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E d i t o r i a l

s

Os pacientes devem ser os 

protagonistas de nossa profissão

Um editorial nada mais é do que a 

expressão do pensamento da revista ou 

de seu editor-chefe. 

No caso dos Anais da Academia 

Nacional de Medicina, representa ape-

nas a humilde opinião de seu editor. Em 

reunião de diretoria, na rica inter-relação 

dos Acadêmicos presentes e, entre inú-

meras colocações bastante oportunas 

de vários destes, sugerimos que a ANM 

tivesse, além das atividades científi co-

-culturais, “projetos atemporais” que se 

desenvolveriam por anos ou décadas.

Como exemplo para um desses 

“projetos atemporais”, propus a revita-

lização da Santa Casa da Misericórdia 

do Rio de Janeiro – fundada em 24 de 

março de 1582, com objetivo de oferecer 

assistência gratuita à população caren-

te da cidade, sem distinção de raça ou 

nacionalidade. Ao longo dos séculos, 

tornou-se importante local de ensino, 

pesquisa e da prática médica. Abrigou o 

hospital de ensino da Faculdade Nacio-

nal de Medicina (1808), da Universidade 

Gama Filho (1965) e da Fundação Técni-

co-Educacional Souza Marques (1971).

A idealização de nossa Academia e, 

também, o maior número de Acadêmicos 

que aqui foram empossados, entre os 671, 

são provenientes dessa grande instituição 

de assistência médico-hospitalar do Rio 

de Janeiro. O ensino médico protago-

nizado pela Santa Casa da Misericórdia 

humaniza o médico, mostra a grande 

diversidade humana e apresenta a pre-

ocupante diferença social de nosso país. 

Portanto, educa muito além de ensinar.

Berço do ensino médico e da 

Academia Nacional de Medicina, encon-

tra-se moribunda, abandonada por seus 

fi lhos e carente de um projeto real de 

revitalização.

Atualmente, 31 de nossos Acadêmi-

cos titulares passaram pelos imponentes 

corredores do mais antigo hospital de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro. Ape-

sar do esforço de seus diretores e de seu 
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provedor, a crise que assola aquela cente-

nária instituição só poderá ser revertida 

com a ajuda de seus “fi lhos”, que dela 

tanto usufruíram.

Com a altivez da ANM e dos Aca-

dêmicos a liderar tal movimento, talvez 

possamos mobilizar governantes e a inicia-

tiva  privada a reavivar essa instituição que 

a tantos socorrem e a muitos eternizam. 

José Galvão-Alves
Editor
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Na última quinta-feira (1), a Aca-
demia Nacional de Medicina realizou 
sua primeira Sessão Ordinária do ano 
de 2018. O presidente da ANM, o Aca-

dêmico Jorge Alberto Costa e Silva, 
abriu os trabalhos da sessão convidan-
do os confrades Acadêmicos Adolpho 
Hoirisch e Antonio Egidio Nardi, co-

S e s s ã o
1o de março de 2018

s

Neuromodulação em psiquiatria é tema de 
simpósio inaugural na ANM

Na mesa diretora, os acadêmicos Pietro Novellino, Adolpho Hoirisch, Jorge 
Alberto Costa e Silva (presidente) e Antonio Nardi
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-organizadores do evento, para tomarem 
assento à mesa junto ao ex-presidente 
Pietro Novellino. A sessão contou com 
palestras sobre estimulação magnética 
transcraniana e neuromodulação no tra-
tamento de transtornos como depressão, 
ansiedade e bipolaridade.

A neuromodulação é um tratamento 
médico que consiste na aplicação de um 
campo eletromagnético visando modifi-
car e modular o sistema nervoso central 
ou periférico, inibindo ou estimulando 
os neurotransmissores responsáveis por 
determinada função ou comportamento.

A professora do Instituto de Psi-
quiatria da UFRJ, Tathiana Baczynski, 
abordou a utilização do método em tra-
tamento de transtornos de ansiedade, 
pânico e estresse pós-traumático. Segun-
do a psiquiatra, a estimulação magnética 
transcraniana (EMT) é a técnica indicada 
para esse tipo de patologia. Essa técnica 
não invasiva gera um campo magnético 
por meio de uma corrente repetitiva que 
equilibra determinada região do cérebro, 
delimitada previamente pelo médico.

Baczynski explicou ainda que os 
tipos de estímulo podem variar em 
velocidade, frequência, intensidade, 
intervalo e duração da série, depen-

dendo das especificidades de cada caso. 
A médica do Laboratório de Pânico e 
Respiração do IPUB apresentou dados 
da utilização do tratamento em casos 
clínicos e concluiu que, apesar de não 
existirem estudos suficientes para com-
provar a eficácia da técnica, existem 
casos promissores que carecem de um 
maior investimento em pesquisa.

Também palestrando sobre EMT, a 
dra. Patrícia Ciminelli (Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho) abordou 
o tratamento do zumbido, sintoma que 
acomete 15% da população, podendo 
variar entre leve, severo e incapacitante. 
A relação do zumbido com a plasticidade 
cerebral se dá pelas alterações plásticas no 
sistema nervoso central e conexões anor-
mais entre as vias auditivas e não auditivas.

A professora da UFRJ apresentou 
pesquisas acadêmicas e casos clínicos 
para demonstrar a eficácia do tratamento. 
Por conta do baixo número de amos-
tras, observa-se um benefício parcial e 
temporário por meio do EMT de baixa 
frequência. Entretanto, Ciminelli ressal-
tou a importância do desenvolvimento 
de protocolos de estudo, sobretudo por 
se tratar de uma fisiopatologia não 
totalmente esclarecida. Afirmou existir 
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otimismo em relação à neuromodula-
ção, mas não um tratamento eficaz até 
o momento.

Outro tipo de neuromodulação 
abordado foi a estimulação transcra-
niana de corrente contínua (ETCC), 
que estimula o cérebro por meio de um 
campo magnético gerado por um apare-
lho pequeno, não invasivo e indolor. O 
pesquisador Sérgio Machado, do Labo-
ratório de Pânico e Respiração do IPUB/
UFRJ, palestrou sobre o uso da técnica 
no tratamento da depressão.

Iniciou sua apresentação ressal-
tando que a depressão é um distúrbio 
mental que afeta uma em cada dez pes-
soas em todo o mundo – no Brasil, 80 
milhões de brasileiros são afastados do 
trabalho por conta da doença. Apesar 
de muitos pacientes responderem bem 
aos tratamentos psicoterapêuticos e 
medicamentosos, 20 a 30% deles não 
respondem bem a nenhum tipo de tra-
tamento, e para esses casos a ETCC é 
uma opção terapêutica a ser considerada.

O pesquisador discorreu sobre os 
estudos já existentes a respeito desse 
tratamento, que apontam para a redu-
ção significativa dos sintomas. Concluiu 
então que o método é promissor, mas 

serão necessários estudos com segmentos 
de média e longa duração para que haja 
confirmação efetiva.

Em seguida, o doutor do Instituto de 
Psiquiatra da USP Izio Klein versou sobre 
a neuromodulação no tratamento do 
transtorno bipolar, apresentando estudos 
realizados em pacientes de depressão uni-
polar e pacientes bipolares, utilizando o 
método de estimulação magnética trans-
craniana repetitiva inibitória (EMTR) 
para o primeiro e estimulação trans-
craniana de corrente contínua (ETCC) 
para o segundo. A EMTR apresentou 
resultados significativos nos dois tipos de 
pacientes, enquanto a ETCC apresentou 
benefícios no tratamento de episódios 
depressivos dentro do transtorno bipolar.

Ao concluir sua apresentação, Izio 
Klein alertou que a neuromodulação não 
pretende substituir medicações e méto-
dos convencionais; entretanto, apresenta 
poucos efeitos colaterais, custo reduzido 
em relação a procedimentos mais invasi-
vos e grande possibilidade de benefícios, 
sobretudo em conjunto com medicações 
convencionais e outros tratamentos 
oferecidos.

O dr. Leandro Valiengo, do Ins-
tituto de Psiquiatria do Hospital das 

Revista_ANM_189-3.indd   11 24/07/2018   12:21:54



s    12   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP, discutiu o uso da neuromodulação 
no tratamento da esquizofrenia, trans-
torno que afeta 1% da população. A 
esquizofrenia apresenta uma variedade 
de sintomas, que podem ser classificados 
em positivos e negativos. Enquadrados 
no primeiro grupo estão delírios, aluci-
nações, comportamentos ou discursos 
desorganizados. Entre os sintomas nega-
tivos: expressão emocional diminuída, 
ausência ou diminuição de iniciativa, 

alogia e anedonia, uma situação clínica 
que dispõe de poucos tratamentos.

Diante dos estudos e casos clíni-
cos apresentados, observou-se que em 
pacientes que apresentam sintomas nega-
tivos são necessárias pelo menos quinze 
sessões de estimulação, seja por EMT ou 
ETCC. Já entre os sintomas positivos, os 
estudos focam sobretudo no tratamen-
to da alucinação auditiva, já que esse 
tipo de alucinação oferece uma maior 
possibilidade de descobrimento de sua 

Estudantes preencheram o Anfiteatro Miguel Couto na primeira sessão de 2018 da ANM
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neurobiologia. Nesses casos, o efeito da 
estimulação transcraniana não persiste 
por um longo período após o término 
do tratamento, por isso se indica a reali-
zação de sessões continuadas, para evitar 
a recaída de sintomas.

Na segunda etapa do simpósio, 
a discussão sobre transtornos mentais 
expandiu-se para uma abordagem mais 
abrangente a respeito da mente e do cére-
bro no século XXI. O Acadêmico Antonio 
Egidio Nardi abordou a neurogênese, a 
formação de novos neurônios no cérebro 
adulto. O conceito é recente, surgiu no 
final do século passado, em 1999, com a 
descoberta das primeiras células-tronco 
em humanos adultos. Em 2007, estudos 
que demonstravam não apenas a forma-
ção de novos neurônios, mas também sua 
migração e formação de sinapses, foram 
um marco para a neurociência.

Em estudo realizado pelo Acadêmico 
no Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho, ficou comprovado que dietas hiper-
calóricas prejudicam a função cerebral, 
enquanto dietas hiperproteicas e hipo-
calóricas, com períodos intermitentes 
de jejum, melhoram sua função. Outros 
estudos revelam também que o consu-
mo de resveratrol, presente sobretudo em 

alimentos da cor vermelha, auxiliam na 
formação de novos neurônios.

Para finalizar sua apresentação, o 
psiquiatra indicou atividades que esti-
mulam a neurogênese, como exercício 
físico, por exemplo, e outras que dimi-
nuem o potencial da atividade cerebral, 
estresse, privação de sono e consumo de 
drogas. O Acadêmico concluiu que o 
que piora a neurogênese também torna 
o indivíduo mais suscetível a transtornos 
mentais como depressão e ansiedade.

O presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva fechou o simpósio com pales-
tra sobre mente e consciência humana, 
trazendo questões sobre a relação entre 
cérebro, mente e consciência e como isso 
se dá do ponto de vista da filosofia – por 
meio da dualidade entre materialismo e 
idealismo – e da física quântica.

Segundo o Acadêmico, a ciência foi 
construída para explicar o mundo da 
matéria até o átomo, numa concepção 
newtoniana. A partir dos estudos sobre 
substâncias elementares e subatômicas, 
questionamentos sobre o funcionamen-
to da consciência emergiram e até hoje 
continuam inexplicados.

Em seu discurso, o presidente pro-
curou levantar uma reflexão a respeito 
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do modelo de ciência atual, e o papel da 
ciência e da medicina enquanto fatores 
de evolução para o mundo. Finalizou o 

evento agradecendo aos Acadêmicos e 
expositores que trouxeram questões per-
tinentes para o futuro da ciência.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 01/03/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
Secretário Geral: Acad. José Galvão-Alves 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 20ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, promulgando-a secreta para a realização das eleições das Comissões 
julgadoras para apreciação da Memória e Currículo dos Candidatos às vagas das Cadeiras nº 02, Secção 
de Medicina, Patrono: Miguel da Silva Pereira, ocorrida pela passagem a emérito do Acadêmico Sergio 
Augusto Pereira Novis, tendo como candidatos os Drs. Mauricio Younes Ibrahim, José Hermógenes Rocco 
Suassuna e nº 79, Secção de Cirurgia, Patrono: Olympio Arthur Ribeiro da Fonseca, ocorrida pelo 
falecimento da Acad. Anna Lydia Pinho do Amaral († 25/06/2015), tendo como candidato o Dr. Maurício 
Augusto Silva Magalhães Costa. Após as eleições, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva reabriu 
a Sessão. Nas comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves comunicou o lançamento do novo 
Livreto dos Acadêmicos, contendo informações sobre os Membros Titulares e Eméritos, Honorários 
Nacionais e Estrangeiros e Correspondentes Nacionais e Estrangeiros. Informou também que foi publicada 
mais uma edição dos Anais da Academia Nacional de Medicina, ressaltando que, por decisão da Diretoria, 
todos os Acadêmicos foram incluídos no Conselho Editorial dos Anais. Na sequência, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a vaga da Cadeira nº 42, Secção de Medicina, Patrono: João 
Carlos Teixeira Brandão, em decorrência do falecimento do Acad. Nestor Schor († 03/02/2018), com 
inscrições de 01/03/2018 a 29/05/2018. Dando continuidade ao Simpósio "Neuromodulação em 
Psiquiatria", o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, fez apresentação intitulada “A Mente no 
Século XXI”. Em seguida, o Acad. Antonio Egidio Nardi apresentou aula sobre “O Cérebro no Século XXI”. 
Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de debates da qual participaram o Acad. Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, o Honorário Estrangeiro Brunno von Ristow e os palestrantes do Simpósio. Ao final das 
discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Adolpho Hoirisch, Antonio Egidio Nardi, José 
Galvão-Alves, Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, Maurício Gomes Pereira, Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli, Claudio Cardoso de Castro, Gilberto de Nucci, Omar da Rosa Santos, Carlos 
Antonio Mascia Gottschall, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Jayme Brandão de 
Marsillac, Carlos Alberto de Barros Franco, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Orlando Marques Vieira, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Sergio Augusto Pereira Novis, Brunno von Ristow (Honorário Estrangeiro), 
Walter Araújo Zin, José Manoel Jansen, José Gomes Temporão, Carlos Roberto Telles Ribeiro, José 
Carlos do Valle, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Karlos Celso de Mesquita, José Augusto da Silva 
Messias, Milton Ary Meier, Marcello André Barcinski, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Patrícia Rieken Macedo Rocco, Carlos Eduardo Brandão Mello, Deolindo de 
Souza Gomes Couto, Doris Rosenthal (Honorária Nacional), José Luiz Gomes do Amaral, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Wanderley de Souza, Jorge Fonte de Rezende Filho, Arno von Buettner 
Ristow, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional) (42). 
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A sessão ordinária realizada pela 
Academia Nacional de Medicina na 
última quinta-feira (8) teve como tema 
“Febre amarela – Essa nossa velha (des)
conhecida”. Sob organização do Aca-
dêmico Celso Ferreira Ramos Filho, 

palestrantes discutiram temas relevantes 
para o atual cenário de surto em diversos 
estados do país.

O Acadêmico Celso Ramos deu 
início ao seminário com uma breve 
introdução sobre o propósito do evento, 

S e s s ã o
8 de março de 2018

s

Seminário da ANM  
aborda febre amarela

Acadêmicos José Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi, Celso Ramos,  
Ricardo Cruz e Walter Zin na mesa diretora do evento
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que busca analisar a recorrência da febre 
amarela após ter sido considerada, por 
décadas, erradicada. Apresentou então os 
dados que reforçam ainda mais a neces-
sidade de que seja feita essa discussão em 
uma instituição de grande porte como a 
Academia Nacional de Medicina. Desta-
cou que, no período entre junho de 2017 
e março de 2018, já foram notificados 
mais de 3 mil casos da doença, com 900 
confirmações.

Jaime Larry Benchimol, professor 
da Casa de Oswaldo Cruz, abordou a 
história da febre amarela no Brasil, desde 
seu surgimento em 1685 – com a pri-
meira epidemia em Recife, trazida por 
um navio da África –, passando pela 
criação das primeiras vacinas ao redor 
do mundo, e chegando até os dias de 
hoje, com a volta da doença. Relembrou 
a campanha sanitária de combate à febre 
amarela estruturada por Oswaldo Cruz 
no início do século XX e a descoberta da 
contaminação de macacos e transmissão 
por mosquitos Aedes aegypti.

Finalizou apresentando gráficos que 
demonstram mudanças de fronteiras 
entre áreas endêmicas e áreas de risco 
nos últimos anos, por efeito de alterações 
ambientais e socioeconômicas e da ine-

ficiência das políticas públicas no Brasil. 
Alertou também para o risco eminente 
de urbanização da febre amarela silvestre 
nas Américas.

A coordenadora do Centro de Infor-
mação em Saúde Silvestre e do Programa 
Institucional de Biodiversidade e Saúde 
da Fiocruz, dra. Marcia Chame, abordou 
os fatores de expansão geográfica do vírus 
amarílico no Brasil. Iniciou sua confe-
rência com a apresentação com gráficos 
que comparam as rotas de dispersão da 
doença no Brasil, afirmando que ainda 
não é possível compreender de todo os 
padrões de movimentação, que perma-
nece similar atualmente.

A pesquisadora discorreu então 
sobre a dinâmica de transmissão da febre 
amarela e suas características. Segundo 
ela, a alta diversidade das áreas floresta-
das suporta um processo de transmissão 
mais abrangente, sobretudo em doenças 
transmitidas por artrópodes. Concluiu 
que o maior problema é o tempo de 
viremia nos mosquitos. Enquanto a pre-
sença do vírus no sangue de humanos e 
macacos tem curta duração, no mosquito 
permanece por toda a vida.

Em seguida o pesquisador Adriano 
Pintér, da Superintendência de Controle 
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de Endemias de São Paulo, apresen-
tou um estudo de geoprocessamento 
demonstrando a dispersão do vírus da 
febre amarela no estado de São Paulo. O 
trabalho mostra a origem amazônica do 
vírus e seus canais de entrada, especifica-
mente em São Paulo. O projeto informa 
também o tempo de dispersão do vírus: 
são 60 dias a partir da sua entrada na 
região até que a população comece a ser 
contaminada.

A presidente da Sociedade de 
Infectologia do Estado do Rio de Janei-
ro, Tânia Vergara, discorreu sobre os 

medicamentos já registrados para o trata-
mento de outras doenças, com potencial 
para uso em febre amarela. Destacou 
que o momento ideal de intervenção 
com antivirais ocorre na fase virêmica 
(primeiros 3 a 5 dias de contaminação) 
e na fase de remissão (48 horas após a 
contaminação). A intervenção na fase 
de intoxicação é limitada, por conta da 
baixa viremia e da disfunção orgânica já 
estabelecida.

A palestrante expôs experimentos in 
vitro realizados em primatas, camundon-
gos e hamsters para a identificação de 

Estudantes, residentes e profissionais da saúde no Anfiteatro Miguel Couto
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agentes antivirais com atividade contra 
o vírus da febre amarela, e as estratégias 
para desenvolvimento das medicações. 
Demonstrou ainda pesquisas acadêmi-
cas que indicam os principais agentes 
inibidores do vírus, como o sofosbuvir, 
considerado o mais eficaz.

Na sequência, o prof. Luiz Augusto 
Carneiro D’Albuquerque, do Laboratório 
Cirúrgico e Transplante de Fígado da USP, 
apresentou dados iniciais do transplante 
hepático na febre amarela. Esclareceu 
como o procedimento é realizado no Hos-
pital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo, que desde que foi identificado o 
recente surto buscou inovar os tratamen-
tos oferecidos aos pacientes.

O médico explicou como são iden-
tificados os casos mais graves, aptos a 
realizar o transplante; os principais sinto-
mas são disfunção renal, distúrbio grave 
de coagulação e encefalopatia. Apresen-
tou então alguns casos clínicos em que 
ocorreram transplantes hepáticos e citou 
as contraindicações para a realização 
da operação, como pancreatite grave, 
hemorragia digestiva e no sistema nervo-
so central, e também choque refratário.

O secretário de Saúde do estado de 
São Paulo, dr. David Uip, abordou a 

situação epidemiológica da febre ama-
rela na região. Apresentou gráficos da 
distribuição de contaminação entre os 
municípios, notificações de epizootias 
e suas classificações, ocorrências da 
doença nos últimos vinte anos e citou 
o crescimento exponencial do número 
de óbitos na capital. Ao finalizar sua 
palestra, comentou a campanha de vaci-
nação de 2017, onde foram imunizadas 
7 milhões de pessoas, em 77 novas áreas 
de recomendação cautelar de vacinação, 
e a campanha deste ano, que tem como 
meta vacinar 9.254.073 pessoas até o fim 
do primeiro semestre e já atingiu mais 
de 50% da população-alvo.

Discutindo a situação atual da febre 
amarela no estado do Rio de Janeiro e 
ações de bloqueio, o Acadêmico Celso 
Ramos realizou apresentação prepara-
da pelo subsecretário de Vigilância em 
Saúde do estado do Rio de Janeiro, 
Alexandre Chieppe, que não pôde com-
parecer ao evento.

Os dados apresentados indicam o 
crescimento no número de casos con-
firmados e sua letalidade ao longo da 
história, a progressão das notificações de 
epizootias em todas as regiões do estado 
e as estratégias de vacinação da Secre-
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taria de Saúde. Ressaltou, ainda, que a 
incidência é maior entre homens de 40 
a 65 anos.

Em seguida, discorreu sobre a 
vacina amarílica como arma de con-
trole da doença. O Acadêmico versou 
sobre as mudanças na vacinação desde 
sua criação em 1937, quando a vaci-
nação era realizada a cada cinco anos, 
a partir dos 6 meses de vida em áreas 
endêmicas e a partir dos 9 em áreas 
não endêmicas.

Apresentou também um trabalho 
recente, publicado na The Lancet Infec-
tious Diseases, que aponta os baixos 
níveis de cobertura da vacinação como 
um dos principais fatores de influência 
nos surtos de 2007 e 2008. O Acadêmi-
co finalizou o seminário ressaltando as 
contraindicações de vacinação e a rari-
dade de reações adversas. Concluiu que 
a vacina é a principal forma de combate 
à febre amarela, destacando evolução e 
inovação em seu tratamento.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 08/03/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
Secretário Geral: Acad. José Galvão-Alves 
 
Com quórum regimentar e na ausência justificada do Presidente, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio 
Nardi, assumiu a presidência da 21ª Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e 
aprovação as atas das Sessões de 16, 23 e 30 de novembro de 2017 e, não havendo reparos, foram aprovadas. 
Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves informou que na próxima semana será 
comemorado o dia mundial do rim. O 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi ressaltou a presença da 
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a Dra. Nísia Trindade Lima, agradecendo-a pela doação de exemplares 
do livro “Imagens, Micróbios e Espelhos: os Sistemas Imune e Nervoso e Nossa Relação com o Ambiente” a 
todos os Acadêmicos. Na sequência, concedeu a palavra à Dra. Nísia Trindade Lima, que chamou atenção para 
o caráter multidisciplinar e originalidade da obra, de autoria do Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e do Dr. Yuri 
Chaves Martins. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Marcello André Barcinski, na qualidade de 
membro do Comitê de Governança do InterAcademy Partnership (IAP), informou que a ANM recebeu, no dia 23 
de janeiro, um documento temático da instituição intitulado “A Call for Action to Tackle the Growing Burden of 
Dementia”, a ser enviado a todos os Acadêmicos, para que seja decidido se a Academia irá, ou não, endossar 
o documento. O Acad. Celso Ferreira Ramos Filho doou um livro para a Biblioteca Alfredo do Nascimento, de 
autoria do Dr. Gunther Von Hagens. O Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. ressaltou a presença do Dr. David Uip, 
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo. O Acad. José Carlos do Valle lamentou o falecimento do Dr. 
Renam Catharina Tinoco, considerado um dos maiores cirurgiões do país, falecido no dia 19 de janeiro de 2018, 
solicitando a redação de uma nota de pesar, dirigida à família do médico. O Acad. Delta Madureira Filho fez uso 
da palavra para se voluntariar para integrar a comissão de redação deste documento, à qual também se juntaram 
os Acads. Pietro Novellino e José Carlos do Valle. Não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos 
Acadêmicos, o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu continuidade ao Seminário “Febre Amarela: 
Essa Nossa Velha (Des) conhecida”, parabenizando o Acad. Celso Ferreira Ramos filho pela organização do 
evento. Na sequência, convidou o Dr. David Uip (Secretário de Saúde do Estado de São Paulo) para proferir a 
conferência “Febre Amarela no Estado de São Paulo”. Na sequência, o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho 
informou que, devido a um imprevisto, o Dr. Alexandre Chieppe (Subsecretário de Vigilância em Saúde – SES-
RJ) não pôde comparecer à Sessão da ANM. Assim sendo, o Dr. Alexandre Chieppe designou o próprio 
Acadêmico para fazer a apresentação da conferência “Febre Amarela no Estado do Rio de Janeiro”. Em seguida, 
o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho apresentou conferência intitulada “A Vacina Antiamarílica: Arma Essencial 
de Controle – Ou Tiro Pela Culatra?”. Ao final das apresentações seguiu-se rodada de debates da qual 
participaram os Acads. Celso Ferreira Ramos Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Rubens Belfort Mattos Jr., 
Carlos Eduardo Brandão Mello, Karlos Mesquita, Marcello André Barcinski, Eduardo Lopes Pontes e o Dr. David 
Uip. Encerradas as discussões, o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, José Carlos do Valle, Celso Ferreira Ramos Filho, Karlos Mesquita, Gerson Canedo de 
Magalhães, Henrique Murad, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Omar da Rosa Santos, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Marcello André Barcinski, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Orlando Marques Vieira, Walter 
Araújo Zin, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, José Manoel Jansen, Milton Ary Meier, Carlos Américo de 
Barros e Vasconcelos Giesta, Arno von Buettner Ristow, Delta Madureira Filho, Carlos Alberto Barros 
Franco, Antonio Egidio Nardi, Ricardo José Lopes da Cruz, Adolpho Hoirisch, Patrícia Rieken Macedo 
Rocco, José Galvão-Alves, Roberto Soares de Moura, Mario Barreto Corrêa Lima, Marcus Tulio Bassul 
Haddad, Eduardo Lopes Pontes, Meer Gurfinkel (Honorário Nacional), Rubens Belfort Mattos Jr., Daniel 
Goldberg Tabak (35). 
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O Acadêmico Orlando Marques Viei-
ra realizou, na última sexta-feira (9), uma 
visita guiada pelas instalações e áreas da 
Academia Nacional de Medicina para os 
alunos do primeiro período de medicina 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), mostrando o acervo de objetos 
históricos da ANM e debatendo aspectos 
da instituição e da medicina no Brasil.

A visita teve início no Hall de Entra-
da da ANM, onde o Acadêmico discorreu, 
durante alguns minutos, sobre informa-
ções históricas da instituição, como a 
fundação em 1829, ainda no Império, suas 
mudanças de nome, sua missão e alguns 
aspectos do seu funcionamento cotidia-
no. No mesmo espaço, foi apresentada a 
coleção de bustos de importantes figuras 
da medicina brasileira, como Fioravan-
ti Alonso di Piero, Antônio Fernandes 
Figueira, Mário Pinotti, entre outros.

Seguindo pelo imponente Salão 
Nobre, onde acontecem o Chá Acadê-
mico das quintas-feiras e os coquetéis 
e jantares de confraternização, o prof. 
Orlando Marques Vieira apresentou 
detalhes do mobiliário – datado da 
época do Império –, a vasta coleção 
de óculos pertencentes não apenas 
a médicos, mas também a escritores, 
intelectuais e políticos, e os três painéis 
alocados no salão. O primeiro retrata a 
outorga da licença para o funcionamen-
to da primeira faculdade de medicina 
do Brasil, em Salvador; o segundo, a 
reunião para a fundação da Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro, que 
mais tarde viria a se tornar a Academia 
Nacional de Medicina; e o último retra-
tando aspectos da primeira campanha 
de saúde pública no Brasil, organizada 
por Oswaldo Cruz.

9 de março de 2018

s

ANM recebe alunos de Medicina  
da UFRJ para aula inaugural
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No Salão Nobre da ANM, o acad. Orlando Marques Vieira junto aos estudantes

O acad. Orlando Marques Vieira durante a visita guiada aos 
estudantes da UFRJ
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A visita seguiu pelo Estar Acadê-
mico, onde os membros da ANM se 
reúnem de modo informal para conversas 
e trocas de ideias e opiniões, e a antessala 
da Presidência, ambos com mobiliário 
moderno e pinturas retratando médicos 
ou realizadas por médicos. Na Sala da 
Presidência, explicou alguns aspectos do 
mobiliário, com destaque para a galeria 
dos ex-presidentes da instituição.

No Anfiteatro Miguel Couto, local 
onde se realizam as sessões da ANM, o 
palestrante explicou como ocorrem as 
sessões, as posições que ocupam a mesa 
diretora, os demais Acadêmicos, os con-
vidados e palestrantes, além do público 
visitante. Além da ANM, a atividade 
incluiu visitas a outras instituições que 
são referência para a memória da medi-
cina no Brasil.
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Em solenidade realizada na última 
terça-feira, 13 de março, a Academia 
Nacional de Medicina outorgou o títu-
lo de honorário nacional ao especialista 
em psiquiatria forense e medicina legal 

Talvane Marins de Moraes. Conduzido 
ao Anfiteatro Miguel Couto pela comis-
são de honra formada pelos Acadêmicos 
Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, 
José Galvão-Alves, José Carlos do Valle 

S e s s ã o  s o l e n e  d e  p o s s e
13 de março de 2018

s

Dr. Talvane Marins de Moraes recebe título de 
honorário nacional da ANM

A mesa diretora da solenidade durante a execução do hino nacional: o dr. Francisco 
Horta e os acads. Pietro Novellino, José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva 
(presidente). Antonio Egidio Nardi, Francisco Sampaio e Omar da Rosa Santos
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e Antonio Egídio Nardi, o dr. Talvane 
recebeu as insígnias acadêmicas das mãos 
do presidente Jorge Alberto Costa e Silva.

