ciências 
Médicas da ANM, teve como tema 
o Traumatismo Crânio-encefálico
(TCE). O Acadêmico Carlos Roberto

Telles Ribeiro, responsável pela or-
ganização desta aula, convidou seu 
colega de especialidade, o Dr. José 
Fernando Guedes Correa, para mi-
nistrá-la.

 Professor José Fernando Guedes Correa e o Acadêmico Carlos Telles Ribeiro

José Fernando Guedes Correa é gra-
duado em Medicina pela UNIRIO, 
especialista em Neurocirurgia pela 
Universidade de Ghent (Bélgica), 
Doutor em Medicina (Clínica Cirúr-
gica) pela USP e Pós-Doutor pela 
Universidade de Leiden (Holanda). 
Atualmente é Professor Titular de 

Neurocirurgia da UNIRIO, Professor 
de Anatomia Humana da UNIRIO, 
Chefe da Divisão de Neurocirurgia 
do Hospital Universitário Gaff rée e 
Guinle (HUGG), Vice-chairman of 
the Peripheral Nerve Surgery Com-
mittee of the World Federation of 
Neurosurgical Societies. Foi Che-
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fe do Serviço de Neurocirurgia do 
Hospital Municipal Souza Aguiar, 
Presidente da Sociedade de Neuro-
cirurgia do Rio de Janeiro (SNCRJ) e 
Presidente da Sociedade de Cirurgia 
Neurológica do Cone Sul.

Em sua aula, o Dr. José Fernando 
interagiu bastante com os alunos, 
tornando a aula bastante dinâmica.

Começou a sua explanação 
afirmando que o melhor tratamento 
para o TCE é, e sempre será, a 
PREVENÇÃO. Em seguida, expôs a 
importância do Advanced Trauma 
Life Suport (ATLS) e do bom 
atendimento pré-hospitalar para 
o sucesso do tratamento definitivo
deste tipo de paciente. Falou também
sobre a importância de se conseguir
e manter uma via aérea pérvia,
pois o tecido neural é rapidamente
lesado em hipóxia; a ressuscitação
cardiopulmonar bem realizada, para
a chegada de glicose e oxigênio
no tecido em sofrimento; além da
imobilização da coluna cervical, pois
nos TCE, em linhas gerais, há lesão
cervical acompanhada.

Na emergência, o palestrante rati-
ficou a importância do domínio da 
semiologia para suspeitar de diag-
nósticos. Os sinais de Battle e de 
Guaxinim, por exemplo, são típicos 
de uma lesão com fratura de base 
de crânio; otorreias e rinorreias 

podem caracterizar fístulas liquóri-
cas. O palestrante também expôs a 
importância da escala de coma de 
Glasgow para a classificação dos pa-
cientes.

Quanto aos exames complemen-
tares, o palestrante afirmou que a 
Tomografia Computadorizada de 
Crânio (TC) é o melhor exame com-
plementar para definir diagnósticos, 
condutas e prognósticos em casos 
de TCE, sendo um exame imprescin-
dível num Serviço de Neurocirurgia 
ou Trauma. Afirmou também que a 
classificação de Marshall é uma óti-
ma forma de avaliarmos as TC em 
casos de TCE.

Seguindo sua aula, o Dr. José Fer-
nando, expôs aos alunos os tipos de 
lesões mais comuns no TCE: fratu-
ra de crânio; lesões penetrantes; 
lesões encefálicas difusas, como a 
concussão cerebral, a lesão axonal 
difusa, dano axonal extenso e al-
guns tipos de lesões vasculares; le-
sões encefálicas focais, como a con-
tusão, os hematomas (extradural, 
subdural, intracerebral etc), algu-
mas hemorragias localizadas e tam-
bém algumas lesões isquêmicas.

O palestrante afirmou que identifi-
car lesões que precisam ser enca-
minhadas para o neurocirurgião in-
tervir, além de iniciar a realização 
de procedimentos que tenham como 
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objetivo a prevenção de danos se-
cundários, é a principal função do 
médico no setor de emergência.

Segundo o palestrante, o controle 
da hipertensão intracraniana (HIC) 
assume um papel de máxima impor-
tância no TCE, pois é basicamente 
esta alteração que levará o paciente 
a óbito. A clínica básica da HIC é ce-
faleia, náuseas, vômito (geralmen-
te em jato) e alterações visuais. A 
HIC deve ser evitada a todo custo, e 
para isso, deve-se monitorar a pres-
são intra-craniana do paciente (pre-
ferencialmente no ventrículo) conti-
nuamente.

Dentre as causas de HIC, o Dr. José 
Fernando afirmou que o edema ce-
rebral é o que traz maiores desafios, 
por sua variedade de causas, e que 
este é um quadro crítico sobre o 
qual o neurocirurgião tem que atu-
ar de forma mais precoce possível. 

Um bom sinalizador para se avaliar 
o edema encefálico é o desvio da
Linha Média, através do índice de
zumkeller.

Em sua conclusão, o palestrante 
resumiu os três aspectos mais im-
portantes na conduta dos TCE: a 
prevenção, o atendimento pré-hos-
pitalar de qualidade e a identificação 
precoce de lesões para evitar maio-
res danos ao paciente.

No fim da aula os alunos retiraram 
suas dúvidas e uma delas foi sobre a 
prevalência de lesões de TCE após o 
início da chamada “Lei Seca”. O Dr. 
José Fernando afirmou que pela sua 
experiência como chefe de um servi-
ço público de neurocirurgia, esta lei 
contribuiu bastante para a redução 
de lesões crânio-encefálicas em aci-
dentes de automóveis, motocicletas 
e no trânsito das grandes cidades do 
Brasil.
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ATA
08/06/2017

ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 08/06/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 
Secretário: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 29ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, solicitando um minuto de silêncio em razão do falecimento do Acad. 
João Pedro Escobar Marques-Pereira, ocorrido no dia 6 de junho de 2017. Na sequência, projetando a 
imagem do Acadêmico fez pronunciamento sobre sua trajetória profissional e de vida, e suas atividades 
na ANM. Em seguida, declarou aberta a vaga da Cadeira nº 98, da Secção de Ciências Aplicadas à 
Medicina, com inscrições de 08 de junho de 2017 até 05 de setembro de 2017. O Acad. Pietro Novellino 
informou que foi inaugurado o Hospital da Fundação do Câncer, fundado pelo Acad. Marcos Fernando 
de Oliveira Moraes, que recebeu uma homenagem na ocasião da solenidade. O Acad. Omar da Rosa 
Santos deu voto de louvor às atividades exercidas pela Diretoria do biênio 2015-2017. O Presidente 
Acad. Francisco José Barcellos Sampaio congratulou os Acads. Jayme Brandão de Marsillac e José 
Manoel Jansen em razão de seus aniversários. Na sequência, tornou a Sessão exclusiva para os 
Acadêmicos em virtude da realização da Reunião Plenária para prestação de contas da gestão da 
Diretoria do Biênio 2015-2017, onde fez apresentação detalhada das diversas realizações, incluindo: 36 
Simpósios, 21 Conferências, 12 Jornadas de Cirurgia, 9 Tardes na Academia: Oficina Diagnóstica, a 
posse de 7 novos Membros Titulares, dentre outras. Também discorreu sobre a restauração do acervo 
histórico e mobiliário da ANM, a reestruturação do site da instituição e sua inserção nas redes sociais. 
Nesse sentido, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio destacou a parceria com jornais 
de grande circulação como o Jornal do Brasil, que possibilitou a divulgação de praticamente todas as 
atividades realizadas na ANM. Por fim, foram abordados os convênios assinados pela instituição durante 
a gestão, incluindo: convênio com os laboratórios Fleury, Richet e Dasa para realização de exames para 
os Acadêmicos e cônjuges; convênio com a Bayer para a execução do Programa Jovens Lideranças 
Médicas e o recém firmado convênio com a Finep, para financiamento das obras do Centro da Memória 
Médica. Após a Plenária, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco 
José Barcellos Sampaio, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Claudio Cardoso de Castro, Sergio Augusto Pereira Novis, 
Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen, José Augusto 
Messias da Silva, Delta Madureira Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Natalino Salgado Filho, 
Antonio Egidio Nardi, Adolpho Hoirisch, Marcelo Marcos Morales, Milton Ary Meier, Carlos Alberto 
de Barros Franco, Marcello André Barcinski, Maurício Gomes Pereira, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Mario Barreto Corrêa Lima, José Carlos do Valle, 
Aderbal Magno Caminada Sabrá, José Rodrigues Coura, Eliete Bouskela, Cláudio Tadeu Daniel-
Ribeiro, Jorge Alberto Costa e Silva, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Gilberto de Nucci (36). 
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UMA TARDE NA ACADEMIA - OFICINA DIAGNÓSTICA -
 CASO CLÍNICO: CIRURGIA - TUMOR ABDOMINAL - 

8 de junho de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=aH5aoFy3t2U
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ANM & MCTI / FINEP FIRMAM CONVÊNIO 
EM SOLENIDADE NO MUSEU DO AMANHÃ

A Academia Nacional de Medicina 
(ANM), instituição científi co-cul-
tural mais antiga do Brasil, atra-
vés do seu Presidente Acadêmico 
Francisco José Barcellos Sampaio, e 
o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTI)
através da Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), fi rmaram em so-
lenidade no Museu do Amanhã, no
Rio de Janeiro, na qual se iniciou
a semana de comemoração dos 50
anos da Finep, um convênio que
prevê apoio institucional para fi nan-
ciar parte da construção do “Centro

da Memória Médica”, que já está 
em andamento, e que abrigará o 
Museu, Arquivo e Biblioteca da qua-
se bicentenária instituição. No even-
to, a Academia Nacional de Medicina 
foi representada pelo seu Presidente 
Acadêmico Francisco José Barcellos 
Sampaio, que falou em nome de 
todas as instituições contempla-
das com este apoio institucio-
nal. O MCTI foi representado pelo 
Ministro Gilberto Kassab e a Finep 
pelo seu Presidente Marcos Cintra e 
pelo Diretor de projetos Acadêmico 
Wanderley de Souza.

