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E d i t o r i a l

s

Humanidade se ensina?

Ao longo dos últimos quarenta 

anos tenho tido a oportunidade de, a 

nível profi ssional, conviver com inú-

meros médicos que me sensibilizaram 

pelo comportamento. Alguns pela ele-

gância no trato, outros pelo respeito ao 

sofrimento humano, outros pelo conhe-

cimento e alguns poucos pela paixão em 

transmitir o grande marco de um médico 

a humanidade. Como um médico que 

lida com a fragilidade do ser humano 

pode não ser humano? Como se compor-

tar de forma inafetiva frente a uma mãe 

angustiada pela enfermidade de um fi lho 

ou um fi lho preocupado com o sofri-

mento de um pai zeloso e protetor?

Acreditei piamente que a medicina 

era a ciência da bondade e da humil-

dade, voltada para os desfavorecidos 

e impotentes frente ao seu adoecer e 

que a simples presença do médico seria 

confortante e mesmo terapêutica. No 

entanto o mundo mudou, a sociedade 

se transformou, os valores mudaram e o 

sucesso criou raízes nos bens materiais 

e a medicina uma profissão comum 

onde o objetivo maior passou a ser o vil 

metal e o principal sonho a conquista 

da clínica privada e o pesadelo maior 

o exercício profissional nas instituições 

públicas.

A maioria dos grandes médicos se 

destacaram por dividir sua dedicação 

entre pobres e ricos, instituições priva-

das e públicas. Penso que em tempos de 

sonhos de mudanças, seria conveniente 

sensibilizarmos a todos os profi ssionais 

da área de saúde a ajudar o estado a 

melhor atender e cuidar dos nossos 

pacientes menos favorecidos Um bom 

exemplo, e estamos através da Academia 

Nacional de Medicina nos dedicando a 

isto, seria a reabertura do Hospital Geral 

da Santa Casa da Misericórdia do Rio de 

Janeiro em sua plenitude. Fundado em 

1582 , durante mais de quatro séculos , 

prestou serviços de qualidade irretocável 

aos mais carentes de nosso estado e lide-
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rou um ensino médico humano e dentro 

da realidade de nosso povo.

Médicos e mestres consagrados 

devem conviver e emprestar aos mais 

jovens o comportamento ético , a tera-

pêutica humanizada e a paixão, sempre 

presente naqueles que exercem a medi-

cina como fonte de sua alegria e dever.

Em momento algum faço a apolo-

gia de uma vida franciscana mas, não 

seria demais se um pouco desta fosse 

resgatada e afetivamente doada aqueles 

que sofrem. Humanidade se ensina com 

comportamento e a maneira de tratar ao 

próximo. Humanidade não é uma disci-

plina teórica. 

José Galvão-Alves 
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Em Sessão Ordinária da última 
quinta-feira, 5 de abril, o Prof. Erlo Roth 
recebeu o título de Honorário Estrangei-
ro da Academia Nacional de Medicina. 
O patologista recebeu das mãos do pre-
sidente da ANM, Professor Jorge Alberto 
Costa e Silva, as insígnias acadêmicas na 
presença de familiares e amigos.

O Acadêmico Milton Ary Meier o 
saudou, comentando seu vasto currículo 
e as experiências que compartilharam na 
juventude, quando estudaram juntos no 
Colégio de São Paulo, e ao longo do curso 
universitário. Declarou que “o Prof. Roth 
saiu do Brasil, mas o Brasil nunca saiu do 
Prof. Roth” e que a instituição presta uma 

S e s s ã o
5 de abril de 2018

s

Professor Erlo Roth recebe título de 
Honorário Estrangeiro da ANM

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva recebeu o Honorário Estrangeiro Erlo Roth no  
Anfiteatro Miguel Couto
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justa homenagem a este grande médico 
brasileiro com a outorga do título.

Em seu discurso de posse, o patolo-
gista fez considerações sobre sua infância e 
o despertar de seu interesse pela medicina, 
comentando sua trajetória acadêmica e 
profissional. Considerou uma “gigantesca 
honra” se tornar Honorário Estrangeiro 
da ANM e afirmou que jamais em sua 
vida esperava receber a honra de perten-
cer a essa prestigiosa entidade.

Dr. Roth falou um pouco sobre suas 
contribuições para a medicina brasileira, 
segundo ele pequenas, já que sua carrei-
ra foi feita nos EUA. Falou ainda sobre 

o principal projeto que ainda pretende 
implementar em sua terra natal, a chamada 
“Equipe Médica Diagnóstica”. A prática, 
que vem ganhando terreno no exterior, 
consiste em, além de fornecer dados labo-
ratoriais, solicitar exames apropriados, 
realizá-los e discuti-los, para então fornecer 
ao clínico os diagnósticos correspondentes.

Concluiu agradecendo ao saudoso 
Acadêmico João Pedro Escobar Mar-
ques Pereira, que o nomeou para este 
título e sempre o apoiou em seus pro-
jetos, e ao Acadêmico Milton Meier, a 
quem conhece há mais de 6 décadas e 
que sempre acompanhou de perto sua 

O Acad. Milton Meier fez discurso de saudação ao Honorário Estrangeiro
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nomeação até a eleição e posse. Final-
mente, declarou que “experiências como 
estas são imperdíveis e inesquecíveis”.

O Dr. Erlo Roth é brasileiro, nasci-
do em Porto Alegre (RS). Formou-se em 
Medicina pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1958). Fez residência em 
Anatomia Patológica na George Washing-
ton University (1964), e em Patologia 
Clínica no Washington Hospital Center 
(1961). Desde 2002, é Diretor Médico 
do laboratório clínico do Doctors Data 
Inc., em St. Charles, Illinois, e desde 1975 
vem se dedicando à gestão da qualidade 
em laboratórios, assunto sobre o qual vem 
dando cursos e palestras em vários países.

Participou de inúmeros congressos 
ao redor do mundo, tem centenas de 
publicações bibliográficas e é membro de 
diversas sociedades científicas. Foi Pre-
sidente da Illinois Society of Patholgists 
e da DuPage County Medical Society. 
Em 1996 e 1997 assessorou o Comitê 
CTLE-04, do INMETRO, na