Em seu discurso de saudação, o 
Acadêmico Adolpho Hoirisch se referiu 
ao empossado, seu colega de turma na 
Faculdade Nacional de Medicina, como 
“um profissional de competência ímpar, 
digno dos maiores encômios”. O novel 
honorário foi coordenador do Departa-
mento de Ética e Psiquiatria Legal da 
ABP e pertence às Câmaras Técnicas 
de Perícias Médicas e Médico Legal da 
Medicina Legal do Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 
O Acadêmico classificou o homenagea-
do como “um dos maiores mestres das 
ciências interinfluidas: do direito e da 
medicina legal, em suas diferentes rami-
ficações”, e elogiou sua incessante busca 
pela educação continuada, por meio de 
atualização e aperfeiçoamento.

Versou brevemente sobre a atividade 
pericial que o dr. Talvane desempenha, 
ressaltando que se trata de uma função 
cujo “dever também é discordar de outro 
colega no que tange a suas conclusões”. 
A respeito de tais discordâncias, o psi-

O acadêmico Adolpho Hoirisch saudou o colega com eloquente discurso
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quiatra ressaltou que estas devem vir 
embasadas na educação, no respeito, no 
conhecimento profundo e na experiên-
cia, concluindo que tais características 
norteiam as ações do confrade.

Ao proferir seu discurso de posse, o 
dr. Talvane, após discorrer sua trajetória 
pessoal e profissional, afirmou que ser 
honorário nacional da ANM é “uma hon-
raria de acréscimo pessoal e profissional, 
estando muito agradecido por ser par-
te desta prestigiosa e ilustre academia”. 
Comparou a emoção de estar ingressando 
na instituição à experimentada 58 anos 

atrás, quando tomou conhecimento de 
sua aprovação no vestibular da Faculdade 
Nacional de Medicina: “Tais sentimen-
tos representam a consumação de sonhos 
acalentados e alimentados durante toda 
a minha vida.”

O psiquiatra forense relembrou 
como se deu o interesse e encantamen-
to pela especialização em psiquiatria ao 
final do curso médico, o que classificou 
como “um fascínio por entender as pes-
soas nas suas singularidades”. Citou, 
ainda, sua experiência profissional no 
Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, 

O honorário nacional Talvane Marins de Moraes
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onde conheceu a “especial aplicação do 
conhecimento psiquiátrico, a perícia 
psiquiátrica”. Agradeceu, por fim, aos 
familiares, colegas de turma da Facul-
dade Nacional de Medicina, entre eles 
os Acadêmicos Adolpho Hoirisch e Eus-
tachio Portella Nunes, e ao presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva.

Ao final da cerimônia, o presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva mencionou 
a biografia do homenageado e ressaltou 
sua contribuição à prática psiquiátrica, 

além de sua compreensão e reflexão sobre 
ética e comportamento humano prático 
moral, afirmando que se trata de “um 
grande psiquiatra e profundo conhece-
dor da ética e da moral”.

Destacou a contribuição que o dr. 
Talvane de Moraes pode dar à Academia 
Nacional de Medicina, em especial na 
discussão e na reflexão do que vem a ser a 
medicina no século XXI, o parabenizan-
do pela brilhante carreira profissional. 
Em seguida, Acadêmicos e convidados 

O presidente Jorge Alberto Costa e Silva fez a entrega do diploma ao honorário nacional 
Talvane Marins de Moraes
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interagiram e cumprimentaram o novo 
honorário durante coquetel no Salão 
Nobre da instituição.

Talvane Marins de Moraes nasceu 
em Campos dos Goytacazes (RJ). Possui 
graduação em medicina pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
(1966) e graduação em direito pelo 
Instituto Metodista Bennett (2004). 
Especializou-se em psiquiatria também 
pela UFRJ (1967). Possui dezenas de 
produções bibliográficas, publicações 
em jornais e revistas especializadas, 

além de artigos Acadêmicos. É mem-
bro de diversas sociedades médicas e 
de direito, sendo um dos fundadores 
da Associação Brasileira de Psiquiatria 
(1965). Atuou em diversos hospitais, 
universidades e cargos públicos. Atu-
almente, é pesquisador do Instituto 
de Psiquiatria da UFRJ, professor de 
psiquiatria forense e vice-presidente da 
Escola da Magistratura do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, e ainda pro-
fessor de pós-graduação da Fundação 
Getulio Vargas.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Anualmente, na segunda quinta-fei-
ra de março, é celebrado o Dia Mundial 
do Rim, que tem como objetivo aumen-
tar a consciência sobre o impacto da 

doença renal na humanidade. Para con-
sagrar essa data, a Academia Nacional 
de Medicina realizou, na sessão do dia 
15 de março, simpósio sobre insuficiên-

S i m p ó s i o
15 de março de 2018

s

ANM realiza simpósio sobre insuficiência renal 
aguda (IRA) em tributo ao Dia Mundial do Rim

Na mesa diretora, o correspondente nacional Valdebrando Lemos, os acads. Omar da Rosa 
Santos, Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva (presidente), Manassés Claudino Fonteles, 

Natalino Salgado Filho e o dr. Maurilo Leite Jr.
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cia renal aguda (IRA), sob organização 
do Acadêmico Omar da Rosa Santos. 
Entre os palestrantes presentes estavam 
o dr. Maurilo Leite Jr., da Sociedade de 
Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro, 
e os Acadêmicos Natalino Salgado Filho, 
José Osmar Medina e Miguel Riella.

O Acadêmico Natalino Salga-
do Filho iniciou a primeira rodada 
de palestras com o tema “Etiologia 
da insuficiência renal aguda (IRA)”, 
classificando-a como uma redução 
abrupta da função renal, cujas prin-
cipais consequências são: retenção 
de escórias nitrogenadas, alteração 
do volume de líquido extracelular, 
comprometimento da homeostase ele-
trolítica e do equilíbrio ácido-básico. 
Ressaltou que não há consenso quanto 
à definição da doença em pacientes 
críticos, e que na literatura existem 
mais de trinta definições diferentes, o 
que gera dificuldade na comparação 
de casos clínicos.

Em sua conclusão, o nefrologista 
apresentou as diferentes classificações 
para cada tipo de condição e estabeleceu 
comparações entre insuficiência, lesão 
e injúria renal aguda, que representam, 
respectivamente, disfunção, dano ou 

agressão aos rins. Apontou ainda pos-
síveis causas da doença, entre elas sepse, 
nefrotoxidade e insuficiência cardíaca.

Em seguida, o presidente da Socie-
dade de Nefrologia do Estado do Rio 
de Janeiro, Maurilo Leite Jr., versou 
sobre IRA gestacional. Apresentou a 
fisiologia renal na gravidez e os fatores 
placentários que influenciam o surgi-
mento da doença, como a diminuição 
da creatinina.

O especialista demonstrou que a 
maior incidência da condição se dá em 
países em desenvolvimento e que suas 
causas mais comuns são aborto séptico 
e pré-eclâmpsia. Concluiu que as ocor-
rências dependem sobretudo da área 
geográfica e das condições de desen-
volvimento, destacando a importância 
do acompanhamento e da avaliação 
pré-natal.

O Acadêmico e organizador do 
evento, o dr. Omar da Rosa Santos, 
deu início à rodada de debates, onde 
alguns de seus confrades foram con-
vidados a discutir os temas tratados e 
apresentar suas opiniões a respeito do 
assunto. Os Acadêmicos Aníbal Gil 
Lopes, Manassés Claudino Fonteles e 
o correspondente nacional Valdebrando 
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Lemos levantaram questões e reflexões 
sobre a patologia.

A segunda etapa do seminário foi 
iniciada com palestra do Acadêmico 
José Osmar Medina sobre insuficiência 
renal aguda pós-transplante renal, apre-
sentando índices, pesquisas acadêmicas 
e biópsias renais de pacientes nos quais 
o transplante foi realizado, bem como 
as diferentes causas de rejeição ao órgão 
transplantado. Em suas considerações 
finais concluiu, por meio de dados dos 
últimos dez anos, que pacientes com 
rins transplantados – com e sem IRA – 
podem ter função renal similar a longo 
prazo, se houver tratamento adequado.

Sobre a atuação do suporte nutri-
cional na lesão renal aguda, o acad. 
Miguel Calos Riella discorreu sobre a 
eficácia da nutrição enteral (ingestão 
controlada de nutrientes) como auxiliar 
no tratamento da doença. O método 
é utilizado desde a década de 1960 e 
tem sido aperfeiçoado e otimizado des-
de então.

Segundo o nefrologista, a desnu-
trição é um dos principais problemas 
ocasionados pela IRA, e entre suas 
causas estão a perda de proteína e o 
aumento do catabolismo. O Acadêmi-

co Riella afirmou que não há estudos 
clínicos suficientes para que se tenha 
uma conclusão efetiva a respeito da uti-
lização da técnica. Entretanto, garantiu 
que o suporte nutricional não reduziu 
de maneira convincente a morbidade e 
a mortalidade na patologia.

O Acadêmico Omar da Rosa San-
tos encerrou o seminário com palestra 
acerca da contribuição peculiar da his-
topatologia – o estudo do tecido celular 
onde a patologia atua – na investiga-
ção e tratamento da insuficiência renal 
aguda. Trouxe observações sobre 18 
estudos histopatológicos realizados em 
seus pacientes no período de 1977 a 
2016. Os casos clínicos apresentados 
eram de âmbito urológico, obstétrico 
ou tráumato-cirúrgico.

Relatou que, no início das observa-
ções, os casos obstétricos eram maioria, 
por conta de problemas como aborto, 
transfusões incompatíveis e cesarianas. 
Foram realizadas 238 histologias pato-
lógicas em 226 pacientes, já que em 
alguns foram feitas mais de uma biópsia 
e em outros biopsia e necropsia.

O nefrologista concluiu ressaltando 
a importância da realização de biópsias 
em pacientes com insuficiência renal agu-
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da. Comentou que, em alguns dos casos, 
puderam ser observados dados peculiares 
que não teriam sido pensados se não fosse 

o estudo histopatológico, e que a maioria 
teve benefício eficaz por conta do diag-
nóstico e da utilização desse método.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Em tarde solene, a Academia Nacio-
nal de Medicina homenageou a memória 
do Acadêmico Nestor Schor, falecido no 
dia 3 de fevereiro de 2018. A tradicional 
Sessão da Saudade foi realizada no dia 15 

de março, no Anfiteatro Miguel Couto. 
Recordações felizes e marcantes foram a 
tônica da cerimônia.

Os Acadêmicos Pietro Novelli-
no, ex-presidente da ANM, e Omar 

S e s s ã o
15 de março de 2018

s

“Sessão da Saudade” da ANM presta tributo ao 
acadêmico Nestor Schor

Acadêmicos acompanham homenagem ao querido confrade Nestor Schor
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da Rosa Santos, colega de especiali-
dade, fizeram emocionadas alocuções 
de lembrança, saudando a trajetória 
pessoal e profissional do querido con-
frade. Além deles, também prestaram 
tributos cheios de apreço os Acadêmi-
cos Miguel Carlos Riella, Valdebrando 
Lemos, Manassés Fonteles, Natalino 
Salgado Filho e Jorge Alberto Costa e 
Silva, presidente da ANM.

Em sua Mensagem de Lembrança, 
o Acadêmico Pietro Novellino ressaltou 
o carisma do nefrologista e seu espírito 
alegre, que marcou toda sua vida. Citan-
do Guimarães Rosa, o ex-presidente da 
ANM afirmou que o homenageado não 
morreu, mas está encantado no seio de 
seus familiares, amigos e da Academia 
Nacional de Medicina, onde será sem-
pre lembrado.

O acad. Miguel Carlos Riella relem-
brou momentos que compartilhou com 
o saudoso confrade, ressaltando sua per-
sonalidade afável e irreverente, mesmo 
sendo um forte defensor de suas ideias. 
Declarou que Nestor foi um grande 
incentivador de sua candidatura a mem-
bro titular da ANM e citou sua última 
palestra na instituição, “A água como 
medicamento”. Concluiu sua men-

sagem dizendo: “Sua partida precoce 
deixa um vazio no cenário nefrológico 
brasileiro, mas sobretudo entre nós que 
tivemos o prazer de conhecê-lo melhor 
e com ele conviver.”

Palavras de saudação ao Acadêmico 
Nestor Schor também foram proferidas 
pelo Acadêmico José Osmar Medina de 
Abreu Pestana. Ele destacou com afeto 
a figura intensa e expressiva do nefro-
logista, que faleceu de forma muito 
repentina, deixando grandes lembran-
ças. Já o Acadêmico Valdebrando Lemos 
comentou o currículo extenso e a carreira 
de pesquisador do confrade. Agradeceu o 
apoio e estímulo que sempre recebeu do 
“tio Nestor”, alcunha conferida a ele por 
diversos nefrologistas, por conta de seu 
caráter atencioso enquanto professor e 
mentor. O Acadêmico Manassés Fonteles 
e o professor Maurilo Leite Jr. também 
recordaram alguns episódios que viveram 
com o imortal, para ilustrar a admiração 
por seu espírito acolhedor e corajoso.

Em emocionada alocução, o Acadê-
mico Natalino Salgado Filho declamou 
um trecho de “Homenagem à amizade”, 
texto de Rubem Alves, elucidando o 
extraordinário amigo. Para finalizar, des-
creveu Nestor Schor como “um homem 
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intenso por sua incrível e contagiante 
vontade de viver”.

Por fim, seu companheiro de espe-
cialidade, o acad. Omar da Rosa Santos, 
que recebeu Nestor Schor em sua ceri-
mônia de posse como membro titular da 
ANM, relembrou encontros especiais e 
destacou que se tratava de um grande 
companheiro, muito querido por todos.

Nestor Schor nasceu em São Paulo, 
em 9 de dezembro de 1946. Graduou-
-se em medicina pela Escola Paulista de 

Medicina (EPM) da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), em 1972, 
instituição pela qual recebeu o título 
de doutor em nefrologia (1977), livre-
-docente (1989) e professor titular dos 
cursos de graduação e pós-graduação do 
Departamento de Medicina (1992).

Ocupou com grande brilhantismo 
a cadeira nº 42, para a qual foi eleito em 
29 de abril de 2004 e empossado em 3 de 
agosto do mesmo ano, sucedendo ao emi-
nente Acadêmico Antonio Pinto Vieira.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 15/03/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 22ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação documento preparado pelo Acad. 
Antonio Egidio Nardi acerca do endosso da Academia Nacional de Medicina à declaração “'A Call for Action 
to Tackle the Growing Burden of Dementia”, veiculado pelo InterAcademy Partnership (IAP) for Health. Não 
havendo objeção por parte dos Acadêmicos, foi aprovado o endosso. Em seguida, informou que o Dr. Luiz 
Davidovich, Presidente da Academia Brasileira de Ciências, entrou em contato a fim de propor que ambas 
instituições emitissem um documento oficial conjunto acerca do decreto presidencial acerca da inclusão de 
Terapias Alternativas no Sistema Único de Saúde. Na sequência, comunicou que foi feito um levantamento 
sobre a troca de plataforma de vídeo utilizada pela Academia Nacional de Medicina para disponibilizar seus 
conteúdos. Após esse levantamento, decidiu-se que, em razão da abrangência global da plataforma atual 
e a não existência de opções com alcance similar, a instituição continuará a usar o YouTube para 
hospedagem dos vídeos de suas Sessões Solenes e Sessões Científicas. Na sequência, informou aos 
presentes que o Acad. Ronaldo Damião entrou em contato para comunicar o falecimento, ocorrido no dia 
15 de março de 2018, do Dr. Sami Arap, Honorário Nacional da Academia Nacional de Medicina. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz fez convite a todos os presentes para 
participar das atividades da Academia Nacional de Medicina no dia 22 de março de 2018. Às 14h30min 
será realizada a atividade “Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica”, que abordará um caso clínico 
de patologia hepato-bilio-pancreática. Às 18 h a Academia Nacional de Medicina receberá o médico Mirco 
Raffaini, expoente da cirurgia ortognática da Universidade de Florença, Itália. Informou, ainda, que o 
Secretário-Geral, Acad. José Galvão-Alves, convida a todos para a 28ª Jornada de Gastroenterologia do RJ 
(GASTREN-RIO), a ser realizada entre os dias 22 e 24 de março de 2018, no Centro de Convenções do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Omar da Rosa Santos comentou o 
decreto presidencial acerca da inclusão de Terapias Alternativas no Sistema Único de Saúde, expressando sua 
perplexidade e preocupação com relação ao tema, e afirmando que a Academia Nacional de Medicina deverá 
manifestar-se criticamente. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, deu continuidade ao Simpósio “Insuficiência Renal Aguda (I.R.A.)”, convidando o 
Acad. Omar da Rosa Santos para conduzir os trabalhos. O Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana proferiu 
a conferência “Insuficiência Renal Aguda no Transplante Renal”. Na sequência, o Acad. Miguel Carlos Riella 
apresentou o tema “Nutrição na I.R.A.”. Por fim, o Acad. Omar da Rosa Santos  proferiu a palestra “Contribuição 
Peculiar da Histopatologia”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de debates das quais participaram os 
Acadêmicos José Osmar Medina de Abreu Pestana, Miguel Carlos Riella, José Carlos do Valle, Carlos Eduardo 
Brandão Mello e Manassés Claudino Fonteles. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto 
Costa e Silva deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e 
Silva, Manassés Claudino Fonteles, Omar da Rosa Santos, Valdebrando Lemos (Correspondente 
Nacional), José Osmar Medina de Abreu Pestana, Natalino Salgado Filho, Pietro Novellino, Gerson 
Canedo de Magalhães, Jayme Brandão de Marsillac, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Luiz 
Felippe de Queiros Mattoso, Claudio Cardoso de Castro, Miguel Carlos Riella, Rui Haddad, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Roberto Soares de Moura, Orlando Marques Vieira, Milton Ary Meier, 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Carlos do Valle, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), 
José Manoel Jansen, Eliete Bouskela, Mário Barreto Corrêa Lima, Aderbal Magno Caminada Sabrá, 
Adolpho Hoirisch, Ricardo José Lopes da Cruz, Meer Gurfinkel (Honorário Nacional), Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Claudio Buarque Benchimol, Carlos Eduardo Brandão Mello, Patrícia Rieken 
Macedo Rocco, Marcelo Marcos Morales, Daniel Goldberg Tabak, Jorge Fonte de Rezende Filho (35). 
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Aconteceu na última quinta-feira 
(22) o evento “Uma tarde na Academia 
– Oficina diagnóstica”, no Anfiteatro 
Miguel Couto. Sob organização dos 
Acadêmicos José Manoel Jansen, Car-

los Alberto Basílio e José Galvão-Alves, 
o caso clínico de patologia hepato-
-biblio-pancreática foi apresentado pelo 
professor Joaquim Ribeiro, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.

S e s s ã o
22 de março de 2018

s

ANM apresenta caso de patologia  
hepato-bilio-pancreática em edição do evento 

“Uma tarde na Academia – Oficina diagnóstica”

Na mesa diretora, os organizadores do evento: os acads. Carlos Alberto Basílio, José Manoel 
Jansen e Orlando Marques Vieira
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O Acadêmico Orlando Marques 
Vieira iniciou os trabalhos, convidando 
o dr. Joaquim Ribeiro (HUCFF) para 
apresentar o caso de patologia hepato-
-bilio-pancreática. Tratava-se de um 
paciente de 48 anos, natural de Per-
nambuco, residente em Magé (RJ). 
Apresentava um quadro de icterícia com 
prurido, dores abdominais de intensi-
dade moderada e anorexia há 20 dias, 
anteriores à internação.

A investigação do caso foi iniciada 
em outro hospital, com relato de altera-
ções laboratoriais (bilirrubinas e enzimas 
hepáticas aumentadas) e ultrassonogra-
fia abdominal evidenciando dilatação de 
vias intra e extra-hepáticas. O paciente 
procurou o serviço do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
onde foi internado para dar continuida-
de à investigação.

Segundo o prof. Joaquim Ribeiro, 
os exames e a tomografia do paciente 
indicaram, entre outros sintomas, a pre-
sença de massa pancreática, hemorragia 
digestiva, úlceras e infiltração da parede 
do estômago. Diante dos resultados, foi 
realizada biópsia na massa pancreática 
encontrada para que se chegasse a um 
diagnóstico. Houve também tentati-

va de realizar colangiopancreatografia 
retrógrada endoscópica, entretanto o 
procedimento foi interrompido em razão 
da redução de lúmen e fixação duodenal.

A partir do exame histopatológico, 
concluiu-se que se tratava de linfoma não 
hodgkiniano de alto grau, infiltrando a 
mucosa gástrica do paciente. Foi indi-
cado então o tratamento por meio de 
quimioterapia intratecal, para proteger o 
sistema nervoso central, com dois ciclos 
de ciclofosfamida. O paciente se encon-
tra atualmente em estado anictérico, ou 
seja, pele de estado normal e sem a pre-
sença de massa pancreática.

O dr. Joaquim Ribeiro finalizou sua 
apresentação alertando para o fato de 
que, por muitas vezes, o procedimento 
cirúrgico nesse tipo de linfoma é utili-
zado sem necessidade, quando não há 
realização prévia de biópsia. Além do alto 
índice de mortalidade apresentado em 
cirurgias, a maioria dos pacientes respon-
de bem ao tratamento quimioterápico.

Em seguida, foi aberta a rodada de 
perguntas e debates, na qual os Acadê-
micos presentes discutiram o assunto 
apresentado e tiraram dúvidas a res-
peito do diagnóstico, do tratamento 
e do que se espera da recuperação 
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do paciente. Ao final, os Acadêmi-
cos Orlando Marques Vieira e Carlos 
Alberto Basílio comentaram detalhes 
do caso e a evolução diagnóstica, que 
resultou no tratamento bem-sucedido 

e melhora do paciente. O presidente 
da sessão, o acad. José Manoel Jan-
sen, concluiu com agradecimentos aos 
presentes e realizadores de mais uma 
edição do evento.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A sessão do dia 22 de março na 
ANM contou com a presença do especia-
lista italiano Mirco Raffaini (MD, DDS 

e ph. D.), que apresentou palestra sobre 
a otimização dos resultados na cirurgia 
orofacial por meio do tratamento abran-

S e s s ã o
22 de março de 2018

s

Mirco Raffaini realiza seminário na Academia 
Nacional de Medicina

Na mesa diretora, o acad. Ricardo Cruz, o dr. Endrigo Bastos, os acads.  
Silvano Raia e Jorge Alberto Costa e Silva (presidente), o dr. Mirco Raffaini, o  

dr. Paulo José Medeiros e o acad. Walter Araújo Zin
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gente de rosto. O evento foi organizado 
pelos Acadêmicos Ricardo Cruz e Silva-
no Raia, presidente da seção de cirurgia. 
Os confrades deram início ao seminário 
apresentando o currículo do convidado 
internacional.

Raffaini se formou em medicina pela 
Universidade de Parma, na Itália, em 
1983, e especializou-se em odontologia, 
cirurgia ortognática e cirurgia plástica. 
Atualmente é professor da Universidade 
de Florença, além de atuar e atender em 
sua clínica particular e em alguns hos-
pitais da Itália. O acad. Silvano Raia fez 
um breve discurso em agradecimento à 
presença do cirurgião e cedeu a palavra 
a seu confrade Ricardo Cruz, para apre-
sentar uma introdução ao tema.

O Acadêmico explicou o que é a 
cirurgia ortognática e quais as princi-
pais indicações para o procedimento. 
Segundo ele, trata-se de um procedi-
mento cirúrgico estético-funcional que 
visa restabelecer um padrão facial normal 
em pacientes adultos com alterações no 
desenvolvimento ósseo facial, por meio 
da manipulação cirúrgica de elementos 
do esqueleto facial. Versou, ainda, sobre 
a evolução do tratamento desde sua cria-
ção, ressaltando que, atualmente, Mirco 

Raffaini é uma das maiores referências da 
especialidade no mundo.

Ao iniciar sua palestra, o convida-
do agradeceu, em português, a honra de 
receber o convite para realizar a conferên-
cia na ilustre instituição, e se desculpou 
por não estar apto a realizá-la na língua 
portuguesa. Começou sua comunicação 
esclarecendo que traria uma abordagem 
simplificada do assunto, para a melhor 
compreensão de todos os presentes, espe-
cialistas ou não. Em seguida, o cirurgião 
citou os aspectos estéticos que a cirurgia 
proporciona ao paciente e mencionou o 
desejo que a população tem de alcançar 
determinados padrões de beleza, tornan-
do esse um dos principais motivos pela 
busca do tratamento.

O especialista comentou também 
seus aspectos funcionais, muitas vezes 
esquecidos, que incluem a reabilitação 
global da função mastigatória, fonatória, 
respiratória e da articulação temporo-
mandibular. Tanto os objetivos estéticos 
quanto os funcionais são indissociáveis e 
contemplados pelo tratamento.

Segundo ele, os pacientes indica-
dos para a realização da cirurgia podem 
apresentar quadros de prognatismo 
(mandíbula grande), retrognatismo 
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(mandíbula pequena), assimetrias maxi-
lares, atresia de maxila (mordida cruzada), 
disfunção da articulação temporomandi-
bular ou problemas respiratórios como 
ronco e apneia obstrutiva do sono.

Explicou, em seguida, as três fases 
do tratamento. A primeira delas consiste 
no preparo cirúrgico e na organização 
da estrutura de tecidos duros, por meio 
do uso de aparelho ortodôntico fixo 
para posicionar adequadamente queixo 
e dentes, podendo ser necessário tam-
bém o tratamento de cáries, a extração 

de dentes, fonoterapia e psicoterapia. A 
segunda fase do tratamento consiste na 
cirurgia propriamente dita, onde há alte-
ração morfológica dos tecidos do queixo, 
nariz e mandíbulas. Já a terceira fase é 
o pós-operatório, finalização ortodôn-
tica, além de pequenas correções como 
restaurações nos dentes. Eventualmente, 
enxertos para o preenchimento de boche-
chas, mandíbulas e queixo são realizados 
para que se alcance o resultado esperado.

O cirurgião concluiu sua apresenta-
ção demonstrando alguns casos clínicos, 

O dr. Mirco Raffaini (ao centro) entre os acads. Pietro Novellino e Rossano Fiorelli
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incluindo impressionantes fotos do “antes 
e depois” dos pacientes. A conferência foi 
finalizada com uma enérgica rodada de 
perguntas e respostas, da qual participa-

ram, além dos Acadêmicos presentes, os 
drs. Endrigo Bastos (Universidade de São 
Paulo) e Paulo José Medeiros (Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro).

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 22/03/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 23ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas das Sessões de 1º e 8 de 
março de 2018 e, não havendo reparos, foram aprovadas. Na sequência, informou que já está sendo 
organizada a próxima reunião conjunta com a Académie Nationale de Médecine, a ser realizada no dia 11 
de outubro de 2018, durante a Sessão Ordinária na sede da Academia Nacional de Medicina, contando 
com a presença de dois representantes da instituição francesa. Afirmou, ainda, que foi aprovada, em 
reunião de Diretoria, a assinatura de um convênio com a National Academy of Medicine (Estados Unidos), 
a fim de que sejam desenvolvidos estudos em cooperação sobre xenotransplante, em parceria com a 
Universidade de São Paulo, mencionando o importante papel de liderança desempenhado pelo Acad. 
Silvano Mario Attilio Raia neste tema. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Marcelo Marcos 
Morales abordou a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 do Estado do Rio de Janeiro, na qual serão 
remanejados para outras destinações 30% dos recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ). Em seguida, solicitou que a Academia Nacional de Medicina redigisse um 
documento se manifestando de maneira contrária a esta condição, a qual classificou como uma afronta à 
pesquisa e à ciência do Estado. Em resposta, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, afirmou que 
iria discutir a formação de uma comissão responsável pela redação deste documento com o Acad. Marcelo 
Marcos Morales. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, fez a abertura do evento “Raffaini na Academia Nacional de Medicina”, transferindo 
a condução dos trabalhos para o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, que convidou o Acad. Silvano Mario 
Attilio Raia para proferir a conferência “Avanços na Cirurgia”. Na sequência, o Dr. Mirco Raffaini (Università 
degli Studi di Firenze) fez apresentação intitulada “Orthofacial Surgery: the optimization of the outcomes 
with a comprehensive treatment of the face”. Ao final da conferência, seguiu-se rodada de discussões, da 
qual participaram, além dos Acadêmicos presentes, os Drs. Endrigo Bastos (Universidade de São Paulo) e 
Paulo José Medeiros (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Finalizadas as discussões, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram os presentes os Acadêmicos: 
Jorge Alberto Costa e Silva, Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Henrique Murad, Meer Gurfinkel (Honorário Nacional), Orlando Marques Vieira, Sender Jankiel 
Miszputen (Honorário Nacional), Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, José Manoel Jansen, Carlos 
Alberto de Barros Franco, Delta Madureira Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Cláudio Tadeu Daniel-
Ribeiro, Walter Araújo Zin, Roberto Soares de Moura, Marcelo Marcos Morales, Milton Ary Meier, 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), Ricardo José 
Lopes da Cruz, Adolpho Hoirisch, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Silvano Mario Attilio 
Raia, Carlos Eduardo Brandão Mello, Talita Romero Franco, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Mario 
Barreto Correa Lima (28).  
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Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2018. 