Presidente da Academia Nacional de Medicina fala em nome 
das instituições contempladas.

19 de junho de 2017 
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Na assinatura do convênio, Presidente da ANM Francisco Sampaio, Ministro do 
MCTI Gilberto Kassab e Presidente da Finep Marcos Cintra.

A história da Academia Nacional de 
Medicina confunde-se com a histó-
ria do Brasil, sendo instituição ativa-
mente atuante na evolução da práti-
ca da medicina no país. Fundada sob 
o reinado do imperador D. Pedro I,
em 30 de junho de 1829, tem como
principais objetivos contribuir para
o estudo, a discussão e o desenvol-
vimento das práticas da medicina,
cirurgia, saúde pública e ciências
afins, além de servir como órgão de
consulta do Governo Brasileiro so-
bre questões de saúde e de educa-
ção médica.

O Museu da Academia Nacional de 
Medicina, dedicado a divulgar a me-

mória da Medicina no Brasil, possui 
cerca de 1.600 peças divididas em 
nove coleções: instrumentos médi-
cos, artes plásticas, filatelia, artes 
decorativas (mesas e cadeiras data-
das da época do Império), medalhas 
e coleção de óculos (composta por 
pares de óculos pertencentes a mé-
dicos, escritores, intelectuais e polí-
ticos). Já a Biblioteca possui aproxi-
madamente 11 mil títulos nacionais 
e estrangeiros, que englobam livros, 
teses da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, Anais da Academia 
Nacional de Medicina (periódico 
mais antigo do Brasil em circulação) 
e obras raras, como o Erário Mineral, 
o mais antigo livro sobre Medicina
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editado no Brasil, de autoria do 
Dr. Luís Gomes Ferreira, datado de 
1735. Este acervo, que faz parte do 
patrimônio cultural do Brasil, será o 
principal objeto de preservação do 
Centro da Memória médica, objeto 
do convênio.

A construção do Centro da Memória 
Médica é considerada uma etapa 
vital da conservação e divulgação 
deste acervo, proporcionando estru-
tura física e visibilidade para o mes-
mo. Sua construção, considerada 
principal justificativa para a doação 
do terreno que abriga a sede da ins-
tituição, foi pleiteada por inúmeras 
administrações da Academia, que, 
com intenso trabalho, lograram a 
assinatura deste convênio.

Apesar do reconhecimento da im-
portância da manutenção do acer-
vo histórico pertencente à Academia 
Nacional de Medicina, a falta de es-
trutura física para seu correto arma-

zenamento e até o desconhecimento 
da maioria da população sobre sua 
história foram as principais justifi-
cativas apresentadas à Finep para 
a construção do Centro. Além deste 
fato, a Academia reforçou a neces-
sidade de democratização do aces-
so da população a este acervo de 
importância histórica imensurável, 
destacando a importante vertente 
educacional do projeto, que envol-
verá a realização de atividades vol-
tadas para atingir jovens estudantes 
de todas as classes sociais, visando 
o aumento do interesse pela área da
saúde.

A dotação dos recursos, da ordem 
de 1 milhão de reais, já foi publicada 
no Diário Oficial da União.

O Centro da Memória Médica ficará 
localizado na Avenida General Justo, 
375, em contiguidade com a sede 
da Academia Nacional de Medicina, 
no Centro do Rio de Janeiro.
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Sessão de 20 de junho de 2017

SESSÃO SOLENE DE POSSE 
GIOVANNI GUIDO CERRI 
TOMA POSSE NA ANM

Acadêmicos, familiares e amigos do 
radiologista Giovanni Guido Cerri se 
reuniram na terça-feira (20) para 
celebrar sua posse na Cadeira nº 83 
da Secção de Ciências Aplicadas à 
Medicina da Academia Nacional de 
Medicina. A Cadeira, que tinha vaga 

aberta em razão da passagem do 
Acadêmico Felippe Mattoso à cate-
goria de Membro Emérito, tem como 
patrono o Acadêmico Vital Brazil 
Mineiro da Campanha, fundador do 
Instituto Butantan.

Mesa Diretora durante a execução do Hino Nacional: Dr. Florentino Cardoso (Ass. 
Médica Brasileira); Acads. Pietro Novellino, Antonio Nardi e Francisco Sampaio 
(Presidente); Governador Geraldo Alckmin; Dra. Linamara Battistella (SEDPD) e o 

Dr. José Otávio Auler Jr. (FMUSP)
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A cerimônia, realizada na sede 
da instituição no Centro do Rio de 
Janeiro, contou com a presença de 
autoridades como o Governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, observando todas as 
tradições da quase bicentenária 
Academia – a instituição científico-
cultural mais antiga do Brasil. Além 
do Governador, representantes de 
instituições como a Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 

Paulo, o Hospital Sírio Libanês, a 
Associação Médica Brasileira e o 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
também prestigiaram o novel 
Acadêmico, que adentrou no 
consagrado Anfiteatro Miguel Couto 
acompanhado por Comissão de 
Honra formada pelos Acadêmicos 
Pietro Novellino, Felippe Mattoso, 
Jorge Alberto Costa e Silva, Carlos 
Giesta e Paulo Niemeyer Soares 
Filho.

Acadêmicos na Comissão de Honra de Giovanni Guido Cerri: Paulo Niemeyer, 
Carlos Giesta, Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva e Felippe Mattoso

Na sequência da execução do 
Hino Nacional Brasileiro, o no-
vel Acadêmico foi convidado pelo 
Presidente Francisco Sampaio a 

prestar o Juramento Acadêmico, no 
qual o empossado se compromete a 
cultivar o sentimento de lealdade e 
fraternidade para com meus pares. 
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Foi também de responsabilidade do 
Presidente Francisco Sampaio impor 
a Medalha e o Colar Acadêmico, sím-
bolos da imortalidade que é conferi-
da a todos aqueles que ingressam na 
egrégia Casa. Giovanni Cerri rece-

beu também o Diploma Acadêmico, 
dessa vez das mãos de seu anteces-
sor, o também radiologista Felippe 
Mattoso, emérito em 1º de setembro 
do ano passado.

Presidente Acadêmico Francisco Sampaio e o empossado

Giovanni Cerri recebeu o diploma de seu antecessor na Cadeira nº 83, 
Felippe Mattoso
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O Acadêmico Silvano Raia saudou 
o novel Acadêmico, comparando 
a construção de sua carreira 
profissional com grandes nomes
da história da Itália, seu país de
origem. Silvano Raia é também 

ex Professor do empossado que, 
em muitos momentos, repetiu os 
feitos de seu mestre, como quando 
tornou-se Professor Titular da USP 
e Secretário de Saúde do Estado de 
São Paulo.

Acadêmico Silvano Raia

Em seu discurso de posse, Giovanni 
Cerri declarou-se emocionado por 
passar a integrar uma instituição 
cuja história se mistura com a pró-
pria história do Brasil. Segundo 
Cerri, as mentes mais brilhantes da 
Medicina brasileira passaram por 
estas fileiras, fato que o motivou a 
pleitear o título de Membro Titular. 
Agradeceu também a todos os pre-
sentes e àqueles que o auxiliaram 
ao longo de sua carreira, reservan-
do um espaço especial para agrade-
cer à sua família, que preencheu as 
primeiras fileiras das bancadas do 
Anfiteatro Miguel Couto.

O Governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, que postou 
em sua página nas redes sociais um 
texto de saudação ao novel Acadê-
mico, proferiu entusiasmadas pa-
lavras, afirmando que acredita que 
Giovanni Cerri terá com a Academia 
Nacional de Medicina o mesmo com-
prometimento que teve durante sua 
gestão como Secretário de Saúde.

Por fim, o Presidente Francisco 
Sampaio proferiu mais uma de suas 
célebres alocuções, chamando aten-
ção para a assiduidade com a qual 
Giovanni Cerri frequentou as Ses-
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Giovanni Guido Cerri durante seu discurso de posse

sões da instituição, ainda como can-
didato. Saudou também a família do 
empossado, celebrando sua ances-
tralidade italiana.

Giovanni Guido Cerri nasceu em 1953, 
em Milão, Itália. É filho de Vittorio 
Cerri e Elma Facchin Cerri. Emigrou 
para o Brasil em 1955, onde começou 
sua carreira na radiologia. Graduou-
-se em 1976 pela FMUSP, onde pos-
teriormente fez residência e doutora-
do. Foi Secretário de Saúde do Estado
de São Paulo e diretor do Instituto de
Radiologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (FMUSP).

Professor Titular de Radiologia des-
de 1996, foi Presidente da Comissão 
de Pós-Graduação e diretor clínico 

do Hospital das Clínicas da FMUSP 
de 1998 a 2002. Tornou-se também 
Diretor da FMUSP e presidente do 
Conselho do Hospital das Clínicas.