Ao 

Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil 

Doutor Michel Miguel Elias Temer Lulia 

 

Prezado Senhor Presidente, 

 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) são patrimônios da História e do povo brasileiro. Cumpre a todos os 
cidadãos e governantes zelar, apoiar, incentivar e incrementar o desenvolvimento das 
universidades brasileiras, de forma geral e, em particular, dessas duas universidades, já que 
por elas formaram-se muitas gerações de profissionais que construíram e serviram ao Brasil, 
em especial se lembrarmos que o Rio de Janeiro foi Capital de nossa República durante 198 
anos. Inclusive, muitos dos membros e presidentes da Academia Nacional de Medicina 
(criada há 188 anos) e da Academia Brasileira de Ciências (criada há 102 anos) foram 
formados nessas duas renomadas instituições.  

Nunca é demais lembrar que a Faculdade de Medicina da UFRJ foi fundada pelo 
médico Correia Picanço, em 1808, logo após a chegada ao Brasil da Corte Portuguesa, e, 
ao longo do tempo, transformou-se em uma das maiores e mais qualificadas do país. No seu 
hospital universitário, são habilitados os futuros médicos, que se especializam pelo sistema 
de Residência Médica, modalidade de treinamento em serviço, como em todo o mundo, e é 
fundamental para o bom funcionamento hospitalar, prestando relevante assistência médica à 
população. A UFRJ é responsável pela formação de parcela significativa dos grandes 
médicos e pesquisadores brasileiros.  

Já a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) foi fundada por membros da ANM em 
1936. Em 1950, foi uma das unidades que participaram da formação da UERJ (inicialmente 
denominada Universidade do Distrito Federal, depois Universidade do Rio de Janeiro e 
Universidade do Estado da Guanabara, e, finalmente, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, após a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro). No mesmo ano de 
1950, foi inaugurado o hoje denominado Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 
integrado à universidade em 1962. As histórias da FCM e do HUPE são profícuas em 
sucessos na formação de médicos de referência. Sua Residência Médica sempre foi 
modelar e necessária na desejada interação ensino-assistência médica e pesquisa.  

É, no entanto, com muito pesar que temos assistido o definhamento progressivo, tanto 
da UERJ quanto da UFRJ, que acaba por afetar, de forma contundente, a situação de seus 
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Hospitais-Escola, locais conceituados de assistência médica à população, de ensino 
qualificado de graduação e pós-graduação, e de pesquisas clínicas. A situação dos 
Hospitais Pedro Ernesto (UERJ) e Clementino Fraga Filho (UFRJ), agora, toma contornos 
ainda mais alarmantes e preocupantes, com a recente suspensão ou diligência dos 
Programas de Residência Médica das suas respectivas Faculdades de Medicina, levadas a 
efeito pela Comissão Nacional de Residência Médica, órgão subordinado ao Ministério de 
Educação (MEC).  

Por todo o exposto, a Academia Nacional de Medicina e a Academia Brasileira de 
Ciências veem com profunda preocupação o que está ocorrendo com os Programas de 
Residência Médica nessas que se constituem nas duas maiores instituições públicas de 
ensino superior no Estado do Rio de Janeiro. Assim, urge que sejam tomadas providências 
pelo governo federal – em especial pelo Ministério da Educação, Comissão Nacional de 
Residência Médica e Ministério da Saúde – e estadual, para mitigar a suspensão das 
atividades das Residências Médicas, etapa fundamental para a especialização médica. A 
História e, em especial, a população não perdoarão uma grave omissão como essa. 

A Academia Nacional de Medicina e a Academia Brasileira de Ciências se colocam 
inteiramente ao dispor de Vossa Excelência para atuar e assisti-lo no que for necessário, 
sendo essas as missões mais importantes de ambas as Academias: ajudar o governo 
Brasileiro na construção de um Brasil socialmente mais justo.  

Respeitosamente,   

 

 
 

 
 

  Prof. Jorge Alberto Costa e Silva Prof. Luiz Davidovich 

  Academia Nacional de Medicina 
                   Presidente 

Academia Brasileira de Ciências 
Presidente 
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Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018 

 
 

Ao 

Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil 

Doutor Michel Miguel Elias Temer Lulia 

 
Prezado Senhor Presidente, 

 

 A pesquisa médica no Brasil tem caminhado em direção à excelência e ao 

reconhecimento internacional através do esforço e dedicação de médicos e 

pesquisadores de alta qualificação e dedicação. Estas pessoas são motivo de orgulho 

para todos brasileiros. 

 Um exemplo neste sentido é o Professor Doutor Elisaldo Luiz de Araújo 

Carlini. Professor Carlini  é Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências,  

Professor Emérito da Universidade Federal de São Paulo, membro do Expert 

Advisory Panel on Drug Dependence and Alcohol Problems (7º Mandato) - World 

Health Organization (WHO), membro do International Narcotic Control Board 

(INCB), eleito pelo Conselho Econômico Social das Nações Unidas, , coordenador 

da Câmara de Assessoramento Técnico Científico da Secretaria Nacional Antidrogas 

(SENAD), membro do International Center for Alcohol Policies, além de inúmeras 

outras sociedades médicas, científicas e reguladoras do uso e consumo de drogas no 
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Brasil e no exterior. Recebeu inúmeros prêmios e títulos ao longo de sua brilhante 

carreira. 

 A Academia Nacional de Medicina ao saber que o trabalho e a vida de 

pesquisador exemplar do Professor Carlini está sendo motivo de questionamento 

infundado e absurdo por autoridades policiais, coloca-se ao lado do Professor Carlini 

e à disposição das autoridades brasileiras para esclarecer e defender a ciência 

brasileira e um dos seus mais dignos pesquisadores. 

 

 

 
Prof. Jorge Alberto Costa e Silva 

 
Academia Nacional de Medicina 

 
Presidente 
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Rio de Janeiro, 19 de março de 2018 
 
Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde 
Doutor Ricardo José Magalhães Barros 
 
Prezado Senhor Ministro da Saúde, 

 
A Academia Nacional de Medicina e a Academia Brasileira de Ciência vêm à vossa presença 

manifestar grande preocupação em relação à recente decisão do Ministério da Saúde, de introduzir 
no Sistema Único de Saúde dez novas terapias alternativas.  

O Sistema Único de Saúde é uma grande conquista dos brasileiros e passa hoje por uma grave 
crise financeira, tendo dificuldades de oferecer à população o atendimento médico necessário e os 
medicamentos básicos necessários para o tratamento de várias doenças crônicas e em manter o 
funcionamento minimamente satisfatório de hospitais públicos do país.  

Existem alguns preceitos validados internacionalmente que são utilizados na decisão da 
inclusão de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Estes critérios incluem o benefício 
resultante à população atendida, o impacto no custo da assistência, a capacidade do sistema em 
oferecer a nova tecnologia de maneira uniforme e justa a todo sistema de saúde, e, de forma 
importante, dispor de evidências de que a tecnologia oferecida tenha eficácia e, portanto, justifique o 
custo de oferecê-la. Evidências científicas para o uso e inclusão de novas tecnologias, incluindo 
vacinas, novos medicamentos e procedimentos, no Sistema Único de Saúde trouxeram enormes 
benefícios à população brasileira. É fundamental que nossa população tenha acesso a novas 
tecnologias, atendimentos e tratamentos para os quais as evidências científicas existam de modo 
inequívoco, utilizando métodos estabelecidos e validados pela comunidade médico-científica 
internacional.  

Ressalte-se que essa decisão do governo foi tomada sem nenhum tipo de consulta à 
comunidade científica e às sociedades e órgãos que detêm o conhecimento técnico relevante para que 
as mesmas sejam avaliadas de forma adequada.  

Sendo assim, parece-nos profundamente contraditório, neste cenário de profunda crise que 
afeta a saúde pública brasileira, alocar recursos em terapias de duvidosa eficácia clínica. Além disso, 
a disponibilidade dessas terapias de modo indiscriminado pode levar muitos pacientes a retardarem 
de modo inadequado terapias comprovadamente efetivas, com prejuízos irreversíveis à saúde. A 
ANM e a ABC repudiam essa decisão equivocada que não atende aos anseios da sociedade brasileira 
que clama por melhores serviços de saúde. 

 
Respeitosamente,   
 

 

  
  Prof. Jorge Alberto Costa e Silva Prof. Luiz Davidovich 
  Academia Nacional de Medicina 
                   Presidente 

Academia Brasileira de Ciências 
Presidente 
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ABSTRACT 
Introduction: Adolescence is a transitio-
nal phase in which moments of emotional 
instability are experienced. Depression in ado-
lescence may contribute to the development 
of suicidal behavior. Objective: To evidence 
the link between depression and suicidal beha-
vior in adolescents in the literature in the last 
5 years. Methods: This is a systematic review. 
The search of the articles was conducted by 
PRISM methodology in three databases: 
PUBMED, SCOPUS and ISI Web of Scien-
ce, using the therms “depression”, “suicide”, 
and “adolescent”, with complete texts, publi-
shed in English somewhere between 2013 
and 2018. Results: A total of 747 references 

A r t i g o

s

Depressão e suicídio entre adolescentes:  
uma revisão sistemática

Depression and suicide among adolescents:  
a sistematic review

Leilane Camila Ferreira de Lima FranciscoI,  
Antônio E. NardiII, Verônica de Medeiros AlvesIII
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were found. Sixty four (64) were selected to 
be read in full, and 23 met the inclusion cri-
teria. Conclusion: Female adolescents with 
depression have a higher risk than men in the 
same age group to present suicidal behavior. 
The suicidal ideation among teenagers may 
be associated with suicidal depression. The 
negative family relationship, physical abuse, 
physical neglect, and violence against the 
mother, stress, and school violence are risk 
factors for suicide.
Key-words: Adolescent. Suicide. Depression. 
Suicide Attempt.

Resumo 
Introdução: A adolescência é uma fase de 
transição onde se experienciam momentos 
de instabilidade emocional. A presença de 
depressão na adolescência pode contribuir 
com o desenvolvimento de comportamento 
suicida. Objetivo: Evidenciar a relação entre 
depressão e comportamento suicida em ado-
lescentes na literatura nos últimos 5 anos. 
Material e métodos: Trata-se de uma revisão 
sistemática. A busca dos artigos foi realizada 
pelo método do PRISMA, em três bases de 
dados eletrônicas: PUBMED, SCOPUS e ISI 
Web of Science.  Foram utilizados os descrito-
res “depression”, “suicide” e “adolescent”, com 

textos completos, publicados no período de 
2013 a 2018, no idioma inglês. Resultados: 
Foram encontrados 747 artigos. Sessenta e 
quatro (64) foram selecionados para serem 
lidos na íntegra, e 23 atenderam aos crité-
rios de inclusão desta revisão. Conclusão: 
Mulheres adolescentes com depressão têm 
maior risco do que homens, na mesma faixa 
etária, de apresentar comportamento suicida. 
A ideação suicida de adolescentes pode estar 
associada à depressão suicida materna. A rela-
ção familiar negativa, abuso físico, negligência 
física, ter testemunhado violência contra a 
mãe, estresse e violência escolar são fatores 
de risco para o suicídio.
Palavras-chave: Adolescente. Depressão. Sui-
cídio. Tentativa de suicídio.

Introdução

O transtorno depressivo maior, 
caracterizado como humor deprimido 
durante a maior parte do dia, quase todos 
os dias, ocasiona uma série de prejuízos 
em diversas áreas da vida e, inclusive, 
risco de suicídio.1 O comportamento 
suicida é um fenômeno complexo, de 
multicausalidades, e possui uma relação 
muito próxima com a depressão.2
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Na adolescência, a depressão é 
caracterizada como uma verdadeira cri-
se silenciosa, o que torna o problema 
ainda mais preocupante.3 Desse modo, 
é imprescindível que haja o reconhe-
cimento dos sintomas, para que se 
busque o tratamento e o acompanha-
mento adequados o mais precocemente 
possível, de forma que o suicídio seja 
prevenido. 

Estudo relata a grande exposição ao 
risco de desenvolvimento de depressão 
associada ao suicídio entre adolescentes.4 
Os níveis de depressão de leve a grave 
podem desenvolver ideação suicida.5

Os fatores de risco para o suicídio 
perpassam entre os biológicos, psicológi-
cos, sociodemográficos e culturais, porém 
a simples ausência de fatores de risco não 
implica em não ideação ou não tentativa 
de suicídio entre os adolescentes.6 

Adolescentes com depressão e deses-
perança, que apresentam ausência de 
boas expectativas de vida, dando maior 
atenção às dificuldades e à não solução 
de adversidades, têm risco de desen-
volver comportamento suicida. Eles 
mencionam, com frequência, o desejo 
de morrer, chegando a várias tentativas 
suicidas até conseguir consumar o ato.7

O mapa da violência aponta que, 
entre os anos 1982 e 2012, a taxa de sui-
cídio aumentou em 62,5% no Brasil. Na 
análise temporal observa-se que, entre 
os anos 1982 e 2012, o número e taxa 
de suicídio por 100 mil habitantes na 
população entre 10 e 14 anos aumentou 
de 69 para 117. Já entre os que tinham 
de 15 a 19 anos, houve crescimento nessa 
taxa de 399 para 2.225 casos.8

Estudo realizado no Rio Grande do 
Sul, com 730 adolescentes entre 13 e 19 
anos, observou que aqueles que apre-
sentaram sintomas depressivos tiveram 
maior desenvolvimento de ideação sui-
cida (34,7%), o que representava mais 
de um terço da amostra.7

Dados como esses demonstram a 
necessidade do conhecimento de fato-
res relacionados à depressão e ao suicídio 
entre adolescentes, para que se possa ela-
borar estratégias de promoção da saúde e 
prevenção do adoecimento mental nes-
sa população. Nesse sentido, este estudo 
busca responder à questão norteadora: 
qual a relação entre depressão e com-
portamento suicida em adolescentes, 
segundo evidências da literatura cientí-
fica? O objetivo é evidenciar a relação 
entre depressão e comportamento sui-
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cida em adolescentes, na literatura nos 
últimos cinco anos.

Material e Métodos

Identificaram-se estudos que fossem 
elegíveis para uma revisão sistemática. 
A busca dos artigos foi realizada em três 
bases de dados eletrônicas: National 
Library of Medicine, EUA (PUBMED), 
SCOPUS (Elsevier) e Web of Science 
(ISI).  Para o levantamento dos estudos, 
foram utilizados os descritores “depres-
sion”, “suicide” e “adolescent”, no idioma 
inglês. Realizou-se a busca pelos descri-
tores cruzados com o operador booleano 
AND. A busca foi realizada no mês de 
fevereiro de 2018.

A estratégia de pesquisa para 
identificar os artigos seguiu as etapas 
recomendadas no fluxograma PRISMA, 
sendo elas a identificação, seleção, elegi-
bilidade e inclusão.9

Para selecionar a amostra, foram uti-
lizados os seguintes critérios de inclusão: 
artigos que respondessem à questão nor-
teadora, indexados nas bases de dados 
selecionadas, com textos completos, 
publicados no período de 2013 a 2018, 

no idioma inglês. Foram excluídos arti-
gos de revisão e meta-análise.

Resultados

A figura 1 ilustra o processo de seleção 
dos artigos. Foi encontrado um total de 
747 artigos, sendo 13 na base de dados ISI, 
246 no PUBMED e 488 na SCOPUS. 
Após descartar os estudos duplicados, 570 
artigos foram, inicialmente, analisados 
pelos seus respectivos títulos e resumos, 
sendo 506 artigos excluídos.

Sessenta e quatro (64) artigos foram 
selecionados para serem lidos na íntegra. 
Após este processo, 23 artigos atenderam 
aos critérios de inclusão que avaliaram 
a relação entre depressão e suicídio em 
adolescentes (Tabela 1).

Os estudos foram realiza-
dos nos seguintes países: Estados 
Unidos,10,11,12,13,14,15 Brasil,4 Japão,16 
França,17 Turquia,18 Irã,19 Europa,20 
Coréia,21,22 Coreia do Sul,23 Canadá,24 
Taiwan,25,26 Itália,27 Reino Unido,28,29 
Austrália,30 e Finlândia.31

A amostra dos estudos selecionados 
era composta por estudantes adolescen-
tes ou por adolescentes com diagnóstico 
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de depressão. Os adolescentes foram 
avaliados quanto à presença de com-
portamento suicida. A menor amostra 
foi composta por 50 adolescentes,30 e a 
maior por 36.757 adolescentes.17

Os artigos selecionados apresenta-
ram diversos instrumentos para avaliar 

a relação da depressão e comportamento 
suicida em adolescentes (Tabela 1). Esses 
estudos permitiram identificar que: 

Mulheres adolescentes têm maior 
risco de comportamento suicida,24 ide-
ação suicida,20 tentativa de suicídio23 e 
suicídio.4 Adolescentes com depressão, 

Figura 1- Resultados da revisão sistemática 
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Figura 1 Resultados da revisão sistemática.
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Tabela 1. Artigos selecionados que mostraram relação da depressão e comportamento suicida 
em adolescentes.

Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
Consoli et 
al, 201317

36.757 
adolescentes 

(18.593 
mulheres 
e 18.164 
homens)

França Investigação sobre a saúde e o 
consumo durante a apelação 

de preparar uma defesa 
(ESCAPAD). 

Escala de classificação da 
depressão em adolescentes 

(ADRS)

Discórdia familiar e relação 
negativa com os pais foram 

associadas com um risco 
aumentado de suicídio em
adolescentes deprimidos.

Soylu, 
Taneli, 
Taneli, 
201318

63 adolescentes 
(48 mulheres e 

15 homens)
12-18 anos

Turquia Entrevistas para avaliação 
da ideação suicida, 

planejamento suicida e 
tentativa de suicídio anterior 
e dados sociodemográficos.
Inventário de depressão em 

crianças.
Inventário de ansiedade 
enquanto traço e estado 

(STAI-I, II).
Escala de desesperança de 

Beck.
Inventário de autoestima de 

Coopermith.
Escala multidimensional de 

suporte social percebido.
Questionário de dificuldades 
e potencialidades, aplicados 

aos pais.

Maior gravidade da 
depressão, desesperança 

e baixa autoestima foram 
relacionados com ideação 

suicida.

Baixo suporte social e 
familiar e a presença 

de problemas de 
comportamento foram 

relacionados com
tentativa de suicídio. 

Balázs et al., 
201320

12.395 
adolescentes de 

11 países
5.529 Homens 

e 6,799 
Mulheres 

(67 casosnão 
marcaram o 

sexo).

Europa Inventário de depressão de 
Beck.

Ansiedade atual.
Escala de autoavaliação de 
ansiedade de Zung (SAS).

Questionário de dificuldades 
e potencialidades (SDQ).

Escala de suicídio de Paykel 
(PSS).

Mulheres apresentam mais 
depressão (75,93%) que 
os homens (24,07%). As 
meninas possuem mais 
ideias suicidas que os 

meninos.
A depressão aumentou 

a probabilidade de 
pensamentos/ideias 

suicidas nove vezes mais 
do que os que não estavam 

deprimidos.
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Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
Nanayakkara 
et al, 201315

4.719 
adolescentes

Estados Unidos Escala de depressão do 
Centro para estudos 

epidemiológicos (CES-D).
Exposição ao suicídio ou 

tentativa ao amigo ou 
familiar.

Tentativa de suicídio no 
ano anterior traz maior 
risco para tentativas de 
suicídio futuras (risco 
relativo = 3,3), mesmo 
controlando depressão 

preexistente e atual.
Quando houve exposição 

ao suicídio entre colegas ou 
familiares, juntamente com 

depressão, aumentaram 
as chances de futuras 

tentativas de suicídio em 
adolescentes. 

Coohei et 
al., 201413

672 
adolescentes 

(39,5% homens 
e 60,5% 

mulheres) de 
92 unidades do 
país vítimas de 

maus-tratos

Estados Unidos Inventário de depressão 
infantil de Kovacs.

Subescala de humor negativo 
do CDI.

Questionário de insatisfação 
social para crianças pequenas.

Pacote de avaliação de 
Rochester para escolas.
Desempenho escolar.

Gravidade dos maus-tratos.
Uso da substância.

Humor deprimido no último 
mês estava relacionado a 
pensamentos suicidas.

Adolescentes que sofreram 
maus-tratos infantis 
e que não têm bom 

relacionamento com seus 
cuidadores, amigos e escola 
devem ser examinados para 
depressão e pensamentos 

suicidas.
Adolescentes que têm 

relacionamentos mais pobres 
e que relataram sintomas 

mais depressivos têm maior 
chance de pensamentos 

suicidas.
Jeong, 
201421

395 
adolescentes

(173 mulheres e 
222 homens)

Coreia Teste de sentido da vida de 
Harlow (1986).

Checklist de sintoma 
90-revisado (SCL-30) – 

Depressão.
Escala da autoestima de 

Rosenberg.

A autoestima amorteceu o 
efeito da depressão sobre o 
suicídio. Ideação suicida foi 
maior quando a autoestima 

foi menor.
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Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
O’Brien et 
al., 201414

108 
adolescentes
12-15 anos

Estados Unidos Questionário sobre 
comportamentos de risco 

para a saúde (YBRSS).
Inventário de depressão 

infantil (CDI).
Perguntas sobre tentativa de 
suicídio pregressa e recente.

A gravidade da depressão 
está entre os preditores mais 

fortes de ideação suicida.

Park; 
Chung, 
201422

664 
adolescentes

Coreia Escala de estresse escolar de 
Min e Yoo.

Questionário de Olweus 
sobre bullying no contexto 

escolar.
Escala de depressão 

do Centro de Estudos 
Epidemiológicos (CES-D).
Escala de ideação suicida 

(SSI).
Escala de Boehm sobre 

resiliência para crianças e 
adolescentes em risco.

Escala de resiliência de Kim.

Fatores protetores para 
depressão e ideação suicida: 
resiliência pessoal e familiar

Fatores de risco para 
depressão/ideação/plano/
tentativa suicida: estresse 
escolar, violência escolar

Chung et al, 
201426

607 estudantes 
5º ao 9º anos

Taiwan Minientrevista 
neuropsiquiátrica 

internacional-criança (MINI-
Kid)

Encontramos que 
transtorno depressivo maior 

desempenha importante 
função no sono e ideação 
suicida entre adolescentes. 

Lewis et al, 
201430

50 pais e 
adolescentes,
14 homens 
(26%) e 36 

mulheres (72%)
12-19 anos

Melbourne 
Metropolitana 

Geelong, 
Austrália

O infantil-SCID é um 
instrumento semiestruturado 

projetado para geração da 
infância – DSM 4ª edição.

Questionário de pontos 
fortes e dificuldades (SDQ).

As respostas do KID-
SCID dos pais têm baixa 

concordância com as 
entrevistas clínicas dos 

adolescentes e não são um 
bom preditor de depressão 

no adolescente.

Tabela 1. Artigos selecionados que mostraram relação da depressão e comportamento suicida 
em adolescentes. (Cont.)
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Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
Tuisku et al, 

201431
entre 13 e 19 

anos 
218 

adolescentes 
diagnosticados 
com transtorno 

de humor 
depressivo atual

Finlândia do 
Sul

Inventário de depressão de 
Beck (BDI).

Questionário-36 de saúde 
geral (GHQ).

Cronograma para transtornos 
afetivos e esquizofrenia para 
crianças em idade escolar – 
presente e ao longo da vida 

(K-SADSPL).
Trantornos do eixo I do 

DSM-IV.

Entre os pacientes 
ambulatoriais deprimidos, 

a autolesão não suicida 
é um forte preditor de 

comportamento suicida.

Hammerton 
et al, 201529

14.062 
nascidos-vivos, 
13.617 eram 

solteiros e 
estavam vivos 
em 1 ano de 

idade.

Reino Unido Estudo longitudinal de Avon 
dos pais

e as crianças (ALSPAC).
Escala de depressão pós-parto 

de Edimburgo (EPDS).
Tentativa de suicídio 

materno.
Transtorno depressivo Major 

– DSM-IV.
Potencial sociodemográfico e 

familiar.

O risco de ideação suicida 
deve ser considerado em 
adolescentes cujas mães 

têm uma história de níveis 
elevados de sintomas de 

depressão, mesmo quando 
os filhos não possuem 

diagnóstico de depressão.

Veras et al, 
2015 (4)

1,379 
estudantes

Nordeste 
do Brasil 

(Pernambuco)

Questionário 
sociodemográfico.

Inventário de depressão em 
crianças (CDI).

Entrevista neuropsiquiátrica 
internacional (MINI 

Brazilian version 5.0.0).

Mulheres com idade entre 
14 e 17 anos com sintomas 
depressivos correm maior 

risco de suicídio.

Brockie et 
al., 201512

288 
adolescentes
15-24 anos

Estados Unidos Questionário de trauma na 
infância.

Escala de discriminação 
percebida.

Questionário de trauma na 
infância.

Pesquisa de comportamento 
e risco na juventude (Centers 

for Disease Control and
Prevention 2012).

Inventário de depressão de 
Beck.

Depressão e tentativa de 
suicídio na adolescência 
têm grande relação com 
as seguintes experiências 

adversas na infância: abuso 
físico, negligência física e 

ter testemunhado violência 
contra a mãe.
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Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
Languille et 
al., 201524

9.225 
estudantes = 

amostra 2.147 
mulheres e 

2.218 homens
10 a 12 anos

Canadá Perguntas dos centros 
de controle de doenças e 

prevenção.
Pesquisa de comportamento 

e risco para juventude.
Autoavaliação do status 

familiar e da mãe;
Escala de depressão 

do Centro de Estudos 
Epidemiológicos (CES-D).

Levantamento de uso de 
drogas em estudante do 

Atlântico.

As mulheres relataram 
comportamento suicida 

com maior frequência que 
os homens.

O maior sentimento 
de pertença à escola foi 

associado à menor ideação 
suicida em ambos os sexos e 
a tentativa de suicídio entre 

as meninas.

Auerbach et 
al, 201511

Adolescentes 
com depressão 

(n= 101)
13-19 anos

(82 mulheres, 
19 homens)

Estados Unidos Minientrevista 
neuropsiquiátrica 

internacional (MINI-KID).
Escala de Beck para ideação 

suicida (SSI).
Escala de depressão do 
Centro para Estudos 

Epidemiológicos (CES-D).
Escala de prazer Canavarro-

Hamilton (SHAPS).
Escala de ansiedade 

multidimensional para 
crianças (MASC).

Adolescentes depressivos 
com história de tentativa de 
suicídio são caracterizados 
por anedonia intensa, o 
que pode prejudicar a 
capacidade de integrar 

experiências gratificantes 
anteriores em futuras 
decisões. Isso pode 

gerar um sentimento de 
impotência que contribui 

com o aumento da 
suicidalidade. 

Kawabe et 
al, 201616

185 estudantes Sudoeste do 
Japão

Questionário de saúde geral 
(GHQ);

Formulário do perfil do 
humor (POMS).

Ideação suicida dos 
adolescentes está associada 
à depressão suicida de seus 

cuidadores.

Tabela 1. Artigos selecionados que mostraram relação da depressão e comportamento suicida 
em adolescentes. (Cont.)
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Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
Kwon et al., 

201623
106 

adolescentes 
diagnosticados 
com distúrbios 

depressivos
 13-18 anos

Coreia do Sul Cronograma-infantil 
para transtorno afetivo e 

esquizofrenia, versão coreana 
(K-SADS-PL-K).

Escala de classificação de 
gravidade do suicídio de 

Columbia (C-SSRS).
Escala sobre táticas de 

conflitos – CTS.
Escala de comportamento de 

bullying.
Escala de vitimização do 

bullying.
Escala de resiliência.

Ser mulher e ter o 
diagnóstico de transtorno 
depressivo maior aumenta 
a chance de tentativa de 
suicídio, bem como, à 
medida que o número 

de episódios depressivos 
aumenta, aumenta a chance 

de tentativa de suicídio.
Ideia suicida é o único 
e mais forte preditor de 
tentativas de suicídio em 
adolescentes deprimidos.

Pompili et 
al., 201627

253 
adolescentes

137 mulheres e 
116 homens

Itália Escala de triagem de 
autoavaliação da história 

suicida (SHSS).
Inventário de depressão de 

Beck.
Escala de desesperança de 

Beck.
A atitude em relação a si 

próprio (ATS).
Escala de felicidade subjetiva.

Formulário 
sociodemográfico.

Depressão grave, 
vulnerabilidade cognitiva, 

altos níveis de desesperança, 
atitude negativa em relação 

a si mesmo e menor 
felicidade subjetiva estão 

associados a maior risco de 
suicídio.

Hammerton 
et al, 201628

N = 10 559 Reino Unido Desenvolvimento e avaliação 
de bem-estar (versão pai e 

filho) (DAWBA).

Aumento do risco de 
ideação suicida em filhos 
de mães com sintomas de 
depressão crônica severa 

em comparação com filhos 
de mães com sintomas 

mínimos. 
Ahookhosh 

et al., 201719
120 

adolescentes 
hospitalizados 

por auto-
envenenamento

14 a 18 anos

Irã Inventário de depressão de 
Beck.

Teste de ideação suicida de 
Beck.

Escala de desespero de Beck.
Inventário de ansiedade de 

Beck.
Escala do ambiente familiar.

Coesão e expressividade 
familiar podem ser 

fatores protetores contra 
comportamentos suicidas 

na presença de desesperança 
e depressão.
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em geral, têm maior risco de apresentar 
ideação suicida13,14,20,22,25,27,30 ou tentativa 
de suicídio.11,15

Quanto maior a gravidade da 
depressão, desesperança e baixa auto-
estima, maior a chance de ideação 
suicida.18,27 A presença de expectativas 
negativas tem relação com desesperan-

Autor, ano Amostra Local Instrumentos Resultado
Horwitz et 
al., 201710

59 adolescentes
14 a 19 anos

Estados Unidos Escala de depressão para 
adolescentes de Reynolds 

(RADS-2).
Questionário-9 de saúde do 

paciente (PHQ-9).
Questionário-júnior de 

ideação suicida (SIQ-JR).
Columbia – Escala de 

severidade do suicídio de 
severidade e desesperança 

(SIQ-JR).
Escala de desesperança 

(BHS).

A falta de expectativas 
positivas tem relação com 
a desesperança, depressão 
e comportamento suicida 

entre adolescentes.

Pan et al., 
2017

1.710 
adolescentes, 
sendo 49,6% 

homens
13-14 anos

Taiwan Eventos de vida estressantes 
no ano anterior.

Presença reportada de maus-
tratos físicos.

Presença de ideação suicida 
no último mês.

Um questionário validado 
de dor de cabeça para 

adolescentes foi usado para 
diagnósticos de dor de 

cabeça.
Inventário de depressão do 

adolescente.

Sintomas depressivos 
são um fator de risco 

significativo para ideia 
suicida.

Tabela 1. Artigos selecionados que mostraram relação da depressão e comportamento suicida 
em adolescentes. (Cont.)

ça, depressão e comportamento suicida 
entre adolescentes.10 

A ideação suicida entre os adoles-
centes pode estar associada à depressão 
suicida de seus cuidadores.16,29 Há um 
aumento do risco de ideação suicida em 
filhos de mães com sintomas de depres-
são crônica severa em comparação aos 
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mas depressivos têm maior chance de 
pensamentos suicidas.13

A autoestima é fator de proteção 
para o efeito da depressão sobre o sui-
cídio,21 bem como a resiliência pessoal, 
resiliência familiar22 e maior sentimento 
de pertença à escola.24

Discussão

Sintomas depressivos são significati-
vamente associados ao risco de suicídio 
entre adolescentes.4 Nessa idade, as 
responsabilidades aumentam e, conse-
quentemente, a instabilidade psicológica 
passa a ganhar espaço.32 Dessa maneira, a 
ideação suicida surge quando a angústia 
causada pela depressão atinge níveis mais 
graves.33

Adolescentes com comportamento 
suicida vivem um intenso sofrimento, de 
forma que se cria um conflito interior, 
fazendo com que os mesmos enxerguem 
o fim da vida como a solução para seus 
problemas.5

Com isso, as taxas de ideação suicida 
na adolescência aumentam consideravel-
mente, o que contribui com o risco para 
as tentativas de suicídio.34 Isso sinaliza a 

filhos de mães com sintomas mínimos 
de depressão.28

Experiências adversas na infância 
como abuso físico, negligência física 
e ter testemunhado violência contra a 
mãe são fatores de risco para depressão 
e tentativa de suicídio na adolescência.12 
Estresse e violência escolar são fatores de 
risco para depressão/ideação/plano/ten-
tativa suicida.22

Falta de coesão e expressividade 
familiar,19 bem como a discórdia fami-
liar e a relação negativa com os pais, 
foi associada a um risco aumentado de 
suicídio em adolescentes deprimidos e 
com desesperança.17 Além disso, relatos 
de pais de adolescentes que apresenta-
vam depressão e ideação suicida não 
foram consistentes com as experiências 
subjetivas dos sentimentos dos próprios 
adolescentes,30 mostrando que muitas 
vezes os pais não sabem o que seus filhos 
realmente sentem.

A autolesão não suicida, a depressão, 
o uso de álcool e a falta de apoio social 
são fortes preditores de comportamen-
to suicida.31 Adolescentes que sofreram 
maus-tratos infantis e que não têm bom 
relacionamento com seus cuidadores, 
amigos e escola e que relataram sinto-

Revista_ANM_189-3.indd   63 24/07/2018   12:22:04



s    64   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

importância de se dar uma maior aten-
ção à saúde mental do adolescente.

Na literatura, observou-se que 
a ideação suicida prediz tentativa de 
suicídio, independente do sexo,23 e ten-
tativa de suicídio oferece maior risco 
para retentativa.11 O risco de suicídio 
entre adolescentes foi mais prevalente 
entre as mulheres.4 Estudo mostra que 
meninas que tentaram suicídio relata-
ram mais comportamentos suicidas 
autoinjuriosos do que meninos. Isso 
sugere uma estratégia gênero-específica 
para diminuir os riscos de suicídio nes-
se grupo.23

A maioria dos estudos sobre o 
suicídio tem sido realizada em países 
ocidentais e americanos. Esclarecer a 
relação do suicídio com a depressão em 
adolescentes em diferentes populações 
pode contribuir com a prevenção e cria-
ção de programas de intervenção que 
visem à redução do comportamento 
suicida de acordo com as características 
de cada região.35

Desesperança e depressão foram 
significativamente relacionadas com 
comportamento suicida entre os estu-
dantes adolescentes da Malásia. Estes 
apresentaram ainda um comportamento 

suicida maior entre os que tinham alta 
desesperança, altos níveis de depressão e 
baixa espiritualidade. A espiritualidade 
apareceu como um importante efeito 
protetor contra a desesperança e depres-
são com comportamento suicida.35

A espiritualidade possibilita ao 
indivíduo uma maior capacidade em 
lidar com dificuldades cotidianas e com 
eventos estressores, de forma a causar 
maior estabilidade emocional.36 Dian-
te disso, vê-se a importância de ações 
que visem o desenvolvimento e/ou 
manutenção da espiritualidade entre 
os adolescentes.

A ideação suicida dos adolescentes 
está associada à depressão suicida de 
seus cuidadores. Cuidar do estado men-
tal do cuidador e do adolescente pode 
ajudar a reduzir o risco de suicídio.16 
A variação no curso do sintoma de 
depressão materna foi associada à ide-
ação suicida em seus filhos, com maior 
risco de ideação suicida para filhos de 
mães com sintomas de depressão crôni-
ca severa. Resultados foram semelhantes 
ao examinar associações com tentativa 
de suicídio.29 É preciso criar medidas 
de prevenção de suicídio voltada para 
filhos de mães deprimidas.28
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Relacionamentos negativos com 
um ou ambos os pais foram associados 
ao risco de suicídio.17 Adolescente que 
não tem apoio da família apresentou 
mais casos de tentativa de suicídio.18 
É essencial levar em consideração os 
relacionamentos intrafamiliares na 
prevenção do comportamento suicida 
em adolescentes.17 O comportamento 
suicida dos adolescentes é complexo 
e influenciado pelos efeitos de múl-
tiplos fatores de risco, especialmente 
a falta de coesão e expressividade 
familiar.19

Estudo identificou que menos da 
metade dos pais concordou que seus 
filhos eram suicidas. Isso permite infe-
rir que muitos dos pais subestimam 
sentimentos, pensamentos e compor-
tamentos suicidas na adolescência.30

Adolescentes deprimidos com 
anedonia severa apresentam maior 
risco de tentativa de suicídio que de 
ideação suicida.11 Dar recompensas ou 
incentivá-los a obter prazer por meio 
da busca de atividades que possam 
apreciar e ter momentos de interação 
com colegas pode ajudar a amenizar os 
sintomas da depressão e o risco de ten-
tativa de suicídio.11

Estar na escola parece ter um 
impacto benéfico na prevenção de sui-
cídio para adolescentes de ambos os 
sexos, incluindo estudantes em risco de 
depressão.24 Por outro lado, caso exista 
violência escolar, há aumento do risco 
de depressão, ideação, planejamento e 
tentativa de suicídio.22

O risco de suicídio não é estático, 
e intervenções destinadas à influência 
dos fatores de risco ao longo da vida 
podem ajudar a prevenir a mortalidade 
e morbidade de suicídio.37 Por isso, é 
importante conhecer os fatores asso-
ciados ao desenvolvimento da ideação 
suicida e o caminho até se chegar a uma 
tentativa de suicídio, de forma que as 
tentativas sejam prevenidas em adoles-
centes deprimidos.18

Destaca-se ainda a necessidade 
de educar as escolas para poderem 
identificar crianças com risco de sui-
cídio.29 Escolas que possuem centros 
de saúde que oferecem atendimento 
destinado à saúde mental dos adoles-
centes relataram menor propensão a 
relatos de episódios depressivos, idea-
ção e tentativa de suicídio quando se 
compararam a escolas que não têm esse 
dispositivo.38
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Conclusões

Adolescentes de sexo feminino com 
depressão têm maior risco de apresentar 
comportamento suicida. A ideação suici-
da dos adolescentes pode estar associada 
à depressão suicida de seus cuidadores. 
A gravidade da depressão, desesperança, 
relação familiar negativa, abuso físico, 
negligência física, ter testemunhado vio-
lência contra a mãe, estresse e violência 
escolar são fatores de risco para suicídio.  
A autoestima, a resiliência familiar e pes-
soal são fatores de proteção para suicídio 
em adolescentes com depressão.

Sendo assim, orientar pais, escolas e 
profissionais da saúde quanto aos fatores 
de risco, bem como sobre a importância de 
identificar fatores de proteção para com-
portamento suicida em adolescentes com 
depressão, pode contribuir com a elabora-
ção de estratégias que visem à redução do 
número de casos de tentativa de suicídio.

Vale salientar ainda a importância em 
se trabalhar a prevenção do adoecimento 
mental e, consequentemente, da tentativa 
de suicídio, de forma a valorizar a autoesti-
ma, o bom relacionamento familiar e com 
os demais colegas da escola, bem como 
a promover a qualidade de vida e saúde.
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PALAVRAS-CHAVE

Mosquitos-arboviroses-ambiente-dengue-
-Zika-chikungunya

RESUMO
Na década de 1960 e até o início da década de 
1980, as bem-sucedidas campanhas de erra-

dicação do vetor da dengue, o Aedes aegypti, 
e a ausência de grandes surtos de dengue nas 
Américas levaram à crença de que as doenças 
transmitidas por mosquitos não represen-
tavam ameaça. Isso logo mudou. Rápido e 
dramaticamente. O que poderia ter dado erra-
do? Será que mudanças no meio ambiente e 
na ecologia humana observadas nas últimas 
décadas favoreceram o aumento da densidade 
populacional dos mosquitos e a disseminação 
de doenças transmitidas por mosquitos?

Fatores da ecologia humana entrelaça-
dos a fatores do ambiente levaram ao (1) 
aumento na temperatura média do planeta, 
(2) aumento nas populações humanas urba-
nas, (3) acompanhado de elevado número de 
aglomerações subnormais, (4) aumento no 
número de utensílios não degradáveis disponí-
veis principalmente como embalagem e falta 
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de disposição adequada e (5) aumento nas 
viagens e comércio em ritmo acelerado.

E os mosquitos Aedes aegypti e Ae albopic-
tus se adaptaram bem a essas condições.

Tendo encontrado abrigo, sangue farto 
para a alimentação e habitats de reprodução 
abundantes, a densidade do mosquito aumen-
tou para limiares que permitiram a patógenos 
prosperar.

Entre os muitos patógenos transmitidos 
pelos mosquitos, atualmente a malária e os 
arbovírus – como dengue, Zika, chikungunya 
e febre amarela – são alguns dos mais impor-
tantes para a saúde pública.

O esforço para controlar arbovírus trans-
mitidos por mosquitos vai além de vacinas e 
remédios específicos, que demandam décadas 
de pesquisa e desenvolvimento. Os fatores 
ambientais e ecológicos acima listados não 
podem ser, ou não são facilmente, altera-
dos. Os esforços de controle de mosquitos 
e a vigilância de arbovírus são multidiscipli-
nares e vão além da entomologia, virologia 
e epidemiologia. Campanhas antimosquito 
devem envolver psicólogos sociais, especia-
listas em marketing e assistentes sociais para 
alavancar o conhecimento e envolver as socie-
dades humanas na diminuição da picada de 
mosquitos e na modificação de hábitos pro-
fundamente formados.

Não há nada permanente, exceto 
a mudança.

Heráclito de Éfeso, c. 535 a.C. - 475 
a.C.

Em 1983, um grupo de estu-
dantes da Fundação Oswaldo Cruz 
- FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, ficou 
entusiasmado com o fato de que todo o 
capítulo sobre a dengue foi dispensado 
de ser estudado para o teste final, devido 
à irrelevância da dengue para a saúde 
pública brasileira. Embora alguns casos 
tenham sido registrados no norte do 
Brasil em 1981-1982 (�), eles pareciam 
ser focais, controláveis   e, aparentemen-
te, sem ameaça. Não mais do que dois 
anos após o anúncio do professor e a 
exultação da classe, essa decisão foi 
comprovada como um erro. O primei-
ro grande surto de dengue chegou ao 
Rio de Janeiro, em toda a sua força, em 
1985-1986 (1). A confiança de que a 
dengue nunca ressurgiria da Ásia dis-
tante para as Américas e se tornaria de 
importância para a saúde pública estava 
completamente falha.

A dengue não era completamente 
desconhecida para as Américas e  sur-
tos já haviam sido registrados no Brasil 
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(1846-1848, 1851-1853, 1916 e 1923) 
(1). O Peru também relatou casos de 
dengue na década de 1950 (1).

Campanhas de erradicação bem-
-sucedidas do vetor da dengue, o Aedes 
aegypti, começaram no final da década 
de 1940, lideradas pela Organização 
Pan-Americana da Saúde (2). Na déca-
da de 1960, o Ae aegypti foi certificado 
como erradicado de 23 dos 27 países da 
América, incluindo o Brasil (2). Com 
efeito, isso significou que, apesar do júbi-
lo o Ae aegypti permaneceu em território 
americano.

Será que o Ae aegypti poderia reen-
trar e repovoar países que tinham antes 
conseguido ficar livres desse mosquito? 
Não, não, isso foi considerado impro-
vável. Sabe-se que os mosquitos tem 
autonomia de voo de não mais do que 
alguns quilômetros, mesmo quando 
auxiliados por ventos favoráveis. Assim, 
a vigilância e o controle contínuos seriam 
capazes de restringir a propagação de 
mosquitos vetores em regiões onde 
tinham sido antes erradicados.

Será que países aegypti-free conti-
nuariam assim e livres de ameaças por 
doenças transmitidas por Ae aegypti 

como a dengue? Apesar dos relatos oca-
sionais de dengue em países vizinhos da 
América, durante a década de 1980, a 
dengue havia sido notificada apenas em 
territórios asiáticos “distantes”.

No entanto, não foi o que 
ocorreu. O que deu tão errado?

Campanhas bem-sucedidas contra 
doenças e vetores geralmente levam a 
alívio e medidas menos restritas. Medi-
das de vigilância e controle repousam 
sobre os louros conquistados. Além dis-
so, com o sucesso, recursos humanos 
e financeiros escassos são geralmente 
transferidos para outras emergências e 
prioridades de saúde pública, sempre 
existentes. Lentamente, os mosquitos 
puderam reconquistar seus territórios. 
E os seres humanos deram uma grande 
mão aos mosquitos. No final da déca-
da de 1960, por exemplo, o comércio 
de pneus usados   exportou ovos de Ae 
aegypti dos Estados Unidos e ajudou no 
restabelecimento desse mosquito em 
áreas anteriormente livres de aegypti nas 
Américas Central e do Sul (2).
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Será que mudanças no meio 
ambiente e na ecologia humana 

favoreceram o aumento da 
densidade populacional 

dos mosquitos, bem como 
a disseminação de doenças 

transmitidas por mosquitos?

Para nós a resposta é afirmativa. 
Uma das mudanças ambientais mais 
notáveis   no planeta Terra nas últimas 
décadas diz respeito às populações huma-
nas e sua ecologia. A ecologia humana 
entrelaçada aos fatores ambientais muda-
ram, e mudaram rapidamente. Notáveis 
1) aumento da temperatura média do 
planeta, 2) aumento das populações 
humanas urbanas, 3) acompanhado do 
elevado número de aglomerações sub-
normais, 4) aumento do número de 
utensílios não degradáveis   disponíveis 
principalmente como embalagens e falta 
de adequada disposição e 5) aumento nas 
viagens e comércio aconteceu em ritmo 
acelerado.

Enquanto outras influências podem 
ser consideradas, acreditamos que os 
fatores anteriormente listados são os 
mais favoráveis ao aumento das popu-
lações de mosquitos (Figura 1).

As atividades humanas, como a 
indústria de transformação e o des-
matamento coincidente com a era da 
Revolução Industrial, são geralmente 
consideradas como tendo influenciado 
o aumento da temperatura da Terra. A 
temperatura ambiente média da Terra 
aumentou 0,8 ° C desde 1880 e 2/3 deste 
aumento ocorreu a partir de 1975 a uma 
taxa de 0,15-0,20 ° C/ década (3) (Fig. 1). 
Embora temperaturas frias possam favo-
recer algumas interações vetor-patógeno, 
temperaturas ambientais mais quentes 
funcionam melhor para a maioria dessas 
interações, aumentando as populações 
de vetores, acelerando os ciclos de vida 
dos vetores e patógenos e gerando taxas 
mais altas de infecção (4). Portanto, a 
mudança climática, com o consequente 
aumento das temperaturas mais quentes 
nas regiões da Terra, onde o clima frio 
anteriormente prevalecia, favoreceria 
a disseminação tanto do vetor quanto 
dos patógenos. A taxa de urbanização 
humana saltou de uma média de 43 para 
54,2 de 1990 a 2016 (5), dobrando de 
2,2 bilhões para 4 bilhões de indivíduos 
humanos. No Brasil, a taxa de urba-
nização em relação à população total 
cresceu exponencialmente nas últimas 
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Figura 1. Um coquetel de fatores favoreceu o aumento das populações de mosquitos.  
Ilustração: Leandro Avelar. Fonte: Modificado de Rosa-Freitas et al 2018 submetido +0,75 °C 
foi quanto aumentou a temperatura ambiente média da Terra desde 1880 e 2/3 deste aumento 
ocorreu a partir de 1975 a uma taxa de 0,15-0,20 ° C/ década (NASA 2018); 54% é a taxa de 
urbanização mundial que saltou de uma média de 43% para 54,2% de 1990 a 2016 (Banco 

Mundial 2018); 44% das moradias humanas em todo mundo eram aglomerações subnormais 
em 2014 (Banco Mundial 2018); 5 bilhões de toneladas métricas de recipientes plásticos é o 

valor estimado que foi parar em aterros sanitários ou deixada em ambiente aberto de 1950 até 
2015 (Geyer et al 2017); 1 bilhão 184 milhões foi o número de chegadas turísticas em 2015 

que aumentou de 900 milhões em 2010 (Organização Mundial do Turismo 2018).
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oito décadas de 31,2% em 1940 para 
84,4% em 2010 (6) e 85,9% em 2016. 
Isso representa 178,2 milhões de indi-
víduos humanos que viviam em cidades 
brasileiras em 2016 (6). Mas essa urba-
nização não aconteceu para moradias 
com boas condições. As aglomerações 
subnormais, representadas por favelas, 
comunidades e mocambos, diminuíram 
nos últimos anos, mas ainda respondem 
por 44% dos 7 bilhões de habitantes 
do mundo em 2014 (5). Nas princi-
pais cidades brasileiras, as aglomerações 
subnormais podem representar até 19% 
da população total. Em São Paulo, por 
exemplo, uma cidade com 20 milhões de 
habitantes, estima-se que 3,8 milhões de 
pessoas vivam nessas aglomerações sub-
normais. O Rio de Janeiro tem 15% (1,8 
milhão) de seus 12 milhões de habitantes 
vivendo em condições subnormais (7). 
Essas chamadas condições subnormais 
favorecem a reprodução dos mosquitos, 
pois a coleta inadequada de lixo com 
o descarte no ambiente de recipientes 
plásticos de diversos tamanhos, a falta de 
água e a presença de esgoto a céu aberto 
sustentam uma profusão de habitats de 
reprodução adequados para a multipli-
cação dos mosquitos urbanos. Estima-se 

que 8,3 bilhões de toneladas métricas de 
plásticos tenham sido produzidas desde 
a década de 1950, gerando aproximada-
mente 6,3  bilhões de toneladas métricas 
de resíduos plásticos (até 2015) (8). 
Nesse período, uma grande quantida-
de, 5 bilhões de toneladas métricas, ou 
79%, foi parar em aterros sanitários ou 
deixada em ambiente aberto, enquanto 
uma pequena parcela de 9% foi recicla-
da e 12% incinerada (8). As embalagens 
descartáveis   de alimentos são geralmen-
te feitas de plástico não biodegradável. 
Só na Europa, cerca de 80 milhões de 
toneladas de materiais de embalagem são 
descartados todos os anos (2005-2014) 
(9). Outra mudança na ecologia humana 
é o aumento das viagens. A célere viagem 
intercontinental facilita os patógenos a 
serem transportados por indivíduos pré-
-sintomáticos (ainda durante o período 
de incubação) ou assintomáticos para  
ambientes receptivos e vulneráveis, disse-
minando doenças para regiões onde esses 
patógenos, e as doenças que causam, não 
existiam antes. Os seres humanos viajam 
mais e cada vez mais rápido. O número 
de chegadas turísticas aumentou de 900 
milhões em 2010 para 1.184 milhões em 
2015 (10) (Fig. 1).

Revista_ANM_189-3.indd   75 24/07/2018   12:22:05



s    76   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

O resultado é que essas caracte-
rísticas somadas, em nosso entender, 
favoreceram os mosquitos e os patógenos 
por eles transmitidos.

Um padrão recorrente para pató-
genos transmitidos por mosquitos é a 
disseminação a partir de áreas circuns-
critas do planeta para áreas mais amplas, 
receptivas e vulneráveis e até mesmo para 
escalas pandêmicas. O que mudou foi 
a velocidade com que esse padrão tem 
sido observado. Patógenos e vetores que 
usavam navios para viajar, hoje viajam 
em aviões à jato. Hoje, fatores de recepti-
vidade e vulnerabilidade são encontrados 
em maior número e presentes em mais 
lugares. A malária, por exemplo, era 
uma doença da África que se espalhou 
lentamente para a Europa e de lá, por 
navios negreiros, chegou a outras partes 

do planeta onde se tornou endêmica. Os 
arbovírus no entanto, têm se prevalecido 
de modo mais contemporâneos de trans-
porte para seu espalhamento.

Entre os muitos patógenos trans-
mitidos por mosquitos, atualmente a 
malária e os arbovírus, como dengue 
(Fig.2), Zika, chikungunya e febre ama-
rela, são alguns dos mais importantes 
para a saúde pública mundial (11).

Infelizmente para a saúde pública, 
não aprendemos as lições de quase três 
décadas de epidemias contínuas de den-
gue no Brasil. Nós falhamos, e falhamos 
muito. Pode ter sido que, na verdade, 
nos acostumamos com a endemicidade 
da dengue e tenhamos desistido da luta 
vetorial. Em vez disso, decidimos criar 
Aedes como animais de estimação em 
nossos próprios domicílios, ignorando 

Figura 2. Dengue no mundo até 2015. Foados Dados da OMS 2015.
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todas as campanhas de saúde pública que 
nos ensinaram a limpar os recipientes de 
água intradomiciliares (por exemplo, a 
campanha 10 minutos contra a dengue) 
(12), recusando visitas intradomiciliares 
pela equipe de vigilância entomológica 
(por motivos de segurança pública), não 
seguindo as diretrizes para a telagem de 
janelas e portas (às vezes porque isso difi-
cultaria a ventilação) e até mesmo por 
acreditar que ser picado por mosquitos 
é parte da vida nos trópicos.

Como seres humanos, criamos as 
condições para as mais recentes epi-
demias de arbovírus transmitidas por 
mosquitos.

Tendo encontrado abrigo, sangue 
farto para alimentação e habitats de 
reprodução abundantes, a densidade do 
mosquito aumentou para limiares per-
missivos à prosperidade de patógenos. E 
os mosquitos Ae aegypti e Ae albopictus, 
que mais se beneficiaram desses fatores, 
se adaptaram bem a essas condições e se 
multiplicaram com abundância.

Em 2013-2015, dois novos vírus 
transmitidos por mosquitos com 
nomes estranhos, chikungunya e Zika, 
desembarcaram no Brasil e tomaram as 
Américas e o mundo (Fig. 3). Unindo-
-se à dengue e à febre amarela na lista 
de arbovírus causadores de epidemias 

Figura 3. Arbovírus de maior circulação hoje no Brasil. Fonte: Modificado de Rosa-Freitas et al 
2018 submetido
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conhecidos pela humanidade durante 
séculos (13), o chikungunya e o Zika 
seguiram os mesmos caminhos desses 
vírus e agora estão espalhados por todo 
o mundo (14, 15).

Outros patógenos em espera - Mui-
tos patógenos transmitidos por vetores 
foram descritos na literatura. Como 
aviões na pista de pouso e decolagem, 
esses patógenos esperam à espreita, em 
condições de decolar, como parece ter 
acontecido com a dengue, a Zika e o 

chikungunya. Uma pletora de arboví-
rus capaz de atingir populações humanas 
pode ser prontamente listada (16).

Apenas para citar alguns arbovírus 
transmitidos por mosquitos, Mayaro, 
Oropouche, Nilo Ocidental, encefalite 
japonesa, Usutu, Modoc, Uganda, Rio 
Bravo, Maguari, Mucambo, Guamá, 
Ilhéus, são arbovírus de registros fortui-
tos presentes em ambientes silvestres, 
prontos para voar e aterrissar tomando 
outras regiões (Fig. 4).

Figura 4. Arbovírus transmitidos por mosquitos silvestres em prontidão, caso um ambiente 
permissivo permita que eles “decolem”.
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De um cenário silvestre distante, 
essas arboviroses podem se tornar urba-
nas, às vezes cosmopolitas, e de urbanas 
elas podem ser capazes de recuar para 
ambientes silvestres locais, evoluindo em 
seus novos habitats com hospedeiros e 
vetores locais de onde podem retornar à 
cena urbana , se a dinâmica do ambiente 
permitir.

O esforço para controlar as doen-
ças transmitidas por mosquitos vai além 
de vacinas e remédios específicos, que 
exigem pesquisa e desenvolvimento que 
podem levar décadas.

Os esforços de vigilância e contro-
le de mosquitos são multidisciplinares 
e estão além da entomologia, virologia 
e epidemiologia. Além de campanhas 
para diminuir os habitats de reprodu-
ção domiciliar, as campanhas “evite ser 
picado por mosquitos” com o objetivo 
de diminuir a picada de mosquito pelo 
uso de repelentes e/ ou telagem de porta 
e janelas nos domicílios devem envol-
ver psicólogos sociais, especialistas em 
marketing e assistentes sociais para ala-
vancar o conhecimento e envolver as 
sociedades humanas  na diminuição da 
picada de mosquitos e na modificação de 
hábitos profundamente formados.
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Excelentíssimo senhor presidente 
da Academia Nacional de Medicina, 
Acadêmico Francisco Sampaio, exce-
lentíssimos ex-presidentes Acadêmicos 
Pietro Novellino e Marcos Moraes, 
senhores Acadêmicos diretores, senho-
ras acadêmicas, senhores Acadêmicos, 
demais dignitários presentes; minhas 
senhoras; meus senhores:

Manda a tradição, mais que tra-
dição – o genuíno respeito por termos 
chegado aqui –, comemorar um aniver-
sário que não representa somente uma 
data. Algo de muito grande existe para 
durar 188 anos assinalando realizações, 
inspirações, saudades e orgulhos, desfe-
chos tão difíceis no Brasil de hoje e em 
tantos outros lugares. Cada aniversário 
é uma reafirmação de princípios. Qual o 

segredo quase mágico, porém paradoxal, 
dessa continuidade? – Paradoxal porque 
desmente os que dizem que o mistério 
só esconde artimanhas. 

Paradoxal porque o mistério da 
Academia Nacional de Medicina é cla-
ro. Primeiro, minhas senhoras e meus 
senhores, porque esta casa já nasceu 
nobre e assim continua. A bênção ino-
cente do imperador-menino, voltada 
para o bem, ainda paira sobre ela. Segun-
do, não esquecendo que esta entidade 
tem suas raízes na base ética primor-
dial, a Medicina, representando a mais 
antiga e duradoura instituição científi-
ca e cultural deste país, geralmente tão 
maltratado por quem deveria honrá-lo, 
mas que ainda assim consegue devolver 
em ternura o que lhe roubam em força. 

s

Discurso comemorativo dos 188 anos da 
Academia Nacional de Medicina (30/06/2017)

Orador: Acad. Carlos Antonio Mascia Gottschall
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Terceiro e não por último – para sobrar 
razões à imaginação –, surgiu do ideal 
de homens que fizeram do sublime sua 
profissão de fé e do grandioso a voz de 
suas ideias, sem pensar em recompensas 
ilegítimas, pretendendo apenas estabe-
lecer a verdade e o progresso no meio 
em que viveram. Nunca esquecer seus 
nomes: Joaquim Cândido Soares de 
Meireles, Luiz Vicente de Simoni, José 
Francisco Xavier Sigaud, José Martins 
da Cruz Jobim, João Maurício Faivre e 
mais uma legião de abnegados. 

Como os grandes de todos os tem-
pos, nos convocaram a olvidar prazeres 
de simples mortais em favor de uma 
causa maior. Nos ensinaram que a cons-
trução e a transferência do bem depende 
de disponibilidade, de ética e de com-
petência, e não de artimanhas políticas 
– que só levam a fracassos e retrocessos.