Foi Presidente da Sociedade Paulista 
de Radiologia (1987-1989); do Co-
légio Brasileiro de Radiologia (1989-
1991) e editor da Revista Brasileira 
de Radiologia até 2006.

Giovanni Guido Cerri já publicou 
cerca de 300 artigos científicos em 
revistas internacionais e brasileiras; 
22 livros e cerca de 50 artigos em 
jornais e revistas; orientou 48 teses 
e realizou conferências em 25 paí-
ses. Recebeu mais de 30 prêmios e 
distinções concedidos por socieda-
des do Brasil e do exterior por seu 
trabalho no campo da Medicina.
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POSSE DO DR. GIOVANNI GUIDO CERRI 
COMO NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM 

 20 de junho de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=d_8Y8jfGdLw
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE 
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA OS MÉDICOS

O Presidente da Academia Nacional 
de Medicina, Francisco Sampaio, em 
parceria com o advogado Henrique 
Freire e o Benemérito Pedro Grossi, 
organizou, no último dia 22, Simpó-
sio destinado a discutir a Respon-
sabilidade Civil para os Médicos. Ao 

longo da tarde de quinta-feira, fo-
ram abordados temas como a crise 
econômica e política pela qual passa 
o Brasil atualmente, a infl uência das
novas mídias sociais e a adequação
da grade curricular dos cursos de
Medicina a estas novas realidades.

Benemérito Pedro Grossi, Ministro Luis Felipe Salomão, 
os Acads. Francisco Sampaio (Presidente) e Antonio Nardi, 

o Dr. Henrique Freire e o Acad. José Camargo
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Em sua apresentação, o advogado 
Henrique Freire, que é Membro da 
Inter-American Bar Association e do 
Instituto Brasileiro de Direito Civil, 
fez apresentação sobre “A Responsa-
bilidade Civil dos Profissionais e Ins-
tituições de Saúde”, destacando que 
o conceito de Responsabilidade Ci-

vil parte da ideia de que aquele que 
causa um dano, deve repará-lo. Se-
gundo o advogado, é necessário que 
o médico enxergue seus casos como
uma nova oportunidade de apren-
dizado, tanto no tocante às experi-
ências trazidas pelo paciente quanto
com relação aos próprios erros.

Advogado Henrique Freire

Na conclusão de sua apresentação, 
ressaltou que os riscos de um pro-
cesso de responsabilidade civil exis-
tirão sempre, mas que é preciso que 
se tenha em mente que em ambos 
os lados da relação entre médico 
e paciente existem seres humanos 
que precisam ser entendidos, com-
preendidos e cuidados.

Abordando “A Medicina em Tempos 
de Crise Econômica, Política e 

Social”, o Dr. Marcus Vinicius 
Martins (Diretor Geral, Hospital 
Pró-Cardíaco) apresentou o pano-
rama macroeconômico da Saúde no 
Brasil, ressaltando o baixo investi-
mento em Saúde do País e o fato 
de que, atualmente, o setor brasi-
leiro de planos e seguros de saúde 
é um dos maiores sistemas priva-
dos de saúde do mundo. Ao longo 
de sua apresentação, o Dr. Marcus 
Vinicius apresentou sua experiência 



129

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho  - 2017

no Hospital Pró-cardíaco frente aos 
principais riscos e as oportunidades 
oferecidas pelo sistema de Saúde 
Suplementar, como a racionalização 
no emprego dos recursos obtidos, 
a possibilidade de desenvolvimento 
de protocolos clínicos e a sustenta-
bilidade do Sistema.

Com apresentação intitulada “A 
Medicina em Tempos de Evolução”, 
o advogado Anderson Schreiber 
buscou responder à questão do pa-
pel do médico na evolução da gené-
tica, questionando se este assumiria
um papel de mero aplicador de tec-
nologia ou se atuaria como prota-
gonista, assumindo, assim, sua res-
ponsabilidade civil na aplicação dos
conhecimentos.

Dentre as conclusões apresentadas, 
chamou atenção para o fato de que é 
necessário um maior diálogo entre o 
Direito e a Medicina, de forma a pos-
sibilitar um maior fluxo de informa-
ções ao Judiciário, que observa hoje 
um aumento exponencial no número 
de ações relacionadas às ações mé-
dicas. Além deste fato, destacou que 
o agente final das decisões deve ser
o paciente, desfazendo a visão do
médico como um “herói”.

A mesa “A Medicina em Tempos 
de Informatização” contou com as 
contribuições do Dr. Antonio Jorge 
Kropf (Instituto Latino-Americano 

de Gestão em Saúde) e do Promotor 
de Justiça Guilherme Martins 
(Ministério Público RJ). O Dr. Antonio 
Jorge Kropf chamou atenção para o 
fato de que fatores antes conside-
rados de “risco” dentro da profissão 
médica hoje fazem parte da solu-
ção do problema de sustentabilida-
de dos sistemas de saúde. Em sua 
contribuição para a discussão, o Dr. 
Guilherme Martins discorreu sobre a 
cultura da superexposição e prote-
ção de direitos fundamentais como 
a privacidade mediante o desenvol-
vimento das mídias sociais. Nesse 
sentido, fomentou a discussão de 
casos como a cultura das “selfies” 
de médicos em ambientes hospita-
lares e a exposição de pacientes, 
como no caso da ex-Primeira Dama 
Marisa Letícia.

Na sequência, o Dr. Jose Otávio 
Costa Auler Jr. (Diretor, FMUSP) fez 
apresentação intitulada “A Grade 
Curricular Estaria Adequada para 
Esses Novos Tempos?”, apresentan-
do o histórico das discussões acerca 
da alteração da grade curricular dos 
cursos de Medicina, que remonta o 
ano de 2011. O projeto, que já está 
em seu terceiro ano de implementa-
ção, visa uma educação baseada em 
competências, propondo preparar 
profissionais de saúde para a práti-
ca orientada em habilidades e orga-
nizada a partir das necessidades da 
sociedade e do paciente.
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A inserção dos temas de bioética, 
humanismo e cidadania na forma-
ção do estudante e a contextuali-
zação destes conceitos nas ativida-
des práticas realizadas ao longo de 
sua formação foram consideradas 
pontos centrais deste novo mode-
lo. Além deste fato, também foi 
ressaltada a necessidade de estru-
turar e manter atividades perma-
nentes na Unidade de Ensino acer-
ca desses assuntos, promovendo 
a capacitação perene do corpo do-
cente, preceptores e dos profissio-

nais que têm contato com o corpo 
discente.

Na segunda etapa, o Ministro Luis Fe-
lipe Salomão falou sobre “A Visão do 
Judiciário”. Abordando especialmente 
a Judicialização da Medicina, assunto 
que já foi tema de Simpósio na ANM, 
demonstrou que em 2010, havia cerca 
de 240 mil ações referentes ao direito 
à saúde em curso no Brasil, registran-
do-se, a partir de 2011, um aumento 
de 631% das ações na Justiça de São 
Paulo contra planos de saúde.

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão

Dentre as complexas relações que 
envolvem hoje a atividade médica - 
incluindo médicos, pacientes, o Es-
tado, hospitais, pesquisadores, etc. 
– o Ministro classificou o Poder Ju-
diciário como um terceiro imparcial,

que dirime os conflitos de interesse 
surgidos dessa dinâmica.

A necessidade de valorização da re-
lação médico-paciente foi abordada 
pelo Acadêmico e cirurgião torácico 
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José Camargo, que iniciou sua apre-
sentação afirmando que uma das fa-
ces mais perversas do quadro atual 

é a substituição da figura do médico 
pela do “servidor da saúde” e a do 
paciente em “consumidor”.

Acad. José Camargo durante sua conferência

O Acadêmico, que possui uma vas-
ta literatura de sua autoria sobre o 
tema, ressaltou que o principal de-
safio é preservar a relação médico/
paciente), que sempre deve ser vis-
ta como um encontro generoso en-

tre duas pessoas, não permitindo 
que esta relação sofra a influência 
de agentes externos, em geral des-
comprometidos afetivamente com 
esta relação.
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RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 
É TEMA DA AULA 

NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM

O Curso de Atualização em Ciências 
Médicas da ANM, na aula desta 
semana, discutiu aspectos da relação 
médico-paciente. O palestrante 
convidado foi o Acadêmico José de 
Jesus Peixoto Camargo.

O Acadêmico José de Jesus Peixoto 
Camargo é graduado em Medicina 
pela UFRGS e possui residência em 
Cirurgia Torácica (UFRGS) e é fellow 
da Clínica Mayo (EUA). É Mestre 
em Ciências Pneumológicas pela 
UFRGS. Foi pioneiro em transplan-
tes de pulmão na América Latina, e 
é responsável por 2/3 de todos os 
transplantes de pulmão realizados 
em território brasileiro. Atualmente 
é Diretor do Centro de Transplantes 
da Santa Casa de Porto Alegre. É 
escritor, colunista do Jornal Zero 
Hora, autor de 4 livros de crônicas 
e membro da Academia Brasileira 
de Médicos Escritores (ABRAMES). 
É membro da Academia Nacional de 
Medicina, ocupando a cadeira nº 22.

Em tom de conversa, contando ca-
sos que ilustram aspectos louváveis, 
e outros nem tanto, da atual relação 
médico-paciente em nossos tem-

pos, o Acadêmico José Camargo en-
cantou a plateia de alunos do curso, 
com sua prosa fácil e inteligente.