Acadêmicos Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, cadeira 21, sucessor de Umber-
to Perrotta, patrono Fernando Ferreira 
Vaz; Paulo Marcelo Gehm Hoff, cadeira 
58, sucessor de Yvon Toledo Rodrigues, 
patrono Aloysio de Castro; Natalino 
Salgado Filho, cadeira 19, sucessor de 
Clementino Fraga, patrono Manoel Vic-
torino Pereira; Maurício Gomes Pereira, 

cadeira 16, sucessor de  Julio Studart 
de Moraes, patrono Érico Marinho da 
Gama Coelho; Hildoberto Carneiro de 
Oliveira, cadeira 77, sucessor de Antonio 
Luiz de Medina, patrono Jesuino Carlos 
de Albuquerque; Giovanni Guido Cer-
ri, cadeira 83, sucessor de Luiz Felippe 
Mattoso, patrono Vital Brazil Mineiro 
de Campanha; é neste ambiente que no 
curto período de um novo aniversário 
fostes empossados. Essa é a confirmação 
implícita da excelência de vossos currícu-
los, e da dignidade ética que demonstrais, 
porque de nada adianta competência 
sem ética. Seria supérfluo neste momen-
to apontar todos os vossos títulos, pois 
esses já foram exaustivamente analisados 
e divulgados e, além disso, mesmo resu-
midamente ocupariam mais que todo 
o tempo de que dispomos. Basta dizer 
que merecidamente vossas senhorias fize-
ram jus ao título de membro titular da 
Academia Nacional de Medicina e que 
o caminho a percorrer seja longo e eno-
brecedor. Abrem-se as portas para serem 
escritas vossas histórias como Acadêmi-
cos. É grande vossa responsabilidade de 
continuar conciliando tesouros culturais 
inalienáveis do passado com as modifi-
cações técnicas do presente.
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Ser admitido na Academia Nacional 
de Medicina é a maior honra que um 
médico pode receber, porque a noção 
de Academia precede e vai além da de 
Universidade. Alguns fatos inolvidáveis 
para essa legitimação: o nome Acade-
mia alude ao jardim dedicado ao herói 
Academus, em que Platão professava. 
Surgida na Grécia antiga, a ideia de 
Academia provém de que uma reunião 
de pessoas destacadas em suas atividades 
intelectuais possa constituir um grupo, 
um cenáculo, uma assembleia, uma 
comunidade de pessoas abertas ao saber. 
Com avanços e regressões ao longo dos 
tempos, essa ideia sempre existiu, porém 
ganhou seu aspecto atual na Renascença 
italiana, quando reuniões de humanis-
tas transformaram-se em companhias 
regularmente constituídas – sem ou 
com proteção oficial – e tinham como 
princípio básico resguardar sua autono-
mia. Assim, forma-se um novo arquétipo 
unindo cultura com liberdade. 

No século XVI, o número se 
multiplica, surgem regulamentos e esta-
tutos definindo objetivos, congregam-se 
docentes e não docentes  constituindo-se 
em uma espécie de “Colégio Invisível” 
entre as Universidades. O melhor exem-

plo é o da Royal Society, inter atuante 
e mais alta que Londres e que Oxford 
até hoje. Constata-se dessa forma que 
a concepção de Academia vai além da 
de Universidade. Erudição e autonomia 
são seus desígnios precípuos. Depois, 
uma inscreveu em seu pórtico o lema: 
“À Imortalidade”. O verdadeiro sentido 
dessa divisa acabou alterado ao chama-
rem-se seus membros “Imortais”. Na 
verdade, é a Academia – e não os Aca-
dêmicos – que visa à imortalidade.

Este preâmbulo contém as raízes 
que fazem de uma Academia exemplo 
perene: vai além da técnica e da especia-
lidade, exige cultura e sabedoria, a quase 
intocável vitaliciedade do corpo Acadê-
mico, a igualdade do voto soberano e 
secreto, a presença física, a manutenção 
das prerrogativas dos que são derrota-
dos nos embates sobre quem a dirigirá, o 
período curto dos mandatos eletivos, são 
todos exemplos que engrandecem nossos 
188 anos de existência, o mais antigo e 
continuadamente autônomo organismo 
cultural deste país.

A atuação de um Acadêmico não é 
predeterminada. É livre para atender ao 
interesse principal, à variada escolha, à 
incessante curiosidade. A austera beleza 

Revista_ANM_189-3.indd   83 24/07/2018   12:22:05



s    84   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

desse atuar aumenta a responsabilidade 
de ingressar nesse meio e exalta o fato de 
ser esta uma instituição que não detém 
poder físico: não promove, não condena, 
não julga, não assalaria, mas – continu-
ando nos paradoxos – detém o maior dos 
poderes, o poder moral. Premia o mérito, 
sua láurea não é um legado, senão uma 
concessão transitória. Sua maior força é 
a força da razão. Os déspotas de todos 
os tempos primeiro se agitaram, depois 
reagiram e por fim sucumbiram à força 
das ideias.  

O poder de uma Academia vem da 
opinião, do parecer, da sabedoria, porque 
representam estes um produto consensu-
al do trabalho de cada um multiplicado 
por todos e, sobretudo, do invencível 
diálogo que nos faz testemunhas de 
nossos ancestrais e nos transforma em 
exemplo para nossos pósteros, renun-
ciando a toda forma de hegemonias. Não 
são as Academias o terreno apropriado 
a frios inquisidores, a homens feitos de 
soberba e ferro, como afirmou o inesque-
cível Acadêmico Julio Studart de Moraes. 
Não é nosso o dicionário da prepotên-
cia. Como consequência da circulação 
de ideias, existe um ponto invisível, no 
qual se somam as forças dispersas em tor-

no de um núcleo, e, soberanas, traçam 
um rumo. Mais do que atingir objetivos, 
visamos ampliar horizontes.

Se até aqui noticiei alvíssaras, a dua-
lidade da vida nos empurra para o lado 
mais sombrio em que, também para-
doxalmente, no fim da jornada, restam 
lembranças de vidas superiores, imor-
tais, porque imortalidade é exatamente 
isto: para algumas pessoas os elos com a 
eternidade não as desvinculam da Terra. 
Descortinando o passado, encontramos 
os gigantes do porvir. Impotentes que 
somos diante dos profundos mistérios da 
vida e da morte, só nos resta o descon-
solo de constatar o inevitável e expressar 
nossa dor. Dor proveniente das lembran-
ças que a perda nos traz. 

Pedro Monteiro Sampaio, titular da 
cadeira 32, falecido em 8/6/2016 aos 92 
anos, foi Acadêmico por 36 anos. Expo-
ente da neurocirurgia, cultura invulgar, 
humanista de escol, erudito insubsti-
tuível, conferencista sedutor, sabia unir 
como poucos os predicados do grande 
orador: deleitar, convencer, persuadir. 
Mostrou-se ao longo de sua atuação como 
uma das grandes culturas e inteligências 
que passaram por este cenáculo. Com 
ele convivi e muito pude beneficiar-me 
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de sua sabedoria. Tanto o admirava que 
lhe pedi para prefaciar o meu livro Pilares 
da medicina. Pedro Sampaio foi uma das 
mentes mais privilegiadas a iluminar esta 
Academia.

Ivo Pitanguy, titular da cadeira 67, 
falecido em 6/8/2016, aos 93 anos. 
Acadêmico por 43 anos, é certamente 
o nome Acadêmico mais conhecido na 
imprensa e na mídia, não por qualquer 
esforço seu, mas pela extrema competên-
cia e pelo apelo que a cirurgia plástica 
exerce na população. Apesar disso, sua 
discrição e ética sempre foram irretocá-
veis. Sua sensibilidade estética ensinava 
que o belo traz o bom em si mesmo. 
Honrado com os maiores títulos e distin-
ções nacionais e internacionais, sempre 
foi, acima de tudo, médico, disponível 
e participativo. Cirurgião de estrelas e 
princesas, certa vez confidenciou-me: 
“Sabes, Gottschall, como médico sinto-
-me recompensado quando beneficio 
qualquer cliente, mas me empolgo mes-
mo quando levo esse benefício aos meus 
pacientes da Santa Casa, que têm muito 
menos gente a olhar por eles.”

Umberto Perrotta, titular da cadei-
ra 21, faleceu em 1o/11/2016 aos 93 
anos, sendo Acadêmico por 28 anos, 

dedicou-se mais que tudo a sua vocação 
de professor de cirurgia e de pós-gradua-
ção, galgando todos os postos da carreira 
docente na UFRJ, estendendo essa dedi-
cação a cursos nesta Academia. Também 
ocupou importantes posições técnico-
-administrativas em hospitais. Homem 
cordial, porém direto e coerente – nunca 
escondeu suas posições com eufemismos 
–, praticava a medida certa daquilo que 
chamamos de virtudes pessoais. Uma 
perda que removeu autêntico modelo 
de nossa presença. 

Desde estudante, quando foi meu 
instrutor na cadeira de histologia da 
medicina da UFRGS, muitos laços 
me uniram a João Pedro Escobar Mar-
ques Pereira, falecido em 6/6/2017, 
aos 84 anos. Sucessor de José Clemen-
te Magalhães Pinto na cadeira 98, foi 
Acadêmico por 16 anos, meu padrinho 
quando ingressei na Academia Nacional 
de Medicina, e fui seu padrinho quando 
ingressou na Academia Sul-Rio-Gran-
dense de Medicina. Construiu invejável 
currículo girando em torno das paixões 
pela histologia e a hemoterapia, com 
reconhecimentos nacionais e internacio-
nais. Mas mais que qualquer título, a 
expressão anímica de sua pessoa revelava 
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excepcionais simpatia, cortesia, ética e 
empenho em servir. Uma palavra porque 
sei que João Pedro gostaria: sobre o gran-
de professor e exemplo humano e médico 
que foi seu pai, Francisco de Castilhos 
Marques Pereira, um dos patronos da 
Academia Sul-Rio-Grandense de Medi-
cina. Assim, pai e filho contribuem para 
honrar as duas Academias.

A Academia Nacional de Medicina 
não é uma entidade neutra. Estará sem-
pre ao lado da dignidade e da decência. 
Infelizmente o cenário atual do Brasil 
tem se mostrado antípoda desses ide-
ais. Para não macular esta história tão 
linda, mas com o dever Acadêmico de 
denunciar e repudiar o mar de lama, e 
outras escórias, em que se transformou 
a política do nosso país, com reflexos 
abomináveis sobre a assistência médica à 
nossa população – mantendo-se outros 
setores felizmente imunes –, passarei 
por cima de detalhes que estão nos 
jornais e nas crônicas policiais, porém 
lembrando tristemente o que já afirmei 
em outra ocasião: 

“Temos visto a criminosa descons-
trução deste país por seita de delinquentes 
encastelados no poder, repudiados pela 
imensa maioria da população, mas ver-

gonhosamente agarrados ao espólio, 
mentindo para os informados, enga-
nando os ignorantes e ameaçando os 
honestos, com a arrogância e a petulância 
dos que não reconhecem leis e intimidam 
os fracos, e com o cinismo que confunde 
os incautos, mas que, na maioria silen-
ciosa, só fazem fortalecer a convicção 
da necessária punição a tantos crimes. 
É claro que o cinismo, a roubalheira, a 
deseducação, tudo isso se reflete sobre 
a saúde, porque uma sociedade doen-
te gera cidadãos doentes. Credibilidade 
para antagonizar tais comportamentos 
a Academia obtém selecionando seus 
membros por rígido padrão de conduta 
científica, cultural, profissional e ética.” 
E tem acertado.

Mas voltemos à grandeza do momen-
to. Para finalizar envio mensagem de fé 
e esperança. Penso – e penso que pensa-
mos todos – que o mais importante não 
é ser presidente, secretário, orador ou o 
que o valha. É ser Acadêmico, porque 
esse título condiciona todos os outros. 
Quem chega à Academia Nacional de 
Medicina conquista o mais prestigiado 
título da medicina do nosso país. Essa 
posição confere uma situação peculiar: 
não nos coloca em rota de buscar mais 
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títulos ou distinções curriculares e, sim, 
de prestar serviços. Qualquer um de 
nós poderá dizer: Não sou presidente, 
estou presidente. Lembrando sempre 
que a Academia Nacional de Medicina 
é maior que a soma de todos nós – nos 
engrandece e a ela devemos fidelidade – e 

que ainda podemos complementar afir-
mando: Não pertenço a grupos, não faço 
alinhamentos automáticos, não cultivo 
inimizades. Apenas luto por ti.

Muito obrigado.
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A doença renal crônica é, atualmente, 
uma das vinte causas mais prevalentes de 
óbito e afeta cerca de 10% da população 
mundial. Representa um encargo social e 
econômico alto, sendo um problema de 
saúde pública importante.1 Por ser uma 
doença que, apesar de grave, pode ter 
manifestações clínicas iniciais discretas, 
o diagnóstico precoce, a prevenção e o 
rastreamento em alguns grupos popu-
lacionais são medidas úteis. Campanhas 
de alcance nacional e internacional têm 
papel decisivo na educação e conscienti-
zação de diversas camadas da população.2

Nesse contexto, foi comemorado o 
Dia Mundial do Rim em 8 de março de 
2018 pela décima terceira vez. Concebi-
da em 2006 pela International Society 
of Nephrology (ISN) em conjunto com 
a International Federation of Kidney 
Foundations (IFKF), foi definido que a 
celebração ocorreria sempre na segunda 
quinta-feira do mês de março. A iniciati-
va tem como principal objetivo aumentar 
o conhecimento da doença renal entre o 
público leigo, autoridades e profissionais 
de saúde. Ainda, a campanha pretende 
chamar a atenção para a relação dos rins 
com doenças crônicas, como o diabetes 
melito e hipertensão arterial sistêmica, 
assim como da necessidade da detecção 
precoce de qualquer forma de lesão renal.3

Alguns anos antes, a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia (SBN) já havia 
iniciado uma proposta de abrangência 
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nacional: a campanha “Previna-se”.4 
Lançada oficialmente em novembro de 
2003, essa campanha, no entanto, foi 
extinta em 2011. Desde então, a SBN 
passou a seguir as diretrizes interna-
cionais e focar seus esforços no Dia 
Mundial do Rim. Por isso, o Brasil vem 
tendo grande destaque nessa campa-
nha e, em 2017, foi oficialmente o país 
com o maior número de atividades. Na 
ocasião, foram cerca de 450 eventos 
registrados, recebendo justa homena-
gem no Congresso Internacional de 
Nefrologia, na Cidade do México, em 
abril do mesmo ano.5 Em 2018, os 
números foram ainda mais expressivos; 
cerca de 550 atividades foram cadas-
tradas no Brasil, entre panfletagens, 
cursos, palestras, mutirões, corridas, 
eventos, manifestações, entrevistas e 
participações em programas de rádio.6

Como característica da campanha, 
o Dia Mundial do Rim seleciona algum 
tópico para ser o foco da divulgação inter-
nacional. Desde sua criação, em 2006, 
temas como obesidade, diabetes, hiper-
tensão, doença renal na infância e doação 
de órgão foram utilizados.  A tabela 1 
apresenta a relação dos temas originais do 
Dia Mundial do Rim, de 2006 a 2018. 

Tabela 1. Temas do Dia Mundial do Rim.
Data Temas originais
9/3/2006 Are your kidneys OK?
8/3/2007 CKD: common, harmful and 

treatable
13/3/2008 Your amazing kidneys!
12/3/2009 Protect your kidneys: Keep your 

pressure down
11/3/2010 Protect your kidneys: Control 

diabetes
10/3/2011 Protect your kidneys: Save your 

heart
8/3/2012 Donate – Kidneys for Life - 

Receive
14/3/2013 Kidneys for Life – Stop Kidney 

Attack!
13/3/2014 Chronic Kidney Disease (CKD) 

and Aging
12/3/2015 Kidney Heath for All
10/3/2016 Kidney Disease and Children: Act 

early to prevent it
9/3/2017 Kidney Disease and Obesity: 

Healthy lifestyle for healthy 
kidneys

8/3/2018 Kidneys and Women’s Health 

Em 2018, a segunda quinta-feira de 
março coincidiu com o Dia Internacional 
da Mulher. Apesar de ter sido reconhe-
cido pelas Organizações das Nações 
Unidas (ONU) apenas em 1975, o Dia 
Internacional da Mulher é comemora-
do desde 1911 e tem ampla aceitação 
e participação popular.7,8 Como já seria 
esperado, e não poderia ser diferente, a 
saúde da mulher foi o tema central do 
Dia Mundial do Rim nesse ano. E não 
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faltaram discussões específicas sobre o 
tema e a nefrologia. Algumas etiologias 
de doenças renais são mais prevalentes 
nas mulheres, como o lúpus eritemato-
so sistêmico, por exemplo. A diferença 
entre os gêneros no acesso à saúde tam-
bém foi motivo de debate em diversos 
fóruns. Curiosamente, a prevalência da 
DRC tende a ser maior no sexo mascu-
lino em alguns estudos e coortes. Não se 
sabe quais as razões para isso. Será que o 
dado evidencia diferenças no acesso ao 
cuidado entre os gêneros? Ou seria uma 
real diferença na prevalência da doença 
entre homens e mulheres?9

A campanha tem sido um esforço 
colaborativo ao longo dos anos. O site 
http://www.worldkidneyday.org/ for-
nece informações e tem sido um guia 
para nefrologistas, suas sociedades e 
associações, em todo o mundo, orien-
tando sobre o que fazer, quais aspectos 
enfatizar e quais atividades desenvolver. 
Ainda, produz informativos e fornece 
modelos de materiais, disponibilizados 
no seu site, e que podem ser integral-
mente reproduzidos.10

Além disso, nefrologistas inte-
gram os esforços dessa campanha e têm 
publicado artigos em variadas revistas 

científicas sobre o tema, ampliando a 
sua divulgação e fornecendo bases e 
argumentos a favor da prevenção da 
doença renal. A Academia Nacional de 
Medicina, também, vem promoven-
do eventos em comemoração ao Dia 
Mundial do Rim. Nos últimos anos, os 
eventos contaram com ilustre partici-
pação de diversos Acadêmicos, como 
Omar da Rosa Santos, Nestor Schor, 
José Omar Medina Pestana, Manassés 
Fonteles, Anibal Gil Lopes, Valdebran-
do Lemos, Jorge Alberto Costa e Silva 
e Miguel Carlos Riella. 

Anualmente, na segunda quinta-fei-
ra de março uma série de eventos ocorre 
em diversas localidades do mundo. No 
Brasil, já tendo sido acolhida pelos nefro-
logistas e pela sociedade, a campanha foi 
impulsionada pela ampla cobertura do 
Dia da Mulher em 2018, comemorada 
em 8 de março. No próximo ano, o Dia 
Mundial já tem data marcada; 14 de 
março. O tema, como de costume, só 
será conhecido poucos meses antes. Mas 
a crescente aceitação popular aumenta 
a expectativa de que, em 2019, teremos 
ainda mais atividades e uma divulgação 
maior da doença renal, sua prevenção e 
diagnóstico precoce.
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Resumo

Introdução: No período de janeiro de 2012 
a julho de 2017 foi realizado um estudo des-
critivo, horizontal, de uma série de pacientes 
operadas pelo autor e todas reconstruídas 
pela mesma equipe de cirurgia plástica. 
Pacientes e métodos: A série foi composta 
de 110 pacientes portadoras de câncer de 
mama unilateral que foram submetidas a 
tratamento cirúrgico e a mastectomia pro-
filática contralateral, sendo 40 (36,3%) 
no momento inicial e 70 (63,7%) em um 
segundo estágio. Na avaliação da história 
familiar de neoplasia maligna de mama e 

ovário identificaram-se parentes de primeiro 
e segundo graus acometidos em 22 famílias 
(20%) e sem história em 88 famílias (80%). 
O teste de perfil hereditário genético para 
síndrome de mama e ovário foi realizado em 
21 pacientes (19%), tendo sido encontradas 
mutações patogênicas em 10 (9%). Todas as 
pacientes foram avaliadas por mamografia 
e ultrassonografia mamária, sendo que em 
60 foram realizadas ressonância magnética 
(54%). Elas estiveram alteradas em 32 casos 
(29%), sendo 10 lesões multicêntricas, 12 
com componente intraductal extenso (real-
ce extenso) e 10 com lesão contralateral. A 
classificação histopatológica foi carcinoma 
ductal infiltrante em 68 (61,8%) pacientes, 
carcinoma ductal in situ em 25 (22,7%), car-
cinoma lobular infiltrante em 14 (12,7%), 
tubular em 1 (0,9%), medular em 1 (0,9%) 
e mucinoso em 1 (0,9%). Quanto ao grau de 
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diferenciação, foram encontrados 26 (24%) 
no grau I, 55 (50%) no grau II e 29 (26%) 
no grau III. O perfil imuno-histoquímico 
foi de receptores hormonais positivos em 82 
pacientes (75%) e negativos em 28 (25%). O 
Her-2 foi positivo em 20 pacientes (18%) e o 
Ki 67 <14% em 45 pacientes (40%) e maior 
que 15% em 65 pacientes (60%). Resulta-
dos: Todas foram submetidas a tratamento 
cirúrgico, sendo 40 em um só estágio e 70 
em dois estágios. O intervalo entre as cirur-
gias variou de 3 meses a 4 anos, com uma 
média de 18 meses. As cirurgias foram 88 
(80%) mastectomias e 22 (20%) cirurgias 
conservadoras. O linfonodo sentinela foi dis-
secado em 70 casos (63%), e foi necessária 
a dissecção axilar completa em 40 pacientes 
(37%). Sessenta complicações e intercorrên-
cias ocorreram em 39 pacientes (35.4%), 
sendo necessárias reintervenções em 45 
ocasiões (42%). Durante as entrevistas de 
seguimento, pela equipe interdisciplinar, foi 
feito inquérito quanto ao nível de satisfação 
com a mastectomia contralateral profiláti-
ca. Os resultados mostraram um nível de 
satisfação de 91%. Conclusão: Concluímos 
que a mastectomia profilática contralateral é 
um procedimento seguro e bem aceito pelas 
pacientes, desde que bem discutidos com 
uma equipe interdisciplinar.

Introdução

A taxa de mastectomia profilática 
contralateral(MPC), definida como a 
remoção da mama saudável em pacien-
te tratada com mastectomia por câncer 
de mama unilateral, vem aumentado nas 
últimas décadas. (Guth)

Mulheres com câncer de mama 
unilateral têm um risco de desenvolver 
câncer contralateral 3 a 5 vezes maior 
que a população geral; e as mulheres 
com história familiar e mutações gené-
ticas patogênicas, ainda maior. A MPC 
pode ser um tratamento desejável e uma 
ferramenta de prevenção para um grupo 
selecionado de mulheres (Soran).

Em estudos sobre a eficácia da MPC, 
foram encontrados redução no câncer de 
mama contralateral em 96% (RR=0,4, 
p<0,001), na mortalidade específica por 
câncer de mama em 31% (RR=0,69, 
p=0,001) e na recidiva à distância em 
36% (RR=0,64, p<0,001). Os resultados 
sobre impacto em sobrevida, utilizando 
uma grande base de dados observacio-
nais, mostrou um benefício de redução 
de 12% em 5 anos e de 2% na redução 
absoluta de risco na sobrevida global. 
Esses dados necessitam de confirmação 
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em estudos prospectivos randomizados, 
mas sinalizam uma tendência (Fayanju).

A Surveillance, Epidemiology and 
End Results data (SEER) demonstrou 
um aumento na taxa de mastectomias 
desde 1998, incluindo as contralate-
rais (Morrow). As taxas de MPC em 
pacientes com câncer de mama unilateral 
aumentaram 4,5% em dez anos. Atual-
mente essa taxa é de 4,1% das cirurgias 
de câncer de mama e 13,5% daquelas 
que fazem mastectomia. A taxa de MPC 
está aumentando em comparação à mas-
tectomia unilateral. Enquanto a taxa de 
cirurgia conservadora diminuiu de 74 
para 62%, as mastectomias aumentaram 
de 26 para 38%, e as contralaterais de 22 
para 26%. Esse fenômeno tem sido mais 
verificado nos EUA, em nosso meio, mas 
menos na Europa (Guth).

Embora alguns argumentem que 
esse procedimento possa ser um tra-
tamento exagerado, outros defendem 
que as pacientes, quando muito bem 
esclarecidas, têm o direito de decidir. 
Pacientes geralmente ficam satisfeitas 
com sua decisão de MPC (Geiger). Taxa 
de satisfação varia de 80 a 97%. Em 
pacientes submetidas a mastectomia 
unilateral, 67% demonstraram arre-

pendimento futuro e prefeririam ter 
feito a MPC no início do tratamento 
(Boughey, 2015).

Estudos têm demonstrado que 
essa tendência reflete uma vontade 
das pacientes. As mulheres têm aces-
so a informações na mídia, grupos 
de apoio. Outros aspectos como o 
grande desenvolvimento da cirur-
gia reconstrutora com implantes de 
poliuretano, matrizes dérmicas acelu-
lares e também maior acesso a exames 
diagnósticos, como ressonância mag-
nética e perfil genético hereditário, 
têm contribuído para esse aumento 
(Chapgar, 2016).

Certamente a MPC pode estar asso-
ciada com cirurgias maiores e internações 
mais longas. Os benefícios na sobrevida, 
assim como a efetividade,  podem ser 
discutidas e variar em diferentes grupos, 
entretanto ela geralmente proporciona 
uma grande tranquilidade às pacientes e 
tem alto grau de satisfação. Finalmente 
a decisão da MPC requer uma trans-
parente comunicação das evidências 
científicas, riscos e benefícios, esclare-
cimento das dúvidas e preocupações da 
paciente para uma tomada de decisão 
compartilhada.
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Fundamentos conceituais

Epidemiologia do câncer de mama

A Organização Mundial de Saúde 
estima que, por ano, ocorram mais de 
1.700.000 novos casos de carcinoma 
mamário em todo o mundo, o que o 
torna o mais comum entre as mulheres. 
Isso representa 25% dos casos de cân-
cer feminino. A incidência de câncer de 
mama varia marcadamente entre conti-
nentes e países. É mais alta nos Estados 
Unidos, Europa Ocidental e Norte; 
intermediária no Sul e Leste europeu, 
bem como na América do Sul; e mais 
baixa na Ásia. Entretanto, do ano 2000 
ao ano 2012 observou-se aumento do 
número de casos em países asiáticos tra-
dicionalmente com baixa incidência de 
carcinoma mamário. Isso é creditado a 
dois elementos: à mudança no padrão 
reprodutivo e à transição em direção ao 
estilo de vida ocidental, evidentes nes-
ses centros urbanos, particularmente no 
Japão, China e Cingapura (Hortobagyi).

Em geral, as taxas de incidência 
são mais elevadas em regiões socioe-
conomicamente mais desenvolvidas. 
Entretanto, configura como a princi-

pal causa de morte (324 mil óbitos) 
nas regiões menos favorecidas e ocupa 
a segunda posição (198 mil óbitos) nas 
regiões mais desenvolvidas, ficando atrás 
apenas do câncer de pulmão. Conside-
rando-se de forma global, o carcinoma 
de mama é a causa mais frequente de 
morte para mulheres entre 39 e 58 anos 
de idade (Hortobagyi).

Dados epidemiológicos dos Estados 
Unidos revelam que cerca de 252.710 
mulheres são diagnosticadas com câncer 
de mama anualmente. Isso corresponde 
a 32% da incidência total de carcinomas 
nas mulheres americanas. A mortalidade 
estimada por carcinoma mamário naque-
le país é de 40 mil mulheres por ano, o 
que corresponde à segunda causa mais 
importante de morte por câncer entre as 
mulheres, perdendo apenas para o câncer 
de pulmão nas pacientes com idade entre 
40 e 55 anos (Cancer in USA).

Dados do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) revelam importante 
heterogeneidade na incidência de cân-
cer de mama na população feminina 
brasileira. O número de casos novos de 
câncer de mama esperados para o Brasil, 
em 2016, foi de 57.960 casos, com um 
risco estimado de 56,20 casos a cada 100 
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mil mulheres (Figura1) (Brasil Estima-
tiva 2016).

A sobrevida em cinco anos está 
aumentando na maioria dos países 
desenvolvidos, aproximadamente 85% 
durante o período de 2005 a 2009. Por 
outro lado, a sobrevida em cinco anos é 
menos de 70% em países como Malásia 
(68%), Índia (60%), Mongólia (57%) 
e África do Sul (53%). Na América do 
Sul, particularmente no Brasil, a sobre-
vida em cinco anos aumentou entre os 
períodos de 1995 a 1999 e 2005 a 2009 
(de 78% para 87%) (Hortobagyi).

Princípios do tratamento do câncer de 
mama

O câncer de mama é uma doença 
conhecida desde a antiguidade, porém 
seu diagnóstico e tratamento vêm sen-
do normatizados há apenas cem anos, 
quando o prof. Willian Halsted lançou 
as bases do tratamento cirúrgico. Classi-
camente, nessa cirurgia, ocorre a retirada 
de toda a glândula mamária, músculos 
peitorais maior e menor, associado com 
linfadenectomia axilar dos níveis I, II e 
II de Berg. Posteriormente evoluiu para a 
mastectomia radical modificada por Pat-

Figura 1. Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes 
e de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária (Fonte INCa – MS).
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tey, com preservação do músculo peitoral 
maior, e finalmente a mastectomia radi-
cal à Madden com preservação de ambos 
os músculos (Veronesi).

Inicialmente os casos de tumores 
de mama eram diagnosticados em fases 
avançadas e geralmente por meio do 
autoexame. Com o advento da mamo-
grafia passou-se a diagnosticar lesões 
iniciais e subclínicas, o que permitiu 
o desenvolvimento de técnicas cirúrgi-
cas conservadoras, com preservação da 
mama. Desde a década de 1980, com 
os trabalhos do prof. Umberto Verone-
si no Instituto dei Tumori di Milano, o 
tratamento cirúrgico conservador pas-
sou a ser o padrão para as lesões iniciais, 
permitindo resultado estético satisfatório 
com a mesma segurança. Paralelamente 
novas técnicas de reconstrução mamária 
permitiram a reparação de mastectomias, 
trazendo grande alento às mulheres sub-
metidas a tratamento radical (Veronesi).