- Médico tem que gostar de gente -
disse o palestrante. Talvez esta seja
a frase que possamos tirar como
principal ensinamento do que foi
esta excepcional palestra.

O Acadêmico iniciou a palestra afi r-
mando que a relação médico-pa-
ciente é defi nida por complexas inte-
rações psicossociais entre o médico 
e o paciente. A principal virtude do 
médico, na relação médico-pacien-
te, é a empatia, ou seja, a capacida-
de de se colocar no lugar do outro.

- Os médicos devem verdadeira-
mente ouvir o que os pacientes pen-
sam do que está acontecendo. E não
subestimar o sentimento de quem
está se sentindo ameaçado ou vul-
nerável. Ouvir, tentar se colocar no
lugar do outro, é muito importante
– afi rmou.

Durante sua apresentação, o Aca-
dêmico contou algumas histórias e 
casos pitorescos vividos por ele ao 
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longo de sua carreira. Uma delas 
foi sobre um paciente, com câncer, 
que se tornou muito amigo dele. O 
paciente chegou para sua primei-
ra consulta sentindo-se muito an-
gustiado e desesperado; a primeira 
coisa que o doutor Camargo fez foi 
levantar-se da sua cadeira, contor-
nar a mesa e sentar-se ao lado do 
paciente. Conversaram e analisa-
ram os exames ali mesmo. Ao final 
do tratamento, meses depois, com 
o paciente já em fase terminal, este
paciente virou para o Dr. Camargo
e disse:

- Doutor, eu fui muito bem tratado,
estamos chegando ao fim, foi uma
parceria que valeu a pena, mas eu
quero dizer que a melhor coisa que
recebi durante todo o tratamento foi
aquele dia em que você contornou
a mesa para se sentar ao meu lado.

Outra história muito interessante 
narrada pelo palestrante foi a de um 
menino de 11 anos que tinha caído 
de uma construção e havia chegado 
em coma ao hospital. O palestrante 
conta:

- Dez dias depois, o garoto foi consi-
derado em morte encefálica. Aquilo
para mim foi o horror. Quando saí da
UTI, com diagnóstico de morte en-
cefálica, a secretária me encontrou
no corredor do hospital e comunicou
que havia nove pacientes a minha

espera. Como não tinha condições 
de atender ninguém, pedi a ela que 
passasse os nove ao mesmo tempo 
para a minha sala. Eles entraram, 
obviamente, com ar de surpresa. 
Eu relatei o que tinha acontecido, 
que eu estava muito mal e queria 
saber deles se estavam com alguma 
situação de urgência para que eu 
providenciasse outro médico para 
atendê-los. Caso contrário, gosta-
ria muito que voltassem no dia se-
guinte, porque, naquele momento, 
eu precisava muito sair do hospital 
para chorar. Houve uma comoção 
geral naquela sala de consultório. 
No dia seguinte, todos retornaram! 
Entenderam perfeitamente a situa-
ção do médico e muitos deles cria-
ram vínculos eternos e de amizade 
comigo.

Em um outro caso, ele encaminhou 
um paciente para um grande cirur-
gião, seu colega, excelente profis-
sional e tecnicamente muito bem-
-formado. O paciente foi à consulta
e, ao retornar ao consultório do Dr.
Camargo, afirmou que não havia
gostado do colega indicado e nem
da consulta, solicitando a indicação
de um outro colega para tratar do
seu problema.

- Achei, doutor, que seu colega tem
muita pressa e é uma pressa malig-
na. Ele inclusive, ao me despir, ar-
rancou um botão da minha camisa.
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- Bem, mas o senhor considerou
que este botão poderia estar solto
ou frouxo? - disse o Dr. Camargo.

- Considerei Doutor, mas quando
minha esposa foi pegar o botão no
chão, havia outro botão lá, de outra
camisa, de outro paciente.

Ou seja: apesar do colega ser muito 
bom tecnicamente e bem formado, 
no seu cotidiano profissional, o que 
ele queria era “se livrar” do pacien-
te, ou acabar rápido com o processo 
de consulta.

- Entre dois médicos qualificados, o
paciente sempre vai optar e se sen-
tir mais confortável com aquele que
tiver um olhar mais humano – afir-
mou, finalmente.

Durante toda a aula, muitas destas 
histórias e casos foram transmitidos 
com extrema beleza e vivacidade pelo 
Acadêmico José Camargo. Não há dú-
vidas que o humanismo na relação 
médico-paciente é um aspecto fun-
damental para a consolidação desta 
relação, e foi isso que o Dr. Camargo 
demonstrou em sua apresentação.
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ALUNOS DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
FAZEM VISITA À 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

No dia 22 de junho, como parte do 
Curso de Atualização em Ciências 
Médicas da ANM, os alunos realiza-
ram uma visita guiada à ANM.

Além de discutir aspectos técnico-
-científi cos da Medicina importan-
tes para o jovem médico, o Curso
de Atualização também tem como
objetivo apresentar discussões re-
ferentes à Ética Médica, História
da Medicina, Saúde Pública e 
Metodologia da Pesquisa. E, dentro
deste escopo, foi idealizada a ati-

vidade “Visita à ANM”, que consis-
tiu em um tour guiado à Academia, 
conduzida pelo Acadêmico Omar da 
Rosa Santos, mostrando e debaten-
do aspectos históricos da Instituição 
e da Medicina no Brasil.

Omar da Rosa Santos é graduado 
em medicina (UNIRIO), especialis-
ta em Reumatologia e Nefrologia, 
Livre-docente em Clínica Médica e 
Nefrologia (UNIRIO), foi Professor-
titular de Clínica Médica e Chefe da 
Divisão Médica do Hospital Gafree-

Acadêmico Omar da Rosa Santos apresentou importantes aspectos da Academia 
Nacional de Medicina durante a visita guiada
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Guinle (UNIRIO). É membro de vá-
rias instituições científicas e literá-
rias, como a Academia Fluminense 
de Medicina e a Academia Carioca 
de Letras. É membro titular da ANM, 
ocupando a cadeira nº 17.

A Visita se iniciou no hall de entra-
da da ANM, onde o palestrante ex-
pôs, durante alguns minutos, as-
pectos históricos do Brasil-Império, 
das premissas para a criação da 
Instituição e da sua fundação (em 
1829, ainda no Império). Também 
foram expostos sua missão e alguns 
aspectos do seu funcionamento co-
tidiano.

Ainda no hall de Entrada, o pales-
trante se deteve na coleção de bus-
tos de importantes figuras da medi-
cina no Brasil, que ali está presente. 
Esta coleção, além do intrínseco va-
lor histórico e artístico que possui, 
dá ao hall de entrada da Academia 
uma beleza e imponência sem igual. 
Figuras de médicos importantes da 
História da Medicina Brasileira, como 
Fioravanti Alonso di Piero, Antônio 
Fernandes Figueira, Mário Pinotti e 
outros, estão ali retratados, e o Dr. 
Omar da Rosa Santos contou aos 
alunos um pouco da história destes 
brilhantes médicos.

A coleção composta de todos os 
volumes dos Anais da Academia 
Nacional de Medicina, publicação 

científica mais antiga do Brasil, com 
produção regular desde 1830, que 
se encontra no hall de Entrada, tam-
bém foi mostrada e comentada.

A visita seguiu pelo Salão Principal, 
onde ocorrem os Chás Acadêmicos 
das quintas-feiras, além de festas, 
eventos e jantares de confraterniza-
ção. O Dr. Omar da Rosa Santos nos 
contou estas histórias, além de ex-
por interessantes detalhes do mobi-
liário ali presente e dos quadros do 
Salão Principal.

Em relação aos quadros, o profes-
sor nos transmitiu informações mui-
to pitorescas e interessantes sobre 
os três principais quadros do Salão: 
o primeiro retratando a outorga da
licença para o funcionamento da
primeira faculdade de medicina do
Brasil, em Salvador; o segundo que
retrata a reunião para a fundação
da Sociedade de Medicina do Rio de
Janeiro; e o último retratando a pri-
meira campanha de Saúde Pública
no Brasil, organizada por Oswaldo
Cruz.

Quanto às peças ali expostas, o 
palestrante deu destaque para a 
Cadeira utilizada pelo   Imperador 
D. Pedro II, quando este comparecia
às Sessões da Academia.

Seguindo a Visita, o palestrante le-
vou os alunos à Sala dos Acadêmicos, 
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onde estes se reúnem de modo in-
formal, para conversarem, trocarem 
ideias e opiniões. A Sala é compos-
ta por um mobiliário moderno, com 
mesas para reuniões, local para lei-
tura e computadores com acesso à 
internet.

Após a visita à Sala dos Acadêmicos, 
o Dr. Omar da Rosa Santos levou os
alunos à Sala da Presidência. Na
ante-sala da Presidência, mostrou
aos alunos que havia ali quadros,
com pintura à óleo, de todos os
Presidentes da República que visita-
ram a ANM durante os seus manda-
tos. Já na Sala da Presidência, expli-
cou alguns aspectos do mobiliário,
com destaque para os quadros que
retratavam alguns dos ex-Presiden-
tes da Instituição.

No Auditório Principal, denomina-
do Salão Miguel Couto, local onde 
se realizam as Sessões da ANM, o 

palestrante explicou como ocor-
rem as Sessões, a forma como se 
dá o debate, o estilo e a tradição da 
Academia para a discussão de pro-
blemas da saúde no Brasil.