A técnica de cirurgia conservadora 
revolucionou a história da mastologia. 
O principal objetivo, além do controle 
oncológico adequado, é a manutenção 
da estética corporal. O tratamento con-
servador do câncer mamário implica 
obrigatoriamente em radioterapia da 

mama residual e em dissecção axilar, a 
fim de verificar o comprometimento 
linfonodal.

Estudos mostraram que nas lesões 
iniciais o comprometimento axilar era 
esporádico, porém os efeitos tardios 
da dissecção axilar, como linfedema e 
limitação funcional, trouxeram gran-
de desconforto e piora da qualidade 
de vida. Objetivando avaliar esse com-
prometimento, sem dissecar a axila, foi 
desenvolvida a técnica de identificação 
do linfonodo sentinela, que é o primei-
ro linfonodo de drenagem do tumor. 
Quando ele está livre de neoplasia, em 
98% dos casos, os outros linfonodos 
também estão isentos (Veronesi).

Princípios do tratamento cirúrgico

O objetivo da cirurgia de câncer de 
mama é remover o tumor com margens 
livres e avaliar o comprometimento 
axilar, preservando o melhor resulta-
do estético.

A tumorectomia é também chama-
da de cirurgia conservadora da mama. 
Remove-se o tumor e algum tecido sau-
dável em torno dele (margens livres). 
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Uma segunda incisão da axila pode ser 
feita para remover o linfonodo sentinela 
e outros gânglios linfáticos, se estiverem 
comprometidos pela neoplasia.

Em uma mastectomia parcial ou 
segmentar ou quadrantectomia, o cirur-
gião remove um segmento mamário que 
inclui o tumor primário com margens 
livres e dissecção axilar.

Com uma mastectomia simples ou 
total, é removida toda a glândula mamá-
ria, com preservação de pele e/ou do 
complexo aréolo-papilar

Em uma mastectomia radical 
remove-se toda a mama, CAP, gânglios 
linfáticos na axila e os músculos peitorais 
maior e menor. Na mastectomia radical 
modificada preserva-se o músculo peito-
ral maior (Morrow).

Reconstrução mamária

Sempre que realizar uma mastec-
tomia total, deve-se procurar fazer a 
reconstrução mamária. Ela pode ser 
feita em um ou dois estágios. Um está-
gio quando se procede a reconstrução 
imediata da mama e simetrização com 
a mama profilática contralateral no 

momento inicial do tratamento. Em dois 
estágios quando se procede a cirurgia 
unilateral, reconstrução provisória com 
expansor, a reconstrução definitiva em 
um segundo momento associado à mas-
tectomia profilática contralateral. Essa 
segunda opção está indicada nos tumores 
mais avançados, que serão submetidos a 
quimioterapia e radioterapia. A recons-
trução ficará para seis meses depois do 
término da radioterapia.

Os resultados estéticos são bastante 
satisfatórios, e as mulheres que se sub-
metem à reconstrução sentem-se muito 
melhor do que as que não a fazem, com 
evidentes vantagens na preservação de 
sua autoestima e autoimagem.

Basicamente podem ser usados 
retalhos com músculos e pele de outra 
região, como do abdome (músculo 
reto do abdome) ou do dorso (mús-
culo latíssimo do dorso), e implantes 
de próteses expansoras, implantes de 
silicone ou, ainda, próteses expansoras 
com silicone (Basu).

Retalho músculo cutâneo

A partir de sua descrição no começo 
da década de 1980, o retalho músculo 
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cutâneo transverso do reto abdominal 
(TRAM) tornou-se uma importante 
técnica na reconstrução mamária, tanto 
imediata quanto tardia.

As técnicas de reconstrução mamá-
ria evoluíram paralelamente às condutas 
cirúrgicas oncológicas no tratamento 
do câncer de mama. Na década de 1980 
as mastectomias radicais tornaram o 
TRAM a técnica “padrão ouro” para 
reconstruções. Atualmente, fatores como 
diagnóstico precoce e quimioterapia 
neoadjuvante com novas drogas per-
mitem que as técnicas de mastectomia 
sejam mais conservadoras. A frequente 
preservação da cobertura cutânea e dos 
músculos peitorais transformou o TRAM 
numa segunda opção (Hartmann).

O excesso dermogorduroso do 
abdome inferior pode ser transferido 
para o tórax pediculado nos vasos que 
se originam na artéria e na veia epigás-
trica superior profunda (TRAM mono 
ou bipediculado), epigástrica inferior 
profunda (TRAM livre ou retalho per-
furante) ou artéria epigástrica inferior 
superficial (SIEA flap) (Fig. 3).

A reconstrução mamária com o 
TRAM é uma cirurgia de grande porte 
e que pode prolongar o tempo de inter-
nação. Por essa razão, muitas pacientes 
optam por técnicas mais simples, como 
a utilização de implantes e expansores.

Nas situações em que há a neces-
sidade de rotação de retalhos associada 
à inclusão de um implante, o músculo 

Figura 3. Reconstrução com retalho do músculo reto do abdome.
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latíssimo do dorso é uma grande opção 
graças a sua anatomia.

O latíssimo do dorso é um músculo 
largo, delgado e superficial, localizado na 
região torácica posterior. Possui a forma 
triangular e tem como limite inferior a 
crista ilíaca, limite superior a ponta da 
escápula e limite medial a fáscia toraco-
lombar. A borda lateral é livre e forma 
o limite posterior da região axilar. O 
músculo mede em média 25x35cm. O 
tendão se insere no sulco intertubercular 
do úmero.

O segmento cutâneo pode ser 
demarcado em várias direções, como 
demonstrado no desenho abaixo. A 
cicatriz melhor posicionada é a situada 
no prolongamento posterior do sulco 

inflamatório, pois na região as roupas 
poderão cobri-la.

Implantes de silicones

Um implante de mama é uma bolsa 
de silicone preenchida com gel de sili-
cone. Os implantes podem ter formato 
redondo ou anatômico e de superfície 
texturizada. Existe uma grande variedade 
de tamanhos e perfis de projeção (medi-
da da extensão de um implante para fora 
do corpo).

Implantes poderão ser posicionados 
por baixo do músculo peitoral maior 
(submuscular) ou por cima do músculo e 
abaixo das glândulas mamárias (subglan-

Figura 4. Reconstrução com retalho do músculo latíssimo do dorso.
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dular). Isso vai depender da estutura 
corporal de cada paciente, a ser avaliada 
pelo cirurgião (Burke).

Nos casos de reconstrução após 
mastectomia, os implantes são sempre 
colocados na posição submuscular. Nes-
sa posição, o implante é colocado sob o 
músculo peitoral maior (Fig 5).

Nos implantes mamários, é utilizado 
silicone em gel coesivo. Nesse modelo, 
ele proporciona a sensação mais natural e 
mantém a forma do implante. O grau de 
coesividade do gel de silicone é bastante 
importante para um melhor resultado 
estético.

Os implantes de mama possuem a 
superfície texturizada que tem a carac-
terística de evitar a rotação do implante 
e de ajudar a evitar complicações, como 
a formação da contratura capsular.

Expansores

A região torácica anterior permite 
uma eficiente utilização dos expansores 
de pele graças à superficie de apoio rígi-
da, formada pelo gradil costal. A força 
constante imprimida à pele por meio 
de um expansor apoiado nas costelas é 
extremamente eficaz.

Os expansores de tecido são próteses 
com um envoltório de elastômero de sili-
cone que são preenchidas gradualmente 
com solução salina. São classificados 
conforme a sua forma em semiluna-
res, redondos ou anatômicos. A textura 
pode ser lisa ou texturizada, e a válvu-
la remota ou inclusa na própria prótese 
(Lostumbo).

Em princípio, a expansão tissular 
está indicada para todas as pacientes 

Figura 5. Implante ou expansor submuscular.
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mastectomizadas que tenham cobertu-
ra muscular adequada e uma quantidade 
insuficiente de pele para acomodar um 
implante definitivo. Geralmente é envol-
vido com uma matriz de VicrylTM ou 
dérmica acelular. Essas matrizes podem 
ser de origem animal ou até de tecido 
humano – felizmente a tecnologia avan-
çou até o ponto que as matrizes dérmicas 
acelulares (ADM) são aplicadas durante 
os procedimentos cirúrgicos em áreas em 
que ocorreu perda de tecido, permitindo 
uma regeneração do tecido remanes-

cente, a sua revascularização e também 
dando suporte à região, com baixo risco 
de eventuais complicações. Com o passar 
dos meses, pela cobertura da região dese-
jada, as ADM têm um comportamento 
biológico e função similares aos tecidos 
recuperados (Yakoub).

As reconstruções com expansores 
requerem duas etapas cirúrgicas. No 
primeiro estágio o expansor é inserido 
na loja submuscular, que pode ser total 
quando formada pelos músculos peito-
ral maior e serrátil, ou parcial quando 

Figura 6. Implantes de silicone.
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coberta apenas pelo músculo peitoral 
maior. Quando parcial, o retalho da mas-
tectomia deve ser espesso o bastante para 
garantir uma boa cobertura na região 
lateral da prótese e, consequentemente, 
diminuir as chances de extrusão.

A válvula, quando remota, deve 
permanecer no subcutâneo da região 
axilar, parede lateral torácica ou sobre o 
esterno, de forma a facilitar a punção e 
expansão no pós-operatório. Nas válvu-
las inclusas, existe um sistema de ímã que 

 

Figura 7. Expansor com válvula inclusa.

Figura 8. Expansor com válvula remota.
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facilita a identificação e a correta punção 
da válvula.

Na segunda etapa, o expansor é 
trocado por um implante definitivo 
e eventuais assimetrias são corrigidas. 
A capsulectomia, enxertos de gordura 
e simetrização da mama contralateral 
podem ser realizados conjuntamente 
nessa etapa.

Nas reconstruções mamárias, os 
expansores utilizados normalmente são 
os de formato anatômico e a base do 
expansor corresponde à base original 
da mama. Deve-se levar em considera-
ção uma sobre-expansão de 15 a 20% 
no volume final do expansor, para um 
ganho mais significativo de tecido, sobre-
tudo no polo inferior.

Câncer de mama hereditário

A existência de uma predisposição 
genética ao câncer pode ser evidenciada 
por três fontes: a observação na popu-
lação de um risco aumentado de câncer 
em familiares, a ocorrência de agrega-
dos familiares de certas formas de câncer 
consideradas comuns e a ocorrência de 

síndromes genéticas que determinam 
alto risco para desenvolvimento de cân-
cer em um indivíduo. A primeira fonte 
refere-se a estudos populacionais que 
mostram um aumento do risco relati-
vo para câncer em pessoas que tenham 
pelo menos um familiar afetado. A 
segunda fonte de evidência de trans-
missão genética provém do estudo de 
recorrência familiar de algumas formas 
comuns de câncer. A terceira inclui 
um grupo de síndromes geneticamen-
te determinadas como a Síndrome de 
Predisposição hereditária ao câncer de 
mama e ovário. Nestas, geralmente se 
observa uma mutação germinativa em 
genes de predisposição de alta penetrân-
cia. Em conjunto, acredita-se que 20% 
de todos os cânceres de mama estejam 
associados à predisposição hereditária 
(Warner 1999).

O diagnóstico de uma síndrome 
familiar de câncer ou indivíduos de alto 
risco, obtidos através da história familiar 
ou testes genéticos, fornece meios para 
promover estratégias de prevenção. Estas 
recomendações podem ser de rastreamen-
to ou intervenções de redução de risco.
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Estratégias para redução de risco

As estratégias para redução do ris-
co de câncer de mama têm sido cada 
vez mais estudadas, principalmente 
para o grupo de mulheres considera-
das de alto risco.

Os principais fatores de risco são: 
Fatores genéticos e familiares, história 
reprodutiva, estilo de vida, mamas den-
sas, irradiação prévia da parede torácica 
antes do 30 anos e/ou biópsia mamárias 
com diagnóstico de hiperplasia atípica 
ou neoplasia lobular (Risch)

A disponibilidade de meios para 
identificar mulheres de alto risco, tais 
como teste genético para identificar 
as mutações dos oncogenes BRCA1 e 
BRCA2 TP53, PTEN e índices epide-
miológicos estatísticos como o modelo 
de Gail intensificam a necessidade de 
definir os riscos e benefícios de medidas 
protetoras para estas mulheres.

Aproximadamente 10% a 30% de 
todos os casos de câncer de mama são 
atribuídos a fatores hereditários, desses 
somente 5% a 10% são correlacionados 
com fator hereditário de alta de pene-
trância. Apenas uma pequena fração 
destes casos (4%-5%) é explicada por 

mutações em genes de alta penetrân-
cia transmitidas de forma autossômica 
dominante. (Evans,2013)

Mutações germinativas nos genes 
BRCA1 e BRCA2 são responsáveis por, 
aproximadamente, 50% do total do risco 
para o câncer de mama hereditário. As 
prevalências estimadas para portadores 
de mutações em BRCA1/2 são, respec-
tivamente, 0,11% e 0,12% na população 
geral e entre 12,8% - 16% em famílias 
de alto risco com três ou mais casos de 
câncer de mama ou ovário. . Associado 
com tumores em mulheres mais jovens, 
risco na população geral é de 1/800 e em 
judeus Ashkenazi é 2.3%. (Ford)

Avanços tecnológicos recentes na 
área de sequenciamento paralelo em larga 
escala identificaram que os restantes 50% 
dos casos de câncer de mama se devem a 
uma combinação  dos efeitos produzidos 
por mutações em genes de alta, modera-
da e baixa penetrância (Davles).

Cirurgia redutora de risco

Os recursos cirúrgicos para 
redução de risco de uma mulher 
desenvolver o câncer de mama são mas-
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tectomia profilática ou adenectomia e a 
salpingo-ooforectomia.

A mastectomia profilática pode ser 
aplicada em três situações: mastectomia 
contralateral sincrônica ao tratamento 
do tumor primário; metacrônica, quan-
do realizada em um segundo tempo; e 
procedimento bilateral em mulheres de 
alto risco.

A mastectomia redutora de risco 
ou profilática é a remoção cirúrgica 
do tecido mamário. Vale ressaltar que 
nenhuma técnica de mastectomia pode 
garantir a remoção total da glândula 
mamária, devido à impossibilidade de 
se estabelecer os seus reais limites, já que 
ela apresenta muita intimidade com a 
pele e prolonga-se para a axila. Estima-se 
que a cirurgia proporcione uma redu-
ção de 90% do risco – portanto, quanto 
mais radical a cirurgia, maior a proteção 
(Chapgar, 2014).

O benefício da cirurgia profilática 
varia segundo o risco de desenvolvimen-
to da doença: em mulheres com um 
risco de 40% durante a vida, a cirurgia 
profilática adiciona três anos de vida; 
naquelas em que o risco é de 85%, esse 
número sobe para mais de cinco anos 
(Portschy).

No caso de parente de primeiro grau 
com câncer de mama, o ideal é que a 
mastectomia seja feita antes da pacien-
te atingir a idade de diagnóstico deste. 
No entanto, os médicos recomendam 
a mastectomia preventiva apenas para 
mulheres que já têm prole constituída 
(Burke).

Deve ser feita uma avaliação por 
equipe multidisciplinar – mastologista, 
oncologista, cirurgião plástico, psicólogo 
e geneticista – para definir se há indicação 
para a cirurgia, saber se a paciente está 
preparada para um eventual resultado 
estético insatisfatório, definir a melhor 
técnica cirúrgica e a melhor opção de 
reconstrução. É fundamental a seleção 
individualizada da paciente.

Técnicas

As técnicas consistem em: mastec-
tomia simples, quando se retira toda a 
glândula e o complexo aréolo-papilar 
(CAP); mastectomia preservadora de 
pele e complexo aréolo-papilar (retira-
da da glândula com preservação de pele 
e CAP) – técnica esta que deixa maior 
proporção de tecido mamário residual; 
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e mastectomia com preservação da pele 
(retirada da glândula e CAP com preser-
vação da pele).

Algumas pacientes devem ser consi-
deradas como maior risco de carcinoma 
oculto, como aquelas que apresentam 
achados anormais em mamografia e/
ou ressonância pré-operatória, que não 
foram submetidas a biópsia prévia, ou 
com história familiar, e que não realiza-
ram ressonância antes da cirurgia. Nesses 
casos, a realização da biópsia do linfono-
do sentinela estaria indicada  para obter 
o estadiamento axilar (Leach).

A reconstrução pode ser com pró-
teses de silicone, expansores, matrizes 
dérmicas acelulares, telas sintéticas de 
VicrylTM, retalhos dermomusculares de 
abdome ou do dorso. Em alguns casos, 
podem ser utilizados os dois recursos. O 
complexo aréolo-papilar pode ser recons-
truído com tecido da região vulvar ou 
com tatuagem (Figs. 9 a 15).

As incisões são radiais ou infra-
mamárias, o tecido retroareolar deve 
sempre ser examinado pelo patologista 
no pré-operatório, para afastar compro-
metimento neoplásico. A ocorrência de 
câncer no CAP após a mastectomia pre-
servadora de pele e CAP é rara (Morrow).

Complicações cirúrgicas ocorrem 
em 20% dos casos. As mais comuns são 
infecção, necrose do retalho e extrusão 
do implante. Necrose de papila ocorre 
em 5% das pacientes (Boughey, 2015).

É importante informar a paciente 
sobre os riscos de complicações e enfati-
zar as possíveis sequelas, como alteração 
da temperatura, sensibilidade e for-
ma. Para mulheres tabagistas, reforçar 
a importância de parar de fumar para 
prevenir complicações.

Atualmente existe a possibilida-
de de autonomização do complexo 
aréolo-papilar. Trata-se de uma técnica 
de dissecção por meio de uma peque-
na incisão de 0,5 centímetros na borda 
inferior da aréola; o CAP é desprendido 
da glândula mamária, mas permanece 
ligado à pele, por onde passa a receber 
toda a vascularização. O tecido atrás do 
CAP é encaminhado para biópsia. Esse 
procedimento deve ser realizado 15 dias 
antes da cirurgia (Yao, 2016) (Fig. 16). 
Geralmente está indicado em pacientes 
com cirurgia prévia do CAP.

Enquanto o índice de mastectomia 
tem reduzido nos últimos anos, cada vez 
mais mulheres com câncer de mama uni-
lateral estão optando por ter suas duas 
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Figuras. 9 e 10. Incisão inframamária de mastectomia preservadora de pele e CAP.
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Figura 11. Incisão radial bilateral.

Figura 12. Mastectomia preservadora de pele (D) com implante e mastectomia preservadora de 
pele e complexo aréolopapilar em mama (E).
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Figura 13. Mastectomia preservadora de pele (D) com reconstrução com implante e  
retalho dermomuscular de latíssimo do dorso. Mama (E) com mastectomia preservadora  

de pele e CAP com implante.

Figura 14. Mastectomia preservadora de pele e CAP (D) com expansor de silicone provisório 
(primeiro tempo). Mastectomia profilática contralateral será realizada em 6 meses.
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Figura 15. Fechamento da loja do implante de silicone com sutura da tela de Vicryl (VICRYL™ 
[poliglactina 910] Tela absorvível).

Figura 16. Autonomização do CAP.
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mamas removidas. Pesquisadores têm 
questionado se a mastectomia profilática 
contralateral tem sido utilizada mais que 
o necessário (Morrow).

Em recente estudo conduzido no 
Memorial Sloan Kettering Hospital, 
observou-se um aumento na indicação 
de mastectomia profilática contralate-
ral de 6,7% para 24,2% em oito anos. 
Em estudo genético dessas 407 mulhe-
res, apenas 13% eram realmente de 
maior risco para um segundo câncer 
de mama (Morrow).

Um estudo do Journal of National 
Cancer Institute publicado em 2014 
demonstrou uma melhora na sobrevida 
específica de câncer em cinco anos em 
mulheres que realizaram mastectomia 
profilática contralateral, em mulheres 
jovens com câncer de mama inicial e 
receptores hormonais negativos (88,5 
verso 83,7%). Em contraste, mulheres 
mais velhas, com doenças mais avançadas 
e receptores hormonais positivos, não 
demonstraram benefício com a cirurgia 
profilática contralateral (Portschy).

A dra. Morrow apresentou na 
ASCO de 2011 um estudo (REF) que 
demonstrou que mulheres com maior 
ansiedade em relação à recidiva local 

tiveram uma opção três vezes maior por 
cirurgias radicais. Ela questiona se é ético 
tratar ansiedade com cirurgia e concluiu 
que são necessários mais estudos pros-
pectivos para responder se a mastectomia 
contralateral tem real benefício e para 
que subgrupo de pacientes.

Possíveis complicações e riscos

As complicações que podem ocorrer 
são inerentes a qualquer procedimento 
cirúrgico, como infecção, hemorragias, 
inflamação e deiscência de sutura. A 
cirurgia pode causar sequelas emocio-
nais por conta do trauma de ter a mama 
retirada, pois, mesmo com a reconstru-
ção, o sentimento de perda e queda da 
autoestima deve ser trabalhado. Riscos 
mais específicos envolvem a necrose da 
mama e aréola e deformação da prótese 
de silicone.

Há também a chance de a paciente 
não ficar satisfeita com o resultado da 
mastectomia preventiva. Em um estudo 
retrospectivo em pacientes com câncer 
de mama que fizeram MPC, elas foram 
perguntadas sobre sua satisfação com o 
procedimento, resultado estético, apa-
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rência corporal, relacionamento sexual e 
estabilidade esmocional. Com dez anos 
de seguimento, 83% estavam satisfeitas 
com a cirurgia (Hiecken).

Pacientes que têm maior risco de 
pós-operatório, como fumantes, obe-
sas e comorbidades, como diabetes e 
hipertensão, têm ressalvas para a rea-
lização da mastectomia preventiva, 
podendo, portanto, ser contraindicada 
em alguns casos.

A cirurgia de mastectomia preventiva 
é feita por um mastologista. No entanto, 
é indicada uma equipe multidisciplinar, 
que inclui cirurgião plástico, para fazer 
a reconstrução mamária, oncogeneti-
cista e um psicólogo para acompanhar 
todo o processo de retirada das mamas, 
da consulta médica até a pós-cirurgia, 
para evitar possíveis sequelas emocionais 
à paciente.

Mastectomia profilática contralateral

A cirurgia consiste na remoção da 
glândula mamária intacta de uma mulher 
com câncer de mama unilateral. Ela pode 
ser simultânea, no momento da mastec-
tomia ou em um segundo tempo, no 
momento da reconstrução definitiva da 

mama afetada. No primeiro caso, pro-
cede-se a mastectomia e mastectomia 
profilática contralateral com reconstru-
ção bilateral imediata com implantes de 
silicone ou retalhos dermomusculares. 
No segundo caso, após terminado o tra-
tamento complementar com radioterapia 
e/ou quimioterapia, realiza-se a recons-
trução imediata da mama afetada com 
implante e/ou retalho dermomuscular e 
a mastectomia profilática da mama con-
tralateral com colocação de implante de 
silicone retromuscular.

Mulheres portadoras de mutações 
dos genes BRCA1 and BRCA2 têm um 
risco substancialmente maior de desen-
volver câncer de mama contralateral, 
comparado às não portadoras. O risco, 
em dez anos, de câncer contralateral é 
de aproximadamente 30% (2-3% risco 
anual) comparado com 4-7% em não 
portadoras. O câncer de mama contrala-
teral nessa população é um grande risco 
para recidiva e curto intervalo livre de 
doença. Geralmente são tumores recep-
tores hormonais negativos, alto grau e 
com grande possibilidade de metástases. 
Evans et al compararam 105 mulheres 
portadoras de mutações BRCA1/2 que 
fizeram MPC com outro grupo que não 
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fez. A sobrevida global em dez anos foi 
de 89% para as que foram operadas verso 
71% (p<0.0001) (Lostumbo).

As taxas de MPC têm aumentado na 
última década, variando de 4,7% para 
24,2%. Realmente para as pacientes, é 
uma decisão complexa e envolve pesar o 
risco do câncer de mama contralateral, 
sua ansiedade com o seguimento radio-
lógico, seu desejo de simetria anatômica, 
tudo comparado com o risco do proce-
dimento. É fundamental um completo 
esclarecimento da paciente sobre todos 
os aspectos da cirurgia e avaliar bem os 
prós e contras do procedimento (Chap-
gar, 2016).

Prós:

A) Redução do risco
Risco de desenvolvimento de um 

câncer de mama contralateral em uma 
paciente com um ipsilateral é estima-
do em 0,5 a 1% ao ano. Embora seja 
uma estimativa genérica e outros fatores 
contribuam para o desenvolvimento do 
câncer, uma redução de 95 a 97% con-
ferida pela MPC é atrativa. Em estudo 
recente, Jagsi et al verificaram que 92% 
das pacientes que optaram por MPC o 
fizeram por “paz de espírito”.

B) Redução da necessidade de segui-
mento radiológico

Muitas pacientes consideram o 
rastreamento mamográfico anual uma 
causa de preocupação e ansiedade, 
especialmente se já tiveram a doença. 
Certamente as pacientes que fizeram a 
mastectomia profilática bilateral terão 
sua necessidade diminuída.

C) Simetria, estética e satisfação da 
paciente

Para pacientes submetidas à mas-
tectomia unilateral, a opção de MPC 
confere simetria e melhor resultado 
estético, especialmente com as novas 
técnicas de reconstrução. Boughey et al 
verificaram que mulheres que fizeram 
MPC ficaram mais satisfeitas (83 a 97%) 
com sua decisão e 84 a 96% tomariam a 
mesma decisão novamente.

Contras:

A) Complicações cirúrgicas e dura-
ção da internação

Silva et al verificaram que a duração 
da cirurgia era 30 a 50% mais longa nos 
procedimentos bilaterais, assim como 
o tempo de internação foi maior. As 
complicações cirúrgicas também foram 
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maiores nas cirurgias bilaterais (7,6% vs 
4,2%; OR, 1,9; 95% CI, 1,3-2,7).

B) Custo efetividade
Existe dados que sugerem que a 

MPC tem maior custo a curto prazo, 
mas estudos avaliando a melhoria da 
qualidade de vida poderão mostrar novos 
resultados no futuro.

Pacientes e métodos

Descrição do estudo

No período janeiro de 2012 a julho 
de 2017, foi realizado um estudo descriti-
vo, horizontal, de uma série de pacientes 
operadas pelo autor e todas reconstruídas 
pela mesma equipe de cirurgia plástica.

Todas foram avaliadas por equipe 
interdisciplinar composta de mastologis-
ta, oncogeneticista, oncologista clínico, 
radio-oncologista, cirurgião plástico, 
psicólogo, radiologista, patologista e 
fisioterapeuta.

Todas preencheram um termo de 
consentimento livre e esclarecido da 
instituição hospitalar em que foram 
operadas.

Foi feita uma revisão da literatura 
pelo pubmed (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed) até 31/07/2017 e 
busca por palavra-chave “Contralateral 
Prophylactic Mastectomy”. Foram aces-
sados os artigos disponíveis pela internet.

Foram incluídas pacientes portado-
ras de câncer de mama unilateral que 
satisfizeram os seguintes critérios:

1- Diagnóstico histopatológico e imu-
no-histoquímico de carcinoma de 
mama 

2- Estádios 0, I a III
3- Serem candidatas a tratamento 

cirúrgico e desejarem a mastectomia 
profilática contralateral

Propedêutica por imagem

A avaliação das mamas foi feita com 
mamografia e ultrassonografia mamária. 
Em casos de pacientes jovens, mamas 
densas, cirurgias prévias ou lesões suspei-
tas, associava-se a ressonância magnética 
das mamas.

O rastreio de metástases foi fei-
to por exames pré-operatórios de 
tomografia de tórax e abdome, cintilo-
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grafia óssea e exames laboratoriais. Nas 
pacientes sintomáticas ou com tumores 
maiores de 3 centímetros, realizou-se 
o PET-CT.

Avaliação genética

O perfil genético hereditário foi 
feito em pacientes de alto risco para 
síndrome de câncer de mama e ovário 
com amostra de sangue ou saliva, em 
laboratórios de referência, sempre sob 
orientação do oncogeneticista.

Avaliação anatomopatológica

As amostras das pacientes foram 
submetidas a exames histopatológicos 
nas biópsias pré- operatórias e durante 
o ato operatório para avaliação das mar-
gens e comprometimento axilar. Em 
todas as amostras foram avaliadas o tipo 
histológico, grau de diferenciação, tama-
nho da lesão, comprometimento axilar 
e perfil imuno-histoquímico (IHQ). A 
classificação molecular baseou-se no per-
fil IHQ.

Técnicas cirúrgicas

A opção cirúrgica baseou-se no esta-
diamento do tumor e volume da mama. 
As opções sempre foram discutidas com 
as pacientes baseadas em evidências cien-
tíficas. As alternativas foram:

A- Mastectomia parcial ou seg-
mentar ou quadrantectomia: consiste 
na ressecção segmentar da mama com 
exérese do tumor com margens livres. 
Foi feita a dissecção do linfonodo sen-
tinela, previamente identificado por 
radioisótopo, e, quando estava com-
prometido, dissecção axilar dos três 
níveis de Berg.

B- Mastectomia simples: consiste na 
retirada total da glândula mamária com 
preservação de pele e/ou do complexo 
aréolo-papilar (CAP) e dissecção do lin-
fonodo sentinela.

C- Mastectomia radical: consiste na 
ressecção completa da mama, músculos 
peitorais maior e menor, além da linfa-
denectomia axilar.