O Auditório menor, localizado no 
andar superior, além da Seção 
Administrativa, também foram visi-
tados pelos alunos.

Por fim, os alunos foram informa-
dos que os espaços que compõem 
o Museu, a Biblioteca e o Arquivo da
ANM estão em obras. O local, ape-
sar de estar em construção, já está
com sua formatação e organização
adiantadas e foi visitado pelos alu-
nos, que receberam explicações de
como estes setores funcionarão,
tendo como objetivo não só pre-
servar a História da Medicina e da
Instituição, como também ser uma
área de exposição e contato com
pesquisadores e o público em geral.
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ATA
22/06/2017

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 22/06/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 
Secretário: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 30ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, convidando os co-organizadores do Simpósio Dr. Henrique Freire e 
o Benemérito Pedro Grossi para tomar assento à mesa. Colocou em discussão e aprovação as atas das 
Sessões de 18/05, 25/05 e 01/06, e não havendo reparos a serem feitos por parte dos Acadêmicos,
foram consideradas aprovadas. Comunicou que o Hospital Pró-Cardíaco inaugurou uma ala nova,
dentro dos melhores padrões de assistência e acolhimento aos pacientes, fornecendo um voto de louvor 
ao seu Diretor, o Dr. Marcus Vinicius Martins. O Presidente Acad. Francisco Sampaio expressou sua
satisfação pela união dos Acadêmicos e o sucesso obtido na empreitada de formar uma chapa única
para concorrer pelo biênio 2017-2019, tendo como Presidente o Acad. Jorge Alberto Costa e Silva.
Conclamou a todos que participem da eleição da nova Diretoria, a ser realizada no dia 06 de julho de
2017. O Acad. Sergio Augusto Pereira Novis informou que, no dia 23 de junho de 2017, será realizado
no Auditório Rio Data Centro, de 8h às 18h, o Simpósio “Neurologia: Ontem, Hoje e Amanhã”,
ressaltando sua alegria em constatar que todos os conferencistas do Simpósio são ex-alunos do curso
de pós-graduação da PUC-RJ. O Acad. Carlos Alberto de Barros Franco notificou que no dia 21 de junho 
é comemorado o Dia Mundial de Combate à Asma – doença que acomete 10% da população mundial.
Não havendo mais comunicações dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos
Sampaio agradeceu a presença do Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Luis Felipe Salomão, 
que proferiu palestra intitulada “A Visão do Judiciário”. Na sequência, o Acad. José de Jesus Peixoto
Camargo falou sobre “A Necessidade de Valorização da Relação Médico-Paciente nesses Novos
Tempos”. Na rodada de discussões, participaram os Acadêmicos Francisco José Barcellos Sampaio,
Claudio Cardoso de Castro, José Galvão Alves, Daniel Goldberg Tabak, Maurício Gomes Pereira e
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho. Ao final das discussões, o Presidente Acad. Francisco José
Barcellos Sampaio informou que a Academia Nacional de Medicina fará uma edição especial dos Anais 
da ANM, sob sua própria coordenação, a respeito deste Simpósio, com a colaboração dos
conferencistas da noite. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos Sampaio, José 
Galvão Alves, Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, José de Jesus Peixoto Camargo, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Mauricio Gomes Pereira, Natalino Salgado Filho, Claudio Cardoso
de Castro, Walter Araújo Zin, Hiram Silveira Lucas, Jayme Brandão de Marsillac, Marcello André 
Barcinski, Sergio Augusto Pereira Novis, Marcelo Marcos Morales, Delta Madureira Filho, Adolpho 
Hoirisch, Carlos Alberto de Barros Franco, Mario Barreto Corrêa Lima, Omar Lupi da Rosa Santos,
Arno von Buettner Ristow, José Manoel Jansen, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Henrique Murad,
Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Antonio Egidio Nardi, Glaciomar Machado, Rui 
Haddad, Carlos Eduardo Brandão Mello, Eliete Bouskela, José Carlos do Valle, Marcus Tulio
Bassul Haddad, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, José Luiz Gomes do Amaral, Ricardo José Lopes
da Cruz, Daniel Goldberg Tabak, Rossano Kepler Alvim Fiorelli (37).
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SIMPÓSIO 
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA OS MÉDICOS 

22 de junho de 2017 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=S-nuUddBb4Y
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SIMPÓSIO 
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA OS MÉDICOS 

22 de junho de 2017 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=mUJhcMw1IzI
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Sessão de 29 de junho de 2017

SIMPÓSIO 
“FALTA DE REPRODUTIBILIDADE EM PESQUISA BIOMÉDICA” 

REÚNE ESPECIALISTAS NA ANM

Em um Simpósio que extrapolou 
a tradicional Sessão Ordinária das 
quintas-feiras, a ANM realizou, 
nos 29 e 30 de junho, o Simpósio 
“Falta de Reprodutibilidade em 
Pesquisa Biomédica: uma amea-
ça real à Ciência”, organizado pelo 
Acadêmico Marcello Barcinski. 
Além do Acadêmico, os participan-
tes do Programa Jovens Lideranças 
Médicas (PJLM) da ANM também 
participaram da organização do 
evento, através do Comitê Científi co 

do programa, que tem o objetivo de 
fomentar um ambiente favorável 
à criação e implantação de ideias 
transformadoras para a Medicina 
brasileira. Inspirado no “Young 
Physician Leaders”, da Rede Global 
de Academias de Medicina (IAP 
for Health), o “Jovens Lideranças 
Médicas” foca na questão do de-
senvolvimento de qualidades de 
liderança entre os profi ssionais de 
saúde e existe na ANM desde 2014, 
com o apoio da Bayer do Brasil.

Participantes do Programa Jovens Lideranças Médicas, Acad. Marcello Barcinski 
(ao centro), Dra. Sandra Abrahão e Acad. Marcelo Morales
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Durante os dois dias de apresenta-
ções, foram abordados importantes 
aspectos relativos à reprodutibilida-
de da pesquisa científica, passan-
do desde a definição de conceitos 
como confiabilidade até a apresen-
tação das diferentes visões acerca 
do tema, incluindo pesquisadores, 
editores de revistas científicas e 
agências de fomento.

Após a apresentação do Programa 
Jovens Lideranças Médicas pelo 
Dr. André Báfica (UFSC), o Dr. Ary 
Gadelha apresentou conferência in-
titulada “Definição dos Conceitos de 
Reprodutibilidade e Confiabilidade 
em Pesquisa Biomédica e 
Contextualização do Problema”, du-

rante a qual reafirmou a importân-
cia de trabalhar para garantir que a 
comunidade de pesquisa biomédica 
se engaje em discussões para im-
plementar modificações acerca des-
te grave problema.

Sobre a “Visão do Pesquisador”, 
o Dr. João Batista Calixto chamou
atenção para o fato de que a cultura
competitiva e baseada em “recom-
pensas” acabou por gerar uma gra-
ve crise ética no mundo acadêmico,
que sofre com inúmeros casos de
fraude de resultados e ocultação de
resultados negativos.

Representando as agências de 
fomento, o Acadêmico Marcelo 

Acads. Marcello Barcinski (ANM) e Luiz Davidovich (ABC) – ao centro, 
no segundo dia do Simpósio
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Morales, Diretor de Ciências Agrárias, 
Biológicas e da Saúde do CNPq, de-
fendeu que essas instituições pos-
suem um importante papel na repro-
dutibilidade, promovendo uma maior 

abertura e transparência de métodos 
e dados; publicação de resultados 
nulos ou negativos e fazendo com 
que as descobertas tenham acesso 
aberto a toda a população.

Acadêmico Marcelo Morales

Na etapa dedicada às revistas cien-
tíficas, falaram a Dra. Claude Pirmez 
(Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz) e o Acad. Antonio Nardi (Revista 
Brasileira de Psiquiatria), abordando 
importantes fatores com o fator de 
impacto, número de citações e as in-
dexações, discorrendo sobre como 
estes se relacionam com a proble-
mática da falta de reprodutibilidade 
e quais os principais desafios.

Presidente do grupo de trabalho 
que redigiu o documento “A call for 
action to improve the reproducibility 

of biomedical research”, do IAP for 
Health, a Dra. Dorothy Bishop também 
contribuiu para as discussões, 
participando por videoconferência 
da rodada de debates. Além deste 
fato, o Dr. Jonas Alex Saute (UFRGS) 
apresentou entrevista gravada com a 
Dra. Bishop, abordando os principais 
desdobramentos da falta de 
reprodutibilidade e os princípios que 
nortearam a redação do documento 
oficial.

Às 18h, o Presidente Acad. Francisco 
Sampaio abriu a Sessão Plenária da 
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Academia, dando início à segunda 
etapa do Simpósio e agradecendo à 
Bayer Brasil pelo apoio ao Programa 
Jovens Lideranças Médicas e ao 
Acad. Marcello Barcinski pela for-
ma enérgica com a qual vem coor-
denando o Programa ao longo dos 
anos. Discorreu sobre sua experiên-
cia – o Acadêmico esteve à frente da 
revista International Braz J Urol por 
onze anos e pôde dividir alguns dos 

principais desafios do ramo das pu-
blicações científicas. No período em 
que Francisco Sampaio foi editor, a 
revista obteve todas as indexações e 
passou a ser a revista número 1 no 
ranking das revistas de urologia, ci-
rurgia e especialidades cirúrgicas na 
América Latina e Península Ibérica, 
tendo sido a 3ª revista de maior im-
pacto em todas as especialidades 
médicas e biológicas no período.