D- Mastectomia radical modificada: 
consiste na ressecção completa da mama, 
músculo peitoral menor, preservação do 
peitoral maior e linfadenectomia axilar.
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Técnicas de reconstrução

Foram usados implantes de próte-
ses expansoras, implantes de silicone ou, 
ainda, próteses expansoras com silicone 
colocadas no espaço submuscular, sempre 
com uma tela de VicrylTM ou matriz dér-
mica acelular (ADM) e/ou retalhos com 
músculos e pele de outra região, como do 
abdome (músculo reto do abdome) ou 
do dorso (músculo latíssimo do dorso). 
Durante o ato operatório foram testados 
diferentes moldes para definição da for-
ma e volume mais adequados.

A reconstrução mamária foi feita em 
um ou dois estágios. Um estágio quando 
se procedeu ao tratamento cirúrgico pri-
mário, reconstrução imediata da mama e 
mastectomia profilática contralateral, no 
momento inicial do tratamento.

Em dois estágios quando se proce-
deu à cirurgia unilateral, reconstrução 
provisória com expansor e reconstrução 
definitiva em um segundo momen-
to, associada a mastectomia profilática 
contralateral. Essa segunda opção foi 
indicada nos tumores mais avançados 
que foram submetidos a quimioterapia 
e radioterapia.

Todas realizaram algum tipo de 
terapia adjuvante, baseada nos fatores 
prognósticos e discutidos pela equipe 
interdisciplinar, e algumas fizeram qui-
mioterapia neoadjuvante.

Foi feito levantamento dos prontu-
ários eletrônicos por meio do software 
ComAmigoTM avaliando os seguintes 
critérios: idade, padrão menstrual, clas-
sificação histopatológica (OMS 2012), 
grau de diferenciação (Scarff-Bloom-
-Richardson), classificação molecular, 
teste genético, receptores hormonais, 
Her 2, Ki 67, história familiar, TNM, 
estadiamento, ressonância magnética 
pré-operatória, tumor multicêntrico, 
terapia neoadjuvante, terapia adjuvan-
te, cirurgia primária, intervalo entre as 
cirurgias, cirurgia secundária, tipo de 
reconstrução, data da reoperação, índi-
ce de complicações, reoperações, tempo 
de seguimento, satisfação, cirurgia em 
dois estágios ou simultânea, satisfação da 
paciente, progressão da doença, recidiva 
local e metástase à distância.

Descrição do grupo

O grupo foi composto por 110 
pacientes portadoras de câncer de mama 
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unilateral e sem evidências de doença 
metastática, estádios 0 a III, com tempo 
de evolução da doença de 1 a 6 meses.

A faixa etária do grupo variou entre 
26 e 84 anos, com uma média de 51 
anos. Quanto ao padrão menstrual, 61 
(55,5%) estavam na pré-menopausa e 
49 (44,5%) na pós-menopausa (Fig. 17).

O inventário de metástases foi 
negativo em todas as pacientes. Segun-
do o estadiamento TNM da AJCC, 
25 (22,7%) eram no estádio 0, 40 
(36,4%) no estádio I, 25 (22,7%) no 
estádio II e 20 (18,2%) no estádio III 
(Fig. 18).

Figura 17

Figura 18
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ResultaDos

Nossa série foi composta de 
110 pacientes portadoras de câncer 
de mama unilateral que foram sub-
metidas a tratamento cirúrgico e a 
mastectomia contralateral profilática, 
sendo 40 (36,3%) no momento inicial 
e 70 (63,7%) em um segundo tempo.

As 40 pacientes que foram opera-
das em um estágio, ou seja, mastectomia 
terapêutica unilateral e mastectomia 
profilática contralateral, foram casos ini-
ciais, com mutações genéticas, história 
familiar, lesões multicêntricas ou con-
tralaterais. Os 70 casos em dois estágios 
foram pacientes tratadas com cirurgia 
conservadora inicialmente, ou mastec-
tomia com expansor provisório, para 
casos localmente avançados que fize-
ram quimioterapia e radioterapia, para 
reconstrução definitiva futura.

Na avaliação da história familiar 
de neoplasia maligna de mama e ovário 
identificaram-se parentes de primeiro e 
segundo graus acometidos em 22 famí-
lias (20%) e sem história em 88 famílias 
(80%).

O teste de perfil hereditário genéti-
co para síndrome de mama e ovário foi 
realizado em 21 pacientes (19%), tendo 

sido encontrados mutações patogênicas 
em 10 (9%) (Tabela 6).

Tabela 6. As síndromes genéticas identificadas.
Síndrome hereditária câncer de 
mama/ovário BRCA 1 e 2

7

Síndrome Li-Fraumeni 1

Síndrome relacionada ao gene Chek2 1

Síndrome de Cowden PTEN 1

Todas as pacientes foram avalia-
das por mamografia e ultrassonografia 
mamária, sendo que em 60 foi realiza-
da ressonância magnética (54%). Elas 
estiveram alteradas em 32 casos (29%), 
sendo 10 lesões multicêntricas, 12 com 
componente intraductal extenso (realce 
extenso) e 10 com lesão contralateral.

A classificação histopatológica 
foi baseada na OMS 2012 (Tabela 7). 
Quanto ao grau de diferenciação (Scarff, 
Bloom, Richardson), foram encontrados 
26 (24%) no grau I, 55 (50%) no grau 
II e 29 (26%) no grau III.

O perfil imuno-histoquímico 
encontrado foi: receptores hormonais 
positivos em 82 pacientes (75%) e nega-
tivos em 28 (25%). O Her-2 foi positivo 
em 20 pacientes (18%) e o Ki 67<14% 
em 45 pacientes (40%) e maior que 15% 
em 65 pacientes (60%).
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Baseado nesses critérios, a classifica-
ção molecular foi: Luminal A (receptores 
hormonais positivos, grau I e II, Ki 
67<14%), Luminal B (receptor estro-
gênio ou progesterona positivo, Her- 2 
negativo, grau III, Ki 67>15%), Her-2 
positivo (teste IHQ +++ ou FISH +) e 
triplo negativo (receptores hormonais e 
Her-2 negativo) (Tabela 8).

Tabela 8. Classificação molecular baseada na 
IHQ.

Classificação molecular

Luminal A 40 (37%)

Luminal B 33 (30%)

Her-2 positivo 20 (18%)

Triplo negativo 17 (15%)

Todas foram submetidas a tratamen-
to cirúrgico, sendo 40 em um só estágio e 
70 em dois estágios. O intervalo entre as 

cirurgias variou de 3 meses a 4 anos, com 
uma média de 18 meses. As cirurgias 
foram 88 mastectomias e 22 cirurgias 
conservadoras. O linfonodo sentinela 
foi dissecado em 70 casos (63%), e foi 
necessária a dissecção axilar completa em 
40 pacientes (37%) (Tabela 9).

As cirurgias reconstrutoras iniciais 
dos casos em dois estágios foram 48 
expansores provisórios. As cirurgias em 
segundo estágio foram reconstruídas 
com implantes de silicone, 4 retalhos do 
músculo latíssimo do dorso e 2 retalhos 
do músculo reto do abdome. Todas as 
110 cirurgias profiláticas contralaterais 
foram reconstruídas com implantes de 
silicone (Tabela 10).

Sessenta complicações e intercorrên-
cias ocorreram em 39 pacientes (35,4%) 
(Tabela 11), sendo necessárias reinterven-
ções em 45 ocasiões (42%) (Tabela 12).

Tabela 7
Tipo histológico (OMS, 2012) Número %
Carcinoma ductal infiltrante 68 61,8
Carcinoma ductal in situ 25 22,7
Carcinoma lobular infiltrante 14 12,7
Tubular 1 0,9
Medular 1 0,9
Mucinoso 1 0,9
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Tabela 9

Cirurgias

Mastectomia preservadora de pele e CAP bilateral 38 (35%)

Mastectomia preservadora de pele e CAP unilateral 25 (23%)

Mastectomia radical modificada 25 (23%)

Cirurgia conservadora unilateral 22 (19%)

Tabela 10

Cirurgias reconstrutoras

Expansor provisório 48

Retalho do músculo latíssimo do dorso 4

Retalho de músculo reto do abdome 2

Implante de silicone no segundo estágio 68

Implante de silicone na MPC 110

Tabela 11. Complicações e intercorrências.

Complicações e intercorrências

Seroma 16 (14,5%)

Hematoma 16 (14,5%)

Deiscência parcial 8 (7,2%)

Contratura da cápsula 5 (4,5%)

Necrose de CAP 5 (4,5%)

Recidivas 5 (4,5%)

Infecção com retirada das próteses 3 (2,8%)

Rotura da prótese 2 (1,8%)
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Durante as entrevistas de seguimen-
to, pela equipe interdisciplinar, foi feito 
inquérito quanto ao nível de satisfação 
com a mastectomia contralateral profilá-
tica. Os resultados mostraram um nível 
de satisfação de 91% (Tabela 13).

Discussão

A cirurgia oncoplástica é uma área 
em desenvolvimento da cirurgia mamá-
ria que aplica os princípios da oncologia 
cirúrgica e reconstrução no tratamento 
das mulheres com câncer. Essa filosofia 
utiliza os serviços especializados dos 

cirurgiões oncológicos e plásticos, que 
sincronizam os planos de tratamento 
cirúrgico de forma customizada para 
cada paciente. Atualmente é comum 
oferecer às pacientes com câncer de 
mama unilateral uma abordagem bila-
teral para simetrização. Muitas vezes a 
mastectomia contralateral profilática é 
escolhida. No Brasil foi sancionada, em 
2014, a lei 12.802/13, que determina a 
reconstrução da mama na mesma cirur-
gia em que for realizada a retirada por 
causa de câncer.

Mastectomia profilática contralate-
ral em pacientes com câncer de mama 
unilateral tem aumentado de incidência 

Tabela 12. Reintervenções foram realizadas em 45 pacientes (42%).

Reintervenções

Troca de próteses 10 (9,9%)

Lipoenxertia 10 (9,9%)

Complexo aréolo-papilar 25 (22%)

Tabela 13
Índice de satisfação

Satisfeitas 70 (63%)

Parcialmente satisfeitas 30 (28%)

Insatisfeitas 10 (9%)
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significativamente, com um incremen-
to de 150% desde 1988 (Yakoub). Os 
principais fatores associados são câncer 
em mulheres jovens, testes genéticos, 
história familiar, incorporação da 
ressonância magnética na avaliação pré-
-operatória e o progresso nas cirurgias 
reconstrutoras (Soran).

A incidência anual de câncer de 
mama contralateral (CMC) é 0,5 a 
0,75%, mas tem diminuído com o 
emprego de terapias adjuvantes como 
hormonioterapia, imunoterapia com 
trastuzumab e quimioterapia neoadju-
vante. Mesmo em pacientes com menos 
de 45 anos e carcinoma lobular, a taxa 
de CMC em dez anos permanece em 
torno de 7%. As únicas que continu-
am consideradas como de maior risco 
de CMC são pacientes com mutações 
genéticas patogênicas e as com história 
de irradiação de manto durante infância 
ou adolescência (Yakoub).

Apesar de os estudos não demons-
trarem um benefício do aumento da 
sobrevida com a MPC, ela pode ter um 
grande impacto no risco do câncer de 
mama contralateral, com uma redução 
de 90% na sua incidência, muito maior 
que a promovida pela quimioprevenção, 

fazendo a cirurgia profilática um grande 
atrativo, principalmente para as mulheres 
de maior risco (Soran).

A mastectomia contralateral pro-
filática pode ser feita em um estágio, 
quando se realiza a cirurgia bilateral 
inicialmente. Geralmente são casos 
bem precoces em pacientes jovens, com 
mutações genéticas patogênicas, lesões 
multicêntricas, bilaterais ou forte histó-
ria familiar. Nos casos mais avançados e 
de pior prognóstico, opta-se pela cirur-
gia em dois estágios, quando se trata a 
mama afetada, geralmente com mas-
tectomia e reconstrução com expansor 
provisório. A reconstrução definitiva 
e manuseio contralateral fica para o 
segundo estágio (Boughey 2016).

Zhou e cols. realizaram uma meta-
nálise de 1.251 pacientes que foram 
submetidas à mastectomia profilática e 
encontraram 21 casos (1.,7%) de cân-
cer oculto na peça cirúrgica. Entre eles 
apenas 4 tinham linfonodos sentinela 
comprometidos. Com um estudo por 
imagem adequado no pré-operatório e 
os novos dados sobre manejo axilar, não 
se justifica a pesquisa de linfonodo sen-
tinela em cirurgias profiláticas, apenas se 
houver alguma lesão altamente suspeita.
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Em nosso estudo tratamos 40 
pacientes com cirurgia bilateral ini-
cial, mastectomia preservadora de pele 
e complexo aréolo-papilar, sendo todas 
reconstruídas com implante de silicone. 
Nelas não foi necessário radioterapia e 
todas fizeram terapia adjuvante. Nas 70 
pacientes tratadas em dois estágios, 22 
foram inicialmente submetidas à cirurgia 
conservadora e 48 à mastectomia com 
expansor provisório. Estes casos foram 
reconstruídos em um segundo está-
gio com implantes de silicone em 68 
casos, dois deles associados a retalhos 
do músculo latíssimo do dorso e dois 
com retalhos do músculo reto do abdo-
me. Todas as mastectomias profiláticas 
contralaterais foram reconstruídas com 
implante de silicone.

O intervalo entre as cirurgias variou 
de 3 meses a 4 anos, com uma média de 
18 meses. Nas pacientes que realizaram 
radioterapia, foi necessário esperar pelo 
menos 6 meses após seu término, para 
realizar a reconstrução definitiva. Nas 
mamas afetadas, o linfonodo sentinela 
foi dissecado em 70 casos (63%) e foi 
necessária a dissecção axilar completa 
em 40 pacientes (37%). Nas MPC não 
fizemos pesquisa de linfonodo sentinela.

Os principais fatores de risco para 
aumento de câncer de mama contralate-
ral são idade inferior a 50 anos, tumores 
tipo lobular, tumor multicêntrico, porta-
dora de mutações genéticas patogênicas 
e irradiação do tórax na infância (Basu). 
Em nosso estudo a faixa etária do gru-
po variou entre 26 e 84 anos, com uma 
média de 51 anos. Quanto ao padrão 
menstrual, 61 (55,5%) estavam na 
pré-menopausa e 49 (44,5%) na pós-
-menopausa, caracterizando que nosso 
grupo era predominantemente mais 
jovem, na pré-menopausa.

Uma história familiar positiva de cân-
cer de mama aumenta o risco de CMC. 
Vichapat e cols. estudaram 8.478 mulhe-
res com câncer de mama por 31 anos 
(1975-2006) e verificaram um aumen-
to no risco relativo de 2,8 vezes quando 
havia história positiva. No subgrupo com 
parentes do primeiro e segundo graus o 
risco foi maior. Em nosso estudo, na ava-
liação da história familiar de neoplasia 
maligna de mama e ovário identificaram-
-se parentes de primeiro e segundo graus 
acometidos em 22 famílias (20%) e sem 
história em 88 famílias (80%).

Os genes de suscetibilidade para 
câncer de mama mais estudados são os 
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BRCA 1 e BRCA 2. Mutações nesses 
genes supressores conferem um risco 
de 80 a 90% de desenvolver câncer de 
mama durante a vida (Basu). Mutações 
nos genes TP53 síndrome Li-Fraumeni, 
síndrome relacionado ao gene Chek2 e 
síndrome de Cowden PTEN têm um 
risco de desenvolver a doença de quase 
100% e geralmente na pré-menopausa. 
Wang e cols. verificaram que mulheres 
portadoras de câncer de mama e que 
tiveram pesquisa de mutações genéticas 
negativas realizaram a MPC em 58% 
dos casos, mostrando que outros fatores 
de risco acabam determinando a opção, 
como idade e história familiar. Em nosso 
estudo, o teste de perfil hereditário gené-
tico para síndrome de mama e ovário foi 
realizado em 21 pacientes (19%), tendo 
sido encontradas mutações patogênicas 
em 10 (9%) sendo síndrome hereditá-
ria câncer de mama/ovário BRCA 1 e 
2 em 7 casos e síndrome Li-Fraumeni, 
síndrome relacionado ao gene Chek2 e 
síndrome de Cowden PTEN, cada um 
com um caso.

A informação pré-operatória de um 
câncer de mama oculto ou uma lesão de 
alto risco contralateral é extremamente 
importante, principalmente para um 

bom planejamento cirúrgico. Erdahl e 
cols. identificaram uma taxa de câncer de 
mama oculto contralateral de 4,6-6,0% e 
de lesão de alto risco de 15-28%, geral-
mente em mulheres idosas, carcinomas 
lobulares e receptores de progesterona 
positivos. A ressonância magnética tem 
maior sensibilidade para lesões multicên-
tricas e ocultas, variando de 88-95% e 
permitindo diagnósticos mais precoces, 
evitando os achados nas peças operató-
rias (Kuhl). Em nosso estudo, todas as 
pacientes foram avaliadas por mamogra-
fia e ultrassonografia mamária, sendo 
que em 60 foram realizadas ressonância 
magnética (54%). Elas estiveram altera-
das em 32 casos (29%), sendo 10 lesões 
multicêntricas, 12 com componente 
intraductal extenso (realce extenso) e 
10 com lesão contralateral. Não tivemos 
nenhum caso de câncer de mama oculto 
em nossa casuística.

Vichapat e cols. estudaram os tipos 
histológicos e verificaram maior inci-
dência de CMC nos tumores de tipo 
lobulares. Outros fatores foram alto grau 
histológico (RR 1,3 para grau 3), tama-
nho do tumor (RR 1,89 se T>5cm) e 
número de linfonodos (RR 1,62 se mais 
de 10 linfonodos). Em nosso estudo, os 
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tipos histológicos foram carcinoma duc-
tal infiltrante em 68 casos, carcinoma 
ductal in situ em 25, Carcinoma lobular 
infiltrante em 14, tubular em 1, mucino-
so em 1 e medular em 1. O estadiamento 
TNM da AJCC, 25 (22,7%) eram no 
estádio 0, 40 (36,4%) no estádio I, 25 
(22,7%) no estádio II e 20 (18,2%) no 
estádio III; quanto ao grau de diferencia-
ção (Scarff, Bloom, Richardson) foram 
encontrados 26 (24%) no grau I, 55 
(50%) no grau II e 29 (26%) no grau III.

Em torno de 30% dos cânceres de 
mama superexpressam HER-2. Saltz-
man  e cols. verificaram em um estudo 
caso-controle de 29.126 mulheres que 
tinham superexpressão de HER2 (RE 
neg/HER2 positivo) e os triplo negativos 
(RE, RP e HER2 negativos) tiveram um 
aumento de risco de 2 e 1,4 vezes, respec-
tivamente, de recidiva e morte, além de 
um aumento de CMC. Em nosso estudo, 
o perfil imuno-histoquímico encontra-
do foi: receptores hormonais positivos 
em 82 pacientes (75%) e negativos em 
28 (25%). O HER-2 foi positivo em 20 
pacientes (18%) e o Ki 67 <14% em 
45 pacientes (40%) e maior que 15% 
em 65 pacientes (60%). A classificação 
molecular foi Luminal A em 40 casos 

(37%), Luminal B em 33 (30%), HER-2 
positivo em 20 (18%) e triplo negativo 
em 17 (15%).

A mastectomia bilateral é associada 
com um risco aumentado de complica-
ções e intercorrências pós-operatórias. 
Osman e cols. publicaram um estudo 
retrospectivo comparando 4.219 mulhe-
res que realizaram mastectomia unilateral 
com grupo que realizou procedimento 
bilateral. A taxa global de complicações 
foi 4,2% verso 8,4% no grupo bilate-
ral. As complicações na ferida operatória 
foram maiores no grupo bilateral (5,8%) 
que no grupo unilateral (2,9% OR 2,1 
(95%  CI 1,3-3,3 p<0,01). As complica-
ções infecciosas foram significativamente 
mais elevadas no grupo bilateral compa-
rado com o unilateral (2,2 verso 0,8%, 
p<0,01). Wang e cols. observaram, em 
pacientes com mastectomia profilática 
contralateral, um maior risco de necro-
se superficial do complexo areolopapilar 
(RR 2,1), deiscência da ferida (RR 1,62), 
infecção (RR 1,59). Em pacientes com 
implantes de silicone, MPC esteve 
associada com maior risco de exposi-
ção do implante (RR 1,95), mas não foi 
observada uma maior taxa de perda dos 
implantes, que gira em torno de 2% dos 
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casos. Em nosso estudo, ocorreram 60 
complicações e intercorrências em 39 
pacientes (35,4%), sendo necessárias 
reintervenções em 45 ocasiões (42%). 
As complicações mais temidas são a 
infecção com retirada dos implantes e 
necrose total do complexo areolopapilar, 
em nossa casuística elas ocorreram em 
3 (2,8%) e 5 (4,5%), respectivamen-
te. Esses dados são compatíveis com a 
literatura científica. Os achados de sero-
mas, hematomas e deiscência parciais das 
feridas são tratados com facilidade e não 
deixam sequelas.

Reintervenções foram realizadas em 
45 pacientes (42%), sendo troca de pró-
teses em 10 casos (9,9%), 3 por infecção 
e 7 por contratura, plastia do complexo 
areolopapilar em 25 casos (22%), sendo 
5 por necrose do CAP e 20 por exérese 
na cirurgia primária. Geralmente esse 
procedimento do CAP era ambulatorial 
com anestesia local.

Geiger e cols. realizaram inventário 
em pacientes que foram submetidas à 
mastectomia profilática contralateral. 
Foram avaliadas qualidade de vida, 
imagem corporal, satisfação sexual, 
preocupação com o câncer, depressão e 
percepção de saúde. Entre 519 mulhe-

res que realizaram MPC, 86,5% estavam 
satisfeitas com sua decisão, 76,3% repor-
taram alto grau de qualidade de vida. 
Concluiram que a maioria das mulhe-
res que realizaram MPC reportaram 
satisfação com sua decisão e tiveram 
experiências psicossociais similares às 
sobreviventes com câncer de mama que 
não realizaram o procedimento. Em 
nosso estudo, a equipe multidisciplinar 
realizou entrevistas de seguimento, e foi 
feito inquérito quanto ao nível de satis-
fação com a mastectomia contralateral 
profilática. Os resultados mostraram um 
nível de satisfação de 91%, sendo satis-
feitas em 70 casos (63%), parcialmente 
satisfeitas em 30 (28%) e insatisfeitas 
em 10 (9%), demonstrando resultados 
semelhantes aos internacionais.

Mulheres com câncer de mama 
unilateral têm uma grande preocupação 
com sua mama contralateral. Muitos 
estudos têm demonstrado significantes 
benefícios em intervalo livre de doença, 
redução de risco e satisfação com resulta-
dos estéticos. Essas evidências científicas 
devem nos orientar a ajudar as pacientes 
a tomarem a decisão mais adequada. O 
envolvimento de uma equipe multidis-
ciplinar é fundamental para informá-las 
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sobre os potenciais benefícios, riscos e 
limites das cirurgias. Adicionalmente, 
devemos discutir os riscos e benefícios 
das outras opções de redução de risco, 
como quimioprevenção e ooforectomia. 
Com todas essas informações à mão, 
pacientes e equipe podem decidir pela 
opção que seja melhor para a paciente.

Conclusões

Com base em um estudo horizontal 
de uma série de 110 pacientes porta-
doras de câncer de mama que foram 
submetidas à mastectomia profilática 
contralatera, concluímos:

- A maioria é de mulheres na 
pré-menopausa

- O perfil genético e história familiar 
não são critérios predominantes na 
opção da cirurgia profilática, sendo 
a decisão multifatorial

- As complicações seguem os padrões 
internacionais

- Os resultados mostraram um nível 
de satisfação de 91%

- Mastectomia profilática contrala-
teral é um procedimento seguro e 

bem aceito pelas pacientes, desde 
que bem discutidos com uma equi-
pe interdisciplinar
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Introdução

Doença de Whipple (DW) é uma 
infecção rara, crônica e multissistêmica, 

causada pelo bacilo gram positivoTro-
pheryma whipplei (do grego, trophi = 
comida e eryma = barreira, em referência 
à má absorção observada nessa condi-
ção). Foi primeiramente descrita em 
1907,1 por George H. Whipple, mas, 
somente em 1949, observou-se a ima-
gem histológica típica, com macrófagos 
da lâmina própria da mucosa intestinal 
contendo inclusões citoplasmáticas, que 
se mostram positivas à coloração pelo 
ácido periódico-Schiff (PAS).2 Ao longo 
do século XX, o conhecimento sobre essa 
afecção foi sendo lentamente aprimora-
do e, em 1961, seu agente etiológico foi 
esclarecido, com a detecção da bactéria 
por meio da microscopia eletrônica.3 No 
ano 2000, a cultura do organismo em 
fibroblastos humanos4 possibilitou que, 
no início do século XXI, o sequencia-
mento molecular do RNA ribossômico 
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(RNAr) 16S de T. whipplei por rea-
ção em cadeia da polimerase (PCR)5 
ampliasse nosso entendimento sobre 
essa patologia incomum.

Apesar de todos esses avanços, a 
doença de Whipple ainda é considerada 
um desafio diagnóstico, pois apresen-
ta uma variedade de sintomas que, 
por vezes, são bastante inespecíficos, e 
também um intervalo de tempo consi-
deravelmente longo entre os primeiros 
sinais da doença e seu quadro clínico 
completo, como veremos neste capítulo.

Epidemiologia

T. whipplei pode ser encontrado 
em toda parte no meio ambiente, prin-
cipalmente no solo e esgoto.  Revisão 
sistemática analisou 664 casos da doença 
de Whipple e observou alta prevalência 
em homens de ascendência europeia: 
86% dos pacientes eram do sexo mas-
culino, 98% brancos e a idade média ao 
diagnóstico era de 49 anos.6 35% eram 
agricultores e 66% apresentavam expo-
sição ocupacional à terra ou animais. 
Estudo alemão revelou que a proporção 
de mulheres acometidas está aumentan-
do (de 4% entre 1965-1985 para 22% 

entre 1986 e 1995), bem como a idade 
média ao diagnóstico (1965-1985 48,7 
anos; 1976-1985 50,7 anos; 1986-1995 
57 anos).7 Nenhuma relação com heran-
ça familiar foi identificada, no entanto, 
o fato dessa desordem exibir uma predi-
leção por homens brancos, descendentes 
de europeus, sugere uma predisposi-
ção genética subjacente que favorece a 
colonização do trato gastrointestinal e 
sistemas linfático e nervoso após expo-
sição ao patógeno.8

Fisiopatologia

Devido às manifestações gastroin-
testinais serem frequentes no curso da 
doença, uma via oral de aquisição é 
geralmente proposta. Acredita-se que T. 
whipplei passe através do estômago e, ao 
resistir à acidez gástrica, atinja o delga-
do proximal, onde invade a mucosa e se 
dissemina, pelo sistema linfático, para a 
corrente sanguínea e posteriormente para 
todo o corpo.9  Tipicamente, o micror-
ganismo é encontrado em macrófagos 
da lâmina própria do intestino delgado. 
Baseado nos recentes achados de que os 
pacientes com doença de Whipple apre-
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sentam um comprometimento da função 
imune de monócitos e macrófagos,10 um 
modelo da imunopatogênese da doença 
foi desenvolvido (Figura 1).

Os macrófagos dos portadores da 
DW exibem uma expressão reduzida de 
CD11b12,13 e uma capacidade persistente-
mente diminuída em degradar patógenos 
intracelulares.14,15 T. whipplei se multipli-
ca no interior de macrófagos e monócitos, 

e essa replicação se associa a apoptose da 
célula hospedeira, a qual pode ser funda-
mental para a disseminação bacteriana e 
também se relaciona com a expressão e 
liberação de interleucina 16 (IL-16), que 
parece atuar como fator de crescimento 
para o T. whipplei. Os níveis de IL-16 se 
correlacionam com a atividade da doença, 
diminuindo progressivamente até a nor-
malidade com o sucesso do tratamento.16

Figura 1: Modelo de patogênese da doença de Whipple. Expansão e migração bacteriana do 
interior dos macrófagos desativados resultam em infecção sistêmica e sinais clínicos de DW. Os 
macrófagos intestinais são imunologicamente caracterizados por uma redução na expressão de 
IL-12 e CD11b  e um desequilíbrio na produção de IL-10.  CD = célula dendrítica; TNFα= 

fator de necrose tumoral alfa. Traduzida e adaptada da referência.11
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A bactéria também é capaz de atuar 
impedindo a maturação dos fagossomos, 
de modo que a fagocitose da bactéria 
pelo macrófago intestinal ocorra, mas 
sua destruição não.17 

Além disso, o meio de citocinas cria-
do pelos macrófagos alternativamente 
ativados e a deficiência de interleucina 
12 (IL-12) inibem o desenvolvimento 
dos linfócitos T-helper do tipo 1 (Th1). 
Estudo conduzido por Marth e colabora-
dores18 revelou que os pacientes com DW 
exibem uma baixa atividade das células 
Th1 na mucosa intestinal e na periferia, 
e um número significativamente inferior 
de linfócitos T CD4+, quando compara-
dos com o grupo controle. Inversamente, 
as respostas funcionais Th2, caracteriza-
das por maior expressão de interleucina 4 
(IL-4), estão aumentadas. Assim, a bacté-
ria executa sua replicação em macrófagos 
desativados pela IL-4 e IL-10.19

A maturação das células dendríticas 
na mucosa intestinal também é influen-
ciada pela atmosfera anti-inflamatória 
gerada pelo desequilíbrio nas citocinas 
circulantes: a ausência de interferon 
gama (IFN-ɣ), produzido pelas célu-
las T e natural killer (NK), e de IL-12, 
combinada com a presença de IL-10 e 

IL-16, inibem o desenvolvimento das 
células dendríticas, as quais permanecem 
imaturas e tolerogênicas, capazes de car-
rear T. whipplei, o que por sua vez pode 
contribuir para a disseminação sistêmica 
do microrganismo.20

Em associação, esses eventos suge-
rem uma ineficaz resposta imune do 
hospedeiro e um downregulation celu-
lar articulado pelo patógeno, resultando 
no acúmulo expressivo de exemplares 
da bactéria no trato gastrointestinal. 
Essa excessiva concentração micro-
biana no delgado é responsável pela 
má absorção de nutrientes exibida 
pelos portadores de DW; no entanto, 
tais indivíduos não parecem ser mais 
propensos a desenvolver infecções 
oportunistas ou doenças malignas.