Dr. Olavo Bohrer, Dra. Sonia Vasconcelos, Acads. Antonio Nardi, Francisco Sampaio 
(Presidente), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Dra. Sônia Abrahão 

e Acad. Marcello Barcinski

As conferências magnas ficaram 
a cargo dos Professores Sonia 
Vasconcelos e Olavo Bohrer, ambos 
do Instituto de Bioquímica Médica da 

UFRJ. Com palestras abordando te-
mas como a cultura de desconfiança 
entre os pesquisadores e o sistema 
de revisão atual para publicação em 



145

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho  - 2017

revistas científicas (“peer review”), 
os professores sugeriram inovações 
não só metodológicas, mas também 
na conduta dos próprios pesquisa-
dores.

Na continuação do Simpósio, na 
manhã do dia 30 de junho, a mesa 
redonda “O que podemos apren-
der com disciplinas dentro e fora da 
pesquisa biomédica?” buscou apre-
sentar diferentes pontos de vista na 
construção de um ambiente acadê-
mico favorável à reprodutibilidade 
da pesquisa biomédica. Tomaram 
parte o Prof. Dr. Luiz Davidovich, 
Presidente da Academia Brasileira 
de Ciências; a Profa. Dra. Iscia 
Lopes Cendes, do Laboratório de 
Genética Molecular e a Dra. Sandra 

Abrahão, Diretora da Área Médica 
da Bayer Brasil.

Além da participação ativa dos es-
tudantes que compareceram ao 
Simpósio, uma das iniciativas as-
sociadas ao projeto foi a abertura 
de disciplinas em cursos de pós-
-graduação em diferentes locais
do Brasil, onde os alunos puderam
acompanhar as palestras por meio
da transmissão ao vivo no site da
ANM. Os estudantes fizeram per-
guntas, interagiram com os pales-
trantes e participarão também da
redação do documento oficial do
Simpósio, que consistirá em um
manifesto da Ciência Nacional pela
reprodutibilidade em pesquisa bio-
médica.

Alunos da pós-graduação acompanharam as palestras
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Dr. Jonas Alex Morales Saute (PJLM) transmitiu as perguntas dos alunos que 
assistiam o Simpósio pela transmissão no site da ANM
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29 de junho de 2017

ENCERRAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

O Curso de Atualização em Ciên-
cias Médicas da ANM encerrou suas 
atividades no dia 29 de Junho, com 
grande sucesso.

Com a Mesa composta pelo Coor-
denador-Geral do Curso, Acadêmi-
co Paulo Buss, e pelo Professor do 
Curso, Acadêmico Aderbal Sabrá, a 
cerimônia de encerramento se rea-
lizou no auditório do 8º andar, com 
os alunos seguindo, após o fi m da 
cerimônia, para a Atividade Chá 
com Acadêmicos.

Em seu discurso, o Acadêmico Paulo 
Buss parabenizou o Presidente da 
ANM, pela iniciativa de realizar este 
Curso, muito importante para a inte-
ração da ANM com a classe médica, 
principalmente com os graduandos e 
jovens médicos. Agradeceu também 
a todos os funcionários, coordenado-
res e aos professores que participa-
ram, com muito afi nco e satisfação, 
das atividades planejadas e realiza-
das. Por fi m, o palestrante agradeceu 
aos alunos a dedicação que demons-
traram às atividades científi co-peda-
gógicas que compuseram o Curso.

Acadêmico Paulo Marchiori Buss
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O Prof. Acad. Aderbal Sabrá, repre-
sentando os professores e Acadêmi-
cos que participaram das atividades 
de ensino, agradeceu o convite para 
participar desta edição do Curso, 
afirmando que se sentia muito hon-
rado em ter feito parte deste proje-
to. Seguindo o seu discurso, para-
benizou a todos os envolvidos nas 
atividades, pelo sucesso da emprei-
tada, principalmente ao Acadêmico 
Paulo Buss, que, em suas palavras, 

“conduziu as atividades de forma 
brilhante”. E finalizou afirmando que 
esta relação direta com jovens gra-
duandos é extremamente benéfica 
para a Academia e que este Curso 
está cumprindo muitíssimo bem a 
sua importante missão.

A cerimônia se encerrou com os alu-
nos sendo agraciados e recebendo 
os seus respectivos diplomas das 
mãos dos Acadêmicos presentes.
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ALERGIA ALIMENTAR 
É TEMA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM

No dia 29 de Junho o Curso de atua-
lização em Ciências Médicas da ANM 
teve como tema a Alergia Alimentar. 
A aula foi ministrada pelo acadêmi-
co Aderbal Magno Caminada Sabrá.

O Professor Aderbal Sabrá é graduado 
em Medicina pela Universidade 
Fedral Fluminense (UFF), Doutor em 
Pediatria pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui três 
Pós-doutorados nos Estados Unidos: 

University of Colorado (1974), 
Wayne State University (1985) e 
Georgetown University (2006). Foi 
Professor Adjunto de Pediatria da 
UFRJ de 1970 a 2006. Atualmente 
é Coordenador Acadêmico da Escola 
de Medicina da Unigranrio, "Visiting 
Scientist" e "Senior Staff " do ICISI 
da Georgetown University e Membro 
Honorário da Sociedade de Pediatria 
do Atlântico. É membro da ANM, 
ocupando a cadeira de nº 52.

Acadêmico Aderbal Sabrá
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O professor Sabrá iniciou a aula defi-
nindo a Alergia Alimentar (AA) como 
reações do sistema imunológico con-
tra proteínas presentes em um de-
terminado alimento. Tais reações po-
dem ocorrer em minutos, horas ou 
dias após a ingestão do alimento.

Em relação à epidemiologia da AA, 
o palestrante nos informa que hou-
ve um aumento na prevalência de
AA em crianças e que alguns fatores
contribuíram para este quadro, sen-
do o mais importante destes, sem
dúvida alguma, a amamentação 
inadequada (leite não-materno).
Além deste aspecto, o Prof. Sabrá
também cita o excesso de higiene e
o uso indiscriminado de antibióticos
e antiácidos, como outros fatores
que contribuem para tal quadro.

Segundo dados da Associação 
Brasileira de Alergia e Imunopatologia, 
cerca de 30% da população mundial 
sofre com algum tipo de alergia. Já 
as alergias alimentares atingem 5% 
da população.

No Brasil, o maior causador de aler-
gias alimentares é o leite e seus de-
rivados. Além desses, o trigo, a soja, 
peixes, clara de ovo, cacau, crustá-
ceos e moluscos são alimentos que 
provocam alergias com frequência, 
disse o Prof. Sabrá.
A fisiopatologia da AA pode ser 
compreendida ao se estudar aspec-

tos básicos da imunologia humana. 
Em resumo, segundo o palestrante, 
podemos ter dois tipos de AA: a pri-
meira se dá devido ao aumento da 
produção de IgE, de base humoral, 
chamada TH2; e a segunda, chama-
da de TH1, de base celular, ocorre 
devido ao aumento das células CD8 
em relação às células CD4.

Quanto à classificação clínica, além 
das AA TH1 e TH2, temos também a 
AA mista (com traços de ambos os 
tipos) e a AA por outro mecanismo 
não-conhecido.

Ainda segundo o Prof. Sabrá, toda 
criança nasce TH2 e com predispo-
sição a ser alérgica. O aleitamento 
materno exclusivo, nos primeiros 
oito meses de vida, faz com que haja 
maturação do sistema TH1, o que re-
duz exponencialmente as chances de 
alergia alimentar nesta criança.

A suspeita inicial de AA acontece 
quando o paciente apresenta um 
quadro clínico compatível com aler-
gia por ocasião da ingestão de um 
determinado alimento.

Caso a alergia seja do tipo TH2, as 
reações são anafiláticas, ou seja, 
se apresenta um quadro de alergia 
“clássica”: urticárias, coceira e ver-
melhidão na pele, cólicas e diarreia, 
dispneia e broncoespasmos, além 
de outros sintomas, podem surgir. E 



151

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 188 (5) Maio, Junho  - 2017

o surgimento do quadro clínico pode
ocorrer após alguns minutos ou ho-
ras da ingestão do alimento.

Já as alergias do tipo TH1, segundo 
o Prof. Sabrá, demoram um pouco
mais para se manifestar: entre 24h/
48h e até uma semana após a in-
gestão do alimento. As reações po-
dem se manifestar com cólicas, dor
abdominal, diarréia, dermatite, rini-
te, asma etc.

Em relação ao diagnóstico de AA, o 
palestrante nos afirma que a anam-
nese e o exame físico são funda-
mentais para alcançar tal objetivo. E 
além da história clínica, cita 03 tipos 
de testes que podem ser utilizados 
para ratificar o diagnóstico: provas 
diagnósticas (como os testes cutâ-
neos, dosagem de IgE e outros); 
provas dietéticas (retirada do ali-
mento da dieta e testes de provoca-
ção) e provas terapêuticas (quando 

o tratamento bem-sucedido confir-
ma o diagnóstico).

Em relação ao tratamento, o Prof. 
Sabrá afirma que a única forma efi-
caz de tratamento de alergia alimen-
tar é excluir totalmente da dieta do 
paciente o alimento que contenha o 
alergeno, substituindo este alimento 
por outro similar.