Aspectos clínicos

Em vista da condição multissistêmi-
ca da doença de Whipple, da cronicidade 
da infecção e da ampla diversidade de 
manifestações clínicas possíveis, é essen-
cial que o médico tenha elevado grau 
de suspeição, de modo a estabelecer o 
diagnóstico em tempo hábil, se anteci-
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pando ao desenvolvimento de sequelas 
irreversíveis ou potencialmente fatais. 

O contato com T. whipplei pode levar 
à seroconversão assintomática ou causar 
infecção aguda primária autolimitada. 

À infecção aguda pode se seguir a 
depuração bacteriana, seroconversão e 
cura. Contudo, o organismo pode tam-
bém continuar infectado, num estado de 
portador assintomático, que, apesar de 
não manifestar sinais clínicos da doen-
ça, exibe em saliva, fezes, placa dentária 
e duodeno a presença do microrga-
nismo.21,22 A maioria dos pacientes 
contaminados desenvolve respostas 
humoral e celular protetoras, no entan-
to, em indivíduos predispostos, uma 
deficiência imunológica permite que a 
infecção crônica se manifeste, na forma 
clássica ou como doença localizada.23,24

A doença de Whipple clássica se 
caracteriza pela presença de artralgias, 
diarreia crônica, má absorção, perda de 
peso e dor abdominal. Tais sintomas 
podem surgir em conjunto ou indivi-
dualmente, separados por intervalos 
de tempo irregulares e indefinidos. No 
geral, as queixas articulares precedem o 
surgimento das manifestações gastroin-
testinais em uma média de 6-8 anos.25 

Envolvimento isolado de outros órgãos, 
especialmente do sistema nervoso central 
(SNC) e válvulas cardíacas, pode ocorrer 
na ausência dos sinais clássicos da doença. 

Manifestações articulares

Sintomas reumatológicos são 
comuns e estão presentes em mais de 
80% dos pacientes com DW.26-28 Nos 
casos típicos, o acometimento articular 
se manifesta por oligoartrite migratória 
intermitente, envolvendo principalmente 
as grandes articulações periféricas, como 
joelhos, punhos e tornozelos. As peque-
nas articulações raramente são afetadas, 
e a destruição da arquitetura articular 
com deformidade é infrequente. Habi-
tualmente, as crises duram várias horas 
ou até alguns dias e regridem esponta-
neamente, sem remissão completa entre 
os episódios, podendo ser acompanhadas 
por mialgias.

Manifestações gastrointestinais

Os sintomas gastrointestinais 
geralmente sucedem as manifestações 
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articulares26 e se evidenciam como 
diarreia intermitente associada à dor 
abdominal tipo cólica e emagreci-
mento importante. Tanto diarreia do 
tipo aquosa quanto esteatorreia foram 
descritas, bem como a presença de san-
gramento gastrointestinal oculto. Nos 
casos avançados, há o surgimento de 
sinais relacionados à má absorção crô-
nica, como edema periférico, ascite e 
atrofia muscular. 

Manifestações dermatológicas

DW se apresenta na pele sob dife-
rentes formas, sendo a mais comum a 
hiperpigmentação ou melanodermia, 
que se identifica em até 45% dos pacien-
tes com doença avançada. Sua patogenia 
é desconhecida, mas acredita-se estar 
relacionada à má absorção de vitaminas 
vista na doença.29 Outras anormalidades 
cutâneas típicas são: lesões semelhantes 
ao eritema nodoso, nódulos subcutâneos 
e erupções inflamatórias que se asseme-
lham às do lúpus eritematoso sistêmico, 
à dermatomiosite, à psoríase ou ao 
eczema. Ainda podem ser vistas nesses 
pacientes urticária e lesões vasculíticas 

e, como consequência da desnutrição 
grave, petéquias, púrpuras e edema.

Manifestações pulmonares

Infiltrados pulmonares, derrame 
pleural, tosse crônica e hipertensão pul-
monar constituem achados vinculados 
ao trato respiratório que foram relatados 
ou atribuídos à doença de Whipple.30

Manifestações cardíacas

Até 55% dos portadores de DW 
apresentam algum sinal de acometimen-
to cardíaco. A manifestação mais comum 
é a pericardite, a qual ocorre em mais 
de 50% dos casos.31 Endocardite com 
hemoculturas negativas foi descrita em 
um pequeno número de pacientes,32 
cujo diagnóstico foi firmado por meio 
de análise microscópica do tecido val-
vular ressecado.

As características histopatológicas 
incluem: significativa fibrose, discreto 
processo inflamatório com macrófagos 
espumosos, ausência de calcificações e 
vegetação de tamanho intermediário. 
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Manifestações neurológicas e 
oftalmológicas

Achados neurológicos foram des-
critos em 10 a 40% dos pacientes com 
DW, principalmente quando há doen-
ça de longa data.13 O envolvimento do 
SNC pode ocorrer no contexto da forma 
clássica, como manifestação de recaída 
após o tratamento ou, mais raramente, 
como infecção isolada.

O acometimento do SNC se mani-
festa sob a forma de déficits cognitivos, 
que vão desde prejuízos leves à memória, 
estados de confusão mental até demência, 
depressão, cefaleia, nistagmo, sintomas 
hipotalâmicos (ex.: polidipsia, hiperfagia 
e insônia), convulsões e ataxia cerebelar. 
Duas manifestações são consideradas 
patognomônicas da doença de Whip-
ple: miorritmia oculomastigatória, que 
consiste em movimentos contínuos e rít-
micos de convergência dos olhos com a 
contração dos músculos mastigatórios, e a 
variante miorritmia óculo-facial-esquelé-
tica. São quase sempre acompanhadas de 
oftalmoplegia supranuclear e acometem 
cerca de 20% dos indivíduos com DW.33

A situação clínica mais frequente no 
campo oftalmológico é a uveíte, anterior 

ou posterior, que geralmente é bilateral. 
Também há casos descritos de neurite 
óptica e coriorretinite.

Outras manifestações clínicas

Em aproximadamente 25 a 40% 
dos casos, os pacientes podem apresentar 
febre.27 Linfadenopatia mesentérica e/ou 
mediastinal foi vista em até metade dos 
doentes.26 Doença renal, hepatoespleno-
megalia, epididimite e orquite também 
foram descritas nos portadores de DW.

Diagnóstico diferencial

Devido à baixa prevalência da doença 
de Whipple em relação a outras situações 
clínicas que podem apresentar sinais e sin-
tomas semelhantes, o primeiro passo na 
avaliação dos casos suspeitos é descartar 
diagnósticos alternativos, mais comumen-
te encontrados na prática médica diária. 

O diagnóstico diferencial das mani-
festações neurológicas é amplo e engloba 
tumores do SNC, vasculites, esclerose 
múltipla, doença aterosclerótica e diver-
sos tipos de demência. 
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Entre as condições infecciosas, devem 
ser primariamente excluídas a tubercu-
lose, que pode causar emagrecimento e 
linfadenopatia sem doença pulmonar 
detectável clinicamente; HIV, devido à 
pluralidade de sinais e sintomas, capazes 
de mimetizar inúmeras condições; causas 
infecciosas de diarreia crônica; doença de 
Lyme, nos casos com história pregressa 
indicando possível exposição a carrapa-
tos ou presença de eritema migratório 
clássico da doença, além de sintomas 
articulares, neurológicos e cardíacos, que 
compõe seu quadro clínico.

Outros diagnósticos diferen-
ciais abrangem a doença inflamatória 
intestinal com poliartropatia migra-
tória, doenças do tecido conjuntivo e 
hipertireoidismo.

Investigação diagnóstica

Achados laboratoriais

Alterações laboratoriais relaciona-
das à inflamação crônica e má absorção 
podem ser encontradas nos pacientes 
com DW e incluem: hipoalbumine-
mia, deficiência vitamínica, tempo de 
protrombina elevado, secundário à defici-

ência de vitamina K, anemia normocítica 
ou macrocítica. Os níveis de plaquetas e 
ferritina, com alguma frequência, encon-
tram-se elevados, em razão do processo 
inflamatório coexistente. Reações de fase 
aguda, com VHS acima de 100 mm/hora 
e PCR aumentada, também ocorrem, 
bem como leucocitose com predomínio 
de neutrófilos e, raramente, eosinofilia. 

Endoscopia

O padrão ouro para o diagnóstico 
da doença de Whipple é a biópsia da 
mucosa do intestino delgado por meio 
de endoscopia digestiva alta. O tempo de 
protrombina deve ser avaliado antes da 
realização do exame, pois com frequên-
cia esses pacientes exibem algum grau 
de deficiência de vitamina K, devido à 
má absorção causada pela doença. Sete 
a dez fragmentos devem ser coletados, 
de diferentes partes do duodeno, a fim 
de aumentar a sensibilidade diagnósti-
ca. Biópsias devem ser obtidas mesmo 
diante de um aspecto de mucosa sem 
anormalidades, pois, na maioria dos 
casos, a macroscopia da mucosa intestinal 
do delgado não é esclarecedora. Estudo 
recente avaliou 191 pacientes com DW28 
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e revelou que somente 26% apresentavam 
duodeno com aparência atípica, 10% 
apresentavam duodenite e 11% exibiam 
achados considerados sugestivos de DW: 
coloração amarelo-pálida da mucosa, com 
aspecto friável, vilosidades intestinais dila-
tadas, ectasia de vasos linfáticos, edema, 
presença de exsudato fibrinoso superficial 
e aumento linfonodal mesentérico e para-
-aórtico por compressão extrínseca.

Outras ferramentas diagnósticas

O material extirpado por meio das 
múltiplas biópsias deve ser submetido à 
coloração PAS e teste por PCR. A doença 

de Whipple se caracteriza pela presença 
de macrófagos PAS-positivos na lâmina 
própria da mucosa do intestino delgado 
e atrofia vilositária, facilmente identi-
ficáveis ao exame histológico (Figura 
2). De acordo com as manifestações 
clínicas apresentadas, outros tecidos 
devem ser biopsiados e submetidos à 
coloração pelo ácido periódico-Schiff, 
que, no entanto, não são exclusivas de 
T. whipplei. A exemplo, elementos celu-
lares PAS-positivos também são vistos 
em pacientes infectados por Mycobacte-
rium avium. Coloração pela técnica de 
Ziehl-Neelsen, que se mostra positiva 
nos indivíduos com M. avium e nega-

Figura 2: Macrófagos PAS-positivos na mucosa de intestino delgado de  
paciente com DW não tratada. Retirada da referência.34

Figura 3: Algoritmo diagnóstico da DW. Traduzida e adaptada da referência.8
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tiva naqueles com T. whipplei, pode ser 
empregada na diferenciação entre as 
duas condições.

Resultados do teste de PCR podem 
ser empregados para o diagnóstico da 
DW, com sensibilidade e especificidade 
de 97% e 100%, respectivamente.35 

Quando disponível, coloração imu-
no-histoquímica para anticorpos contra 
T. whipplei pode ser utilizada como 
ferramenta diagnóstica, fornecendo 
visualização direta do bacilo em diversos 
tecidos e fluidos corporais.

A análise do líquido cefalorraquidia-
no (LCR) via punção lombar deve ser 
realizada naqueles que possuem diagnós-
tico de DW firmado, a fim de verificar o 
envolvimento do SNC, e nos pacientes 
que apresentam sintomas neurológi-
cos associados a alto grau de suspeição 
da doença. Geralmente exibe pleoci-
tose baixa a moderada (5 a 100 cels/
microL), principalmente composta por 
linfócitos e monócitos ou macrófagos. 
Eventualmente, os níveis de proteína 
estão elevados, detecta-se a presença de 
bandas oligoclonais, e macrófagos PAS-
-positivos podem ser identificados na 
avaliação dos elementos do LCR. Em 
pacientes não tratados, PCR do LCR 

para T. whipplei é positivo quando há 
envolvimento do SNC. 

O diagnóstico da doença de 
Whipple pode ser firmado diante da 
positividade de dois testes diagnósticos 
(PAS, PCR ou imuno-histoquímica). 
Se apenas um teste for positivo para T. 
whipplei, DW é provável, porém o diag-
nóstico permanece em aberto (Figura 3). 
Diante dessa situação, testes adicionais 
ou a repetição de um já realizado (ex.: 
as lesões duodenais podem ser esparsas 
e focais e, portanto, ausentes nas áreas 
biopsiadas) possivelmente auxiliarão na 
elucidação dos casos.

Tratamento

Antibioticoterapia prolongada é 
essencial para erradicar o T. whipplei. 
Recomenda-se inicialmente tratamento 
com ceftriaxone (2g, IV, 1x/dia) ou peni-
cilina G cristalina (2 - 4.000.000UI, IV, 
4/4h) por 14 dias. Em seguida, esque-
ma de manutenção deve ser instituído 
com sulfametoxazol + trimetropima 
(800 + 160mg, VO, 12/12h) durante 1 
ano. É sabido que T. whipplei não con-
tém o gene que codifica a diidrofolato 
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Figura 3: Algoritmo diagnóstico da DW. Traduzida e adaptada da referência.8
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redutase, enzima alvo para a ativida-
de da trimetropima; logo, sua eficácia 
se deve exclusivamente aos efeitos do 
sulfametoxazol.36

Para os pacientes com endocar dite, 
é indicado que o ciclo parenteral seja 
estendido por mais 2 semanas. 

Alternativa ao protocolo tradi-
cional para os alérgicos a penicilinas e 
cefalosporinas é o emprego de um carba-
penêmico, como o meropenem,37 o qual 
apresenta um baixo grau de reatividade 
cruzada IgE mediada, sendo geralmen-
te bem tolerado por esses pacientes. A 
posologia preconizada é 1g, IV, 8/8h, 
durante 2 a 4 semanas, de acordo com 
a extensão da doença, com a terapia-
-padrão de manutenção na sequência. 
Aos que apresentam reações adversas à 
sulfa, tratamento combinado com doxi-
ciclina (100mg, VO, 2x/dia) associada à 
hidroxicloroquina (200mg, VO, 3x/dia) 
é uma opção viável,38 devido à potência 
bactericida do método conjugado.

Evolução e prognóstico

A doença de Whipple, quando não 
tratada, é fatal. No entanto, a maioria 

dos doentes evolui bem com o emprego 
de terapêutica adequada. A resposta ao 
tratamento pode ser avaliada pela moni-
toração do hematócrito, peso e alívio dos 
sintomas do paciente.39 Melhora clíni-
ca expressiva ocorre rapidamente; em 
geral, o quadro diarreico regride dentro 
de uma semana, enquanto as manifesta-
ções articulares desaparecem em cerca de 
um mês.40 As manifestações neurológicas 
possuem um prognóstico indefinido, e 
os déficits cognitivos de longa duração 
tendem a ser irreversíveis. Exames de 
imagem, como tomografia computado-
rizada e ressonância magnética (método 
de escolha, quando disponível), podem 
auxiliar no seguimento desses pacien-
tes, evidenciando a melhora das lesões 
cerebrais, focais e inespecíficas, após o 
tratamento inicial. A infecção do SNC 
se associa à taxa de mortalidade de 25% 
dentro dos primeiros 4 anos após o 
diagnóstico, ao passo que outros 25% 
desenvolvem sequelas neurológicas 
irreversíveis.41

Concluído o tratamento, os pacien-
tes com DW devem ser periodicamente 
acompanhados, a fim de se detectar 
possíveis recaídas precocemente. Novas 
investigações necessitam ser realizadas 
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a cada 6, 12 meses e em seguida anual-
mente. Nos pacientes que apresentavam 
sintomas gastrointestinais, novas amos-
tras da mucosa duodenal devem ser 
avaliadas histologicamente e com PCR. 
A coloração PAS positiva nos fragmentos 
de biópsia pode permanecer por vários 
anos,42 a despeito da eficácia da terapia 
medicamentosa. Entretanto, PCR parece 
ser superior no seguimento pós-trata-
mento, uma vez que resultados negativos 
podem ser encontrados logo após o cur-
so de antibioticoterapia parenteral. PCR 
do LCR também se torna negativo nesse 
intervalo de tempo, devendo ser repetido 
após 6 e 36 meses.

Há, porém, um pequeno número 
de indivíduos que se mantém positivo à 
técnica de PCR, apesar da ausência de 
sintomas e evidente melhora clínica.35

Conclusão

Em pacientes com quadro de artral-
gias, diarreia crônica, emagrecimento e 
dor abdominal, associados ou não a outros 
sintomas sistêmicos e disfunções orgânicas 
isoladas, e excluídas outras etiologias mais 
comuns, deve-se aventar a possibilidade 

de doença de Whipple. A despeito de sua 
rara ocorrência, sua apresentação é, em 
geral, inespecífica e insidiosa, requerendo 
um alto grau de suspeição, haja vista a 
importância do diagnóstico e tratamento 
precoces, sendo estes, de fato, essenciais 
para um desfecho clínico positivo.

Referências bibliográficas

1. Whipple G.H. A hitherto undescribed 
disease characterized anatomically by depo-
sits of fat and fatty acids in the intestinal 
and mesenteric lymphatic tissues. Bull Johns 
Hopkins Hosp (1907); 18:382-91.

2. Black-Schaffer B. The tinctoral 
demonstration of a glycoprotein in Whipple’s 
disease. Proc Soc Exp Biol Med (1949); 
72:225.

3. Chears W.C. Jr., Ashworth C.T. 
Electron microscopic study of the intestinal 
mucosa in Whipple’s disease. Demonstration 
of encapsulated bacilliform bodies in the 
lesion. Gastroenterology. (1961);41:129-138.

4. Raoult D., Birg M.L., La Scola B. et 
al. Cultivation of the bacillus of Whipple’s 
disease. N Engl J Med. (2000); 342:620-625.

5. Relman D.A., Schmidt T.M., Mac-
Dermott R.P. et al. Identification of the 

Revista_ANM_189-3.indd   144 24/07/2018   12:22:10



s    145   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

uncultured bacillus of Whipple’s disease. N 
Engl J Med. (1992); 327:293-301.

6. Dobbins W.I. Whipple’s disease. 
Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1987.

7. Von Herbay A., Otto H.F., Stolte 
M. et al. Epidemiology of Whipple’s disease 
in Germany. Analysis of 110 patients diag-
nosed in 1965–95. Scand J Gastroenterol 
(1997);32: 52-57.

8. Fenollar F., Puéchal X., Raoult D. 
Whipple’s disease. N Engl J Med (2007); 
356:55.

9. Dobbins W.O. III, Ruffin J.M.: A 
light- and electron-microscopic study of 
bacterial invasion in Whipple’s disease. Am 
J Pathol (1967); 51: 225-242.

10. Moos V., Schmidt C., Geelhaar A. et 
al. Impaired immune functions of monocytes 
and macrophages in Whipple’s disease. Gas-
troenterology (2010); 138:210.

11. Sheider T., Moos V., Loddenkem-
per C., Marth T., Fennolac F., Raoult D. 
Whipple’s disease: new aspects of pathoge-
nesis and treatment. Lancet Infect Dis (2008); 
8:179-190.

12. Marth T., Roux M., Von Herbay A., 
Meuer S.C., Feurle G.E. Persistent reduction 
of complement receptor 3 alpha-chain expres-
sing mononuclear blood cells and transient 
inhibitory serum factors in Whipple’s disease. 

Clin Immunol Immunopathol (1994); 72: 
217-26.

13. Ectors N., Geboes K., De Vos R. et al. 
Whipple’s disease: a histological, immunocyto-
chemical and electronmicroscopic study of the 
imune response in the small intestinal mucosa. 
Histopathology (1992); 21: 1-12.

14. Bai J.C., Sen L., Diez R. et al. Impai-
red monocyte function in patients successfully 
treated for Whipple’s disease. Acta Gastroen-
terol Latinoam (1996); 26: 85-89.

15. Lukacs G., Dobi S., Szabo M. A case 
of whipple’s disease with repeated operations 
for ileus and complete cure. Acta Hepatogas-
troenterol (Stuttg) (1978); 25: 238-42.

16. Desnues B., Raoult D., Mege J.L. 
IL-16 is critical for Tropheryma whipplei 
replication in Whipple’s disease. J Immunol 
(2005); 175:4.575.

17. Ghigo E., Capo C., Aurouze M. 
et al. Survival of Tropheryma whipplei, the 
agent of Whipple’s disease, requires phago-
some acidifi cation. Infect Immun (2002); 
70: 1.501-06.

18. Marth T., Kleen N., Stallmach A. et 
al. Dysregulated peripheral and mucosal Th1/
Th2 response in Whipple’s disease. Gastroen-
terology (2002); 123: 1468-77.

19. Schoedon G., Goldenberger D., 
Forrer R. et al. Deactivation of macrophages 

Revista_ANM_189-3.indd   145 24/07/2018   12:22:10



s    146   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

with interleukin-4 is the key to the isolation 
of Tropheryma whippelii. J Infect Dis (1997); 
176: 672-77.

20. Schinnerling K., Geelhaar-Karsch 
A., Allers K. et al. Role of dendritic cells in 
the pathogenesis of Whipple’s disease. Infect 
Immun (2015); 83:482.

21. Paulley J.W. A case report of 
Whipple’s disease (intestinal lipodystrophy). 
Gastroenterology (1952); 22:128-32.

22. Rolain J.M., Fenollar F., Raoult D. 
False positive PCR detection of Tropheryma 
whipplei in the saliva of healthy people. BMC 
Microbiol (2007); 7:48.

23. Fenollar F., Mediannikov O., 
Socolovschi C. et al. Tropheryma whipplei 
bacteremia during fever in rural West Africa. 
Clin Infect Dis (2010); 51:515-521.

24. Moos V., Kunkel D., Marth T., 
Feurle G.E., LaScola B., Ignatius R. et al 
Reduced peripheral and mucosal Trophery-
ma whipplei-specific Th1 response in patients 
with Whipple’s disease. J Immunol (2006); 
177:2.015-2.022.

25. Mahnel R., Kalt A., Ring S., 
Stallmach A., Strober W., Marth T. Immu-
nosuppressive therapy in Whipple’s disease 
patients is associated with the appearance of 
gastrointestinal manifestations. Am J Gas-
troenterol (2005); 100: 1167-73.

26. Lagier J.C., Lepidi H., Raoult D., 
Fenollar F. Systemic Tropheryma whipplei: 
clinical presentation of 142 patients with 
infections diagnosed or confirmed in a refe-
rence center. Medicine (Baltimore) (2010); 
89:337.

27. Moos V., Schneider T. Changing 
paradigms in Whipple’s disease and infection 
with Tropheryma whipplei. Eur J Clin Micro-
biol Infect Dis (2011); 30:1.151.

28. Günther U., Moos V., Offenmüller 
G. et al. Gastrointestinal diagnosis of clas-
sical Whipple disease: clinical, endoscopic, 
and histopathologic features in 191 patients. 
Medicine (Baltimore) (2015); 94:e714.

29. Mori K., Ando I., Kukita A. Generali-
zed hyperpigmentation of the skin due to vitamin 
B12 deficiency. J Dermatol (2001); 28:282.

30. Urbanski G., Rivereau P., Artru L. 
et al. Whipple disease revealed by lung invol-
vement: a case report and literature review. 
Chest (2012); 141:1.595.

31. McAllister H.A. Jr., Fenoglio J.J. Jr. 
Cardiac involvement in Whipple’s disease. 
Circulation (1975); 52:152-6.

32. Fenollar F., Lepidi H., Raoult D. 
Whipple’s endocarditis: review of the litera-
ture and comparisons with Q fever, Bartonella 
infection, and blood culture-positive endocar-
ditis. Clin Infect Dis (2001); 33:1.309.

Revista_ANM_189-3.indd   146 24/07/2018   12:22:11



s    147   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 189 (3), 2018

33. Louis E.D., Lynch T., Kaufmann P. 
et al. Diagnostic guidelines in central nervous 
system Whipple’s disease. Ann Neurol (1996); 
40:561.

34. Schneider T., Zeitz M. [Illness and 
imune manifestations in Whipple disease. 
Differential rheumatic diseases diagnosis] 
Internist (Berl) (2003); 44:184.

35. Ramzan N.N., Loftus E. Jr., Burgart 
L.J. et al. Diagnosis and monitoring of Whip-
ple disease by polymerase chain reaction. Ann 
Intern Med (1997); 126:520.

36. Boulos A., Rolain J.M., Mallet M.N., 
Raoult D. Molecular evaluation of antibio-
tic susceptibility of Tropheryma whipplei in 
axenic medium. J Antimicrob Chemother 
(2005); 55:178.

37. Feurle G.E., Junga N.S., Marth 
T. Efficacy of ceftriaxone or meropenem as 
initial therapies in Whipple’s disease. Gastro-
enterology (2010); 138:478.

38. Boulos A., Rolain J.M., Raoult 
D. Antibiotic susceptibility of Tropheryma 

whipplei in MRC5 cells. Antimicrob Agents 
Chemother (2004); 48:747.

39. Apstein, Michael D., Schneider, 
Thomas. Whipple’s Disease. UpToDate 
(2017). https://www.uptodate.com/contents/
whipples-disease (acessado em 15 de janeiro 
de 2018).

40. Durand D.V., Lecomte C., Cathé-
bras P. et al. Whipple disease. Clinical review 
of 52 cases. The SNFMI Research Group on 
Whipple Disease. Société Nationale Française 
de Médecine Interne. Medicine (Baltimore) 
(1997); 76:170.

41. Jones J., Vellend H., Detsky A.S., 
Mourad O. Cinical problem-solving. N Engl 
J Med. (2007); 356-68.

42. Von Herbay A., Maiwald M., Dit-
ton H.J., Otto H.F. Histology of intestinal 
Whipple’s disease revisited. A study of 48 
patients. Virchows Arch (1996); 429: 335-43.

Revista_ANM_189-3.indd   147 24/07/2018   12:22:11



Revista_ANM_189-3.indd   148 24/07/2018   12:22:11



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 Na-
cional 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 publi-
cação, c)- que os autores não possuem interesse finan-
ceiro direto ou indireto, associado com a publicação 
do artigo, d)- que a fonte de recursos extra-institu-
cional, especialmente aquelas fornecidas por compan-
hias 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 Re-
quirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals (International Committee of Medical Jour-
nal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med, 
126: 36-47, 1997). Uma versão eletrônica destes req-
uisitos é disponível no site: www.icmje.org. 

Revisão por Pares -Todos os manuscritos enviad-
os aos Anais da ANM são submetidos a revisão edito-
rial. 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 es-
tatístico. 

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

Artigos de revisão, avaliações críticas e ordena-
das da literatura em relação a temas de importância 
clínica, com ênfase em fatores como causas e preven-
ção de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prog-
nóstico, são, em geral, escritos, mediante convite, por 
profissionais de reconhecida experiência em assuntos 
de interesse especial para os leitores. Meta-análises es-
tão incluídas nessa categoria. Autores não-convidados 
podem também submeter previamente ao conselho 
editorial uma proposta de artigo de revisão, com um 
roteiro. 

Os artigos deverão estar escritos em português ou 
inglês, de acordo com a ortografia oficial.

Os trabalhos deverão ser digitados em espaço du-
plo, com margens de 3 cm e com tamanho de letra 
legível (No. 14, de preferência). Abreviaturas deverão 
ser evitadas, entretanto, as oficiais poderão ser utiliza-
das, 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, Dis-
cussão, Conclusões, Referências, Endereço para cor-
respondência, Tabelas e Legendas. Cada secção deve 
ser iniciada em uma página. As páginas devem ser 

instRuções paRa os autoRes

Revista_ANM_189-3.indd   149 24/07/2018   12:22:11



numeradas de modo consecutivo. Os artigos originais 
devem apresentar contribuições autênticas ou aborda-
gens novas. Os autores devem ser no máximo 6 (seis). 
Os artigos com mais de 6 autores devem ser acom-
panhados 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 arti-
gos que analisam criticamente os trabalhos mais recen-
tes e de maior importância sobre determinado tópico. 
Artigos de Atualização representam a experiência e o 
ponto de vista do autor, reconhecido através de pub-
licações internacionais, como expert em determinado 
tema. Devem ter Resumo e Palavras-chave. 

ILUSTRAÇÕES: 
O número máximo será de 10 (dez) por manu-

scrito. Todas as figuras devem ser numeradas na or-
dem de aparecimento no texto. Todas as explicações 
devem ser apresentadas nas legendas. Figuras repro-
duzidas de outras fontes já publicadas devem indi-
car essa condição na legenda, assim como devem ser 
acompanhadas por uma carta de permissão do deten-
tor dos direitos. Fotos não devem permitir a identi-
ficação do paciente; tarjas cobrindo os olhos podem 
não constituir proteção adequada. Caso exista a pos-
sibilidade de identificação, é obrigatória a inclusão de 
documento escrito fornecendo consentimento livre e 
esclarecido para a publicação. 

Microfotografias devem apresentar escalas inter-
nas e setas que contrastem com o fundo. As ilust-
rações 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 es-
sencial que uma determinada imagem seja colorida 
mesmo na versão impressa, solicita-se um contato es-
pecial com os editores. Todas as figuras, bem como 
todas as imagens geradas em computador, como grá-
ficos, 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 cita-
ções 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 au-
tores, 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 uri-
nary 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, as-
sim como propor modificações, de acordo com a 
análise dos Revisores e do Corpo Editorial.
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