Além de retirar o alimento causador 
da alergia, é preciso também tratar 
o quadro clínico presente (respira-
tório, intestinal, dermatológico etc).
Nestes casos, medicamentos como
anti-histamínicos e corticoides po-
dem ser indicados. As vacinas orais
para tratamento de AA ainda estão
em estudos, segundo o professor.
Ao fim da aula, o Prof. Sabrá se co-
locou à disposição dos alunos, res-
pondendo a várias perguntas e re-
tirando as dúvidas dos docentes
sobre o tema.

Aula do Acadêmico foi assistida pelos alunos do Curso de Atualização
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ATA
29/06/2017

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 188º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 29/06/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Francisco J. B. Sampaio 
Secretário: Acad. Antonio Egidio Nardi 

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio abriu a 31ª Sessão 
Ordinária do 188º Ano Acadêmico, convidando o Acadêmico e organizador do Simpósio Marcello André 
Barcinski para tomar assento à mesa junto à Dra. Sandra Abrahão, Diretora da Área Médica da Bayer 
Brasil. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos Sampaio relembrou a todos que no dia 6 de julho 
de 2017 serão realizadas as eleições para a nova Diretoria do biênio 2017-2019, reforçando que, 
conforme o Regimento Interno, as eleições para a Diretoria são estritamente presenciais, não permitindo 
o voto por correspondência. O Acad. Marcello André Barcinski frisou o sucesso do evento, ressaltando
o apoio da Bayer Brasil na construção do Programa Jovens Lideranças Médicas. Agradeceu, ainda, à
Diretoria da Academia Nacional de Medicina pelo apoio irrestrito ao Programa, convidando a todos para 
tomar parte na continuação do evento na manhã do dia 30 de junho de 2017. A Dra. Sandra Abrahão
afirmou que é uma honra para a Bayer Brasil poder apoiar um Programa de tamanha relevância
científica, fazendo elogios à escolha do tema do Simpósio. O Presidente Acad. Francisco José Barcellos 
Sampaio convidou a Dra. Sonia Maria Ramos de Vasconcelos para fazer apresentação intitulada
“Integridade Científica e Reprodutibilidade na Ciência: Desconstruindo a Cultura e Confiança entre os
Pares?”, seguida pelo o Dr. Olavo Bohrer Amaral, que fez palestra sobre “A morte do ‘peer review’? ”.
Ao final das apresentações, ambos os palestrantes foram convidados para tomar assento à mesa para 
a rodada de discussões, Coordenada pelo Presidente Francisco José Barcellos Sampaio, e da qual
participaram os Acadêmicos Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Sergio Augusto Pereira Novis, Daniel
Goldberg Tabak, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Marcelo Marcos Morales, Maurício Gomes
Pereira, Marcello André Barcinski. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco José Barcellos
Sampaio, Ricardo José Lopes da Cruz, Milton Ary Meier, Roberto Soares de Moura, Omar da Rosa 
Santos, Marcelo Marcos Morales, Sergio Augusto Pereira Novis, Maurício Gomes Pereira, Carlos
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Antonio Egidio Nardi, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Gerson 
Canedo de Magalhães, Walter Araújo Zin, Karlos Celso de Mesquita, Pietro Novellino, Claudio
Cardoso de Castro, Eliete Bouskela, José Marcos Fizs (Honorário), José Manoel Jansen, Henrique 
Murad, Patrícia Rieken Macedo Rocco, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Adolpho Hoirisch, Daniel 
Goldberg Tabak, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Paulo Marchiori
Buss, Jorge Alberto Costa e Silva, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Antonio Mascia Gottschall,
José Carlos do Valle, Carlos Eduardo Brandão Mello, Arno von Buettner Ristow, José Galvão
Alves (34).
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SIMPÓSIO 
FALTA DE REPRODUTIBILIDADE NA PESQUISA BIOMÉDICA: 

UMA AMEAÇA REAL À CIÊNCIA? 
29 de junho de 2017 

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=pf_FZC-H9fk
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SIMPÓSIO 
FALTA DE REPRODUTIBILIDADE NA PESQUISA BIOMÉDICA: 

UMA AMEAÇA REAL À CIÊNCIA? 
29 de junho de 2017 

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=UQyLXIRJ5c4
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Sessão de 30 de junho de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
 COMPLETA 188 ANOS 
EM SESSÃO SOLENE

Com a presença do corpo Acadêmi-
co, diversas autoridades e convida-
dos, a Academia Nacional de Medi-
cina, instituição científi co-cultural 
mais antiga do Brasil em atividade, 
comemorou seus 188 anos em so-
lenidade realizada na sede da insti-
tuição, no Centro do Rio de Janeiro. 
A instituição encerra mais um ciclo 
marcado pela sua atuação ativa e 
pela abertura da Academia aos jo-

vens médicos e estudantes da área 
da Saúde.

Após a abertura da solenidade por 
parte do Presidente Acad. Francisco 
Sampaio, todos os convidados foram 
convocados a fi car de pé para a exe-
cução do Hino Nacional, que foi segui-
da pela alocução das as mensagens de 
congratulações e anúncio dos repre-
sentantes de instituições presentes.

Mesa Diretora da solenidade durante a execução do Hino Nacional: o Contra 
Almirante Manoel Moreira (Academia Brasileira de Medicina Militar); o Dr. Savino 
Gasparini Neto (Colégio Brasileiro de Cirurgiões); o Dr. Lauro Moretto (Academia 
Nacional de Farmácia); os Acads. Pietro Novellino, Antonio Nardi, Francisco 
Sampaio (Presidente), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e Marcos Moraes; a Dra. 
Marilia de Abreu Silva (Sociedade de Medicina e Cirurgia do RJ) e o Dr. José Itamar 

Abreu Costa (Academia de Medicina do Piauí)
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Na sequência, o Acadêmico e Se-
cretário Geral Antonio Egidio Nardi 
iniciou os trabalhos fazendo a apre-
sentação do Relatório das Ativida-
des do Ano Acadêmico. Aqui, foram 
ressaltados os Simpósios, Conferên-
cias e Jornadas científicas realizadas 
na instituição, que abordaram te-
mas de relevância nacional e de im-
pacto na sociedade científica como 
um todo, como os Simpósios “Res-
ponsabilidade Civil para o Médico” e 
“Drogas, Saúde e Direito”, além da 
realização da Sessão Conjunta com 
a Académie Nationale de Médicine, 
em Paris.

O Acadêmico também falou sobre a 
projeção alcançada pela ANM na mí-
dia, com a publicação de quase 200 
matérias na imprensa e a redação 
de 16 Documentos Oficiais sobre 
importantes temas como a chama-
da “pílula do câncer”. Por fim, mere-
ceu destaque o site da ANM, no qual 
foram inseridos os perfis de todos 
os 667 Membros Titulares e Eméri-
tos desde a fundação da instituição, 
em 1829. Além deste fato, todos os 
Patronos das 100 cadeiras possuem 
foto, representando um avanço con-
siderável nas informações disponi-
bilizadas pela instituição ao grande 
público. No site, também estão dis-
poníveis os dados sobre a História 
e Missão da Instituição, informações 
sobre o Programa Jovens Lideranças 
Médicas e ainda a aba “Temas Mé-

dicos para Leigos”, com artigos es-
critos pelos Acadêmicos em parceria 
com especialistas de diversas áreas.

O orador oficial, Acadêmico Carlos 
Antonio Mascia Gottschall, proferiu 
discurso de alocução aos Acadêmicos 
falecidos: Ivo Pitanguy (falecido em 
6 de agosto de 2016); Umberto 
Perrotta (falecido em 1º de novem-
bro de 2016) e João Pedro Escobar 
Marques Pereira (falecido em 6 de 
junho de 2017). Saudou também 
os Membros Titulares empossados 
no último ano Acadêmico: Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli, Cadeira 21, 
sucessor de Umberto Perrotta; 
Paulo Hoff, Cadeira 58, sucessor 
de Yvon Toledo Rodrigues (eméri-
to); Natalino Salgado Filho, Cadeira 
19, sucessor de Clementino Fraga; 
Maurício Gomes Pereira, Cadeira 
16, sucessor de Julio Studart de 
Moraes; Hildoberto Carneiro de 
Oliveira, Cadeira 77, sucessor de 
Antonio Luiz de Medina e Giovanni 
Guido Cerri, Cadeira 83, sucessor de 
Luiz Felippe Mattoso (emérito).

Iniciando a etapa dos Prêmios da 
ANM, o Presidente convidou o Aca-
dêmico Pietro Novellino para entre-
gar o Diploma e medalha ao autor 
do trabalho vencedor do Prêmio 
Academia Nacional de Medicina, 
na Área de Ciências Aplicadas, Dr. 
Miguel Angel Maluf, Professor Titu-
lar de Cirurgia Cardiovascular da 
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Unifesp, com o trabalho “Implante 
Transcateter de um Stent Válvula 
Expansível de Poliuretano, na Posi-
ção da Valva Pulmonar”.

O prêmio “Presidente da Academia 
Nacional de Medicina”, na área de 
Cirurgia, homenageou o ex-Presi-
dente e um dos Fundadores desta 
casa, José Francisco Xavier Sigaud. 
Após breve alocução sobre os feitos 
e realizações do Acadêmico, o Presi-
dente Francisco Sampaio convidou o 
Presidente Acadêmico Marcos Mora-
es a entregar o Diploma ao autor de 
um dos dois trabalhos classificados 
em 1º. Lugar: “Características His-
topatológicas do Músculo Orbicular 
Ocular Após Blefaroplastia Inferior 
Com e Sem Miotomia”, de autoria do 
Dr. Sergio Lessa e colaboradores. A 

entrega do Diploma para o trabalho 
“Dez Anos de Adenectomia Mamária 
e Reconstrução Oncoplástica para 
Tratamento do Câncer de Mama, de 
autoria do Dr. Alfredo Barros e co-
laboradores, ficou a cargo do Acad. 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro.

Em um marcante momento da ce-
rimônia, os ex-Presidentes Pietro 
Novellino e Marcos Moraes rece-
beram o Diploma de Presidente da 
Academia Nacional de Medicina. Os 
ilustres Acadêmicos Sérgio Novis e 
Felippe Mattoso receberam o Diploma 
e a recém-criada Medalha de Membro 
Emérito da Academia Nacional de 
Medicina, que deverá ser usada jun-
to com a Medalha Acadêmica em 
todas as Sessões Solenes da ANM, 
como distinção especial.

Acadêmico Emérito Felippe Mattoso e Acadêmico Sergio Novis recebendo sua 
Medalha de Membro Emérito
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Nesta etapa, ocorreu a outor-
ga do título de Correspondente 
Estrangeiro ao Dr. Raul Segundo 
Sanchez Gutierrez, da Universidad 
de la Frontera, no Chile. O 
Correspondente, eleito em 21 de ju-
lho de 2016 recebeu o Diploma do 
Acadêmico Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda visivelmente emocio-
nado, comprometendo-se a ser um 
digno representante da Academia 
Nacional de Medicina do Brasil em 

solenidades e eventos científicos re-
alizados no Chile.
Também foi homenageado o advo-
gado Dr. Rômulo Cavalcante Mota 
com o título de Benemérito da Aca-
demia Nacional de Medicina, em 
reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à Academia em 
questões referentes a CEDAE, IPTU, 
e em todas as relações com o Dovel 
Fundo de Investimento Imobiliário e 
demais assuntos de locação.

Dr. Romulo Mota (ao centro) entre o Acads. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e 
Francisco Sampaio

O Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio encerrou a solenidade pro-
ferindo emocionado discurso sobre 
a trajetória da Academia Nacional 
de Medicina e as perspectivas para 
o futuro da instituição. Sobre a his-

tória da instituição, destacou-se que 
a fundação se deu sob o reinado do 
imperador D. Pedro I, em 30 de ju-
nho de 1829, sob o título de Socie-
dade de Medicina do Rio de Janeiro. 
O Presidente reforçou que os obje-
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tivos de contribuir para o estudo, a 
discussão e o desenvolvimento das 
práticas da medicina, cirurgia, saú-
de pública e ciências afins, além de 
servir como órgão de consulta do 
Governo Brasileiro sobre questões 
de saúde e de educação médica se 
mantém vivos nas ações da Acade-
mia.

Destacou que ao longo deste segun-
do ano de administração, a Diretoria 
ampliou a abertura da Academia 
Nacional de Medicina à sociedade 
médica em geral, através de ativi-
dades científicos culturais de gran-
de impacto como os diversos sim-
pósios e jornadas apresentados. 
Sobre a projeção da Academia na 
imprensa, agradeceu especialmen-
te ao Benemérito Dr. Pedro Grossi 
Junior, Presidente do Jornal do Brasil, 
e também ao Benemérito e grande 
amigo Maurício Dinepi, Presidente 
dos Diários Associados, estendendo 
o agradecimento ao jornal O Globo,
Super Rádio Tupi, Globo News e
Folha de São Paulo.

Segundo o Presidente, o conheci-
mento e a história da ANM devem 
estar a serviço da Medicina e em prol 
da população, reforçando que aquilo 
que a Academia Nacional de Medi-
cina tem de mais valioso, além do 
passado e tradição, é a competên-
cia e brilhantismo das Acadêmicas 
e Acadêmicos. Assim, a instituição 
tem criado condições para que seus 
membros expressem esta capacida-
de e suas ideias para a sociedade 
médica e científica.

Ao final de seu discurso, se dirigiu 
aos Acadêmicos e Acadêmicas para 
agradecer pela colaboração que a 
Diretoria tem recebido, e a manei-
ra elegante, ética e cortês com que 
estes dois anos de gestão transcor-
reram.

Ao final da solenidade, foi oferecido 
coquetel aos convidados no Salão 
Nobre, onde os Acadêmicos se reu-
niram para festejar os 188 anos da 
Academia.
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SIMPÓSIO 
FALTA DE REPRODUTIBILIDADE NA PESQUISA BIOMÉDICA: 

UMA AMEAÇA REAL À CIÊNCIA? 
30 de junho de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=veUF1OjYaRk
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES  _____________________________

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados para:

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

Cada artigo deverá ser acompanhado de carta de submissão, assinada 
por todos os autores, indicando a intenção de publicá-lo nos Anais da Academia 
Nacional de Medicina. Esta carta deve informar que: a)- o artigo não foi 
publicado previamente e não foi submetido para publicação em outra revista, 
b)- que todos os autores contribuíram de forma significativa para a informação 
ou material submetido para publicação, c)- que os autores não possuem interesse 
financeiro direto ou indireto, associado com a publicação do artigo, d)- que a fonte 
de recursos extra-institucional, especialmente aquelas fornecidas por companhias 
comerciais, estão indicadas. Uma vez aceitos para publicação, os artigos passarão 
a ser propriedade desta revista e não poderão ser reproduzidos ou reimpressos 
total ou parcialmente sem a devida autorização por escrito da redação.

Conflito	de	Interesses - Qualquer conflito de interesses, principalmente 
acordo financeiro com companhias cujos produtos são citados no trabalho, devem 
ser claramente revelados quando o trabalho for submetido para revisão. Se aceito, 
esta informação será publicada no artigo final.

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

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

 Os Anais da Academia Nacional de Medicina aceitam a submissão de artigos 
originais e artigos especiais (História da Medicina, p.ex.). 

Artigos de revisão, avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação 
a temas de importância clínica, com ênfase em fatores como causas e prevenção 
de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, são, em geral, escritos, 
mediante convite, por profissionais de reconhecida experiência em assuntos de 
interesse especial para os leitores. Meta-análises estão incluídas nessa categoria. 
Autores não-convidados podem também submeter previamente ao conselho 
editorial uma proposta de artigo de revisão, com um roteiro.
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Os artigos deverão estar escritos em português ou inglês, de acordo com a 
ortografia oficial.

Os trabalhos deverão ser digitados em espaço duplo, com margens de 3 cm 
e com tamanho de letra legível (No. 14, de preferência). Abreviaturas deverão ser 
evitadas, entretanto, as oficiais poderão ser utilizadas, porém a primeira menção 
deverá ser completa, seguida da abreviatura. Gírias e expressões pouco comuns 
não deverão ser usadas. Drogas deverão ser mencionadas pelo nome químico.

Todos os tipos de artigos encaminhados deverão apresentar na, Folha de 
Rosto, o título do artigo, um título curto de até 50 letras, nome dos autores, local 
de realização do trabalho e até 6 palavras chave (key words). 

Um dos autores deve ser designado como Autor-Correspondente e deve ser 
fornecido o seu endereço completo para correspondência, telefone e e-mail.

Se o trabalho for financiado por instituição de pesquisa ou comercial, o 
nome da instituição deve ser mencionado.

TIPOS DE COLABORAÇÃO:

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

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

ILUSTRAÇÕES:
O número máximo será de 10 (dez) por manuscrito. Todas as figuras devem 

ser numeradas na ordem de aparecimento no texto. Todas as explicações devem 
ser apresentadas nas legendas. Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas 
devem indicar essa condição na legenda, assim como devem ser acompanhadas 
por uma carta de permissão do detentor dos direitos. Fotos não devem permitir a 
identificação do paciente; tarjas cobrindo os olhos podem não constituir proteção 
adequada. Caso exista a possibilidade de identificação, é obrigatória a inclusão de 
documento escrito fornecendo consentimento livre e esclarecido para a publicação. 

Microfotografias devem apresentar escalas internas e setas que contrastem 
com o fundo. As ilustrações são aceitas em cores para publicação no site. Contudo, 
todas as figuras serão vertidas para tons de cinza na versão impressa. Caso os 
autores julguem essencial que uma determinada imagem seja colorida mesmo na 
versão impressa, solicita-se um contato especial com os editores. Todas as figuras, 
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bem como todas as imagens geradas em computador, como gráficos, devem ser 
anexadas sob a forma de arquivos nos formatos jpg ou tif, com resolução mínima 
de 300 dpi para possibilitar uma impressão nítida. 

TABELAS:
Deverão ser numeradas em algarismos arábicos e constar isoladamente 

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Deverão ser numeradas de modo consecutivo, na ordem em que são 

inicialmente mencionadas no texto. Identificar as referências no texto através 
de números arábicos entre parênteses. Não deverá ser incluído material não 
publicado e comunicações pessoais na lista de referências; se for absolutamente 
necessário, mencione estas citações no corpo do texto. As citações pessoais devem 
ser restringidas ao mínimo. Para as abreviaturas dos nomes das revistas, refira-se 
a “List of Journals Indexed in Index Medicus” (www.nlm.nih.gov). 

Nas referências deverão constar os nomes de todos os autores. Quando 
existirem mais de 6 autores, liste os 6 primeiros, seguido de et al. Deverão constar 
a página inicial e a página final de cada artigo e capítulo de livro.

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

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

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

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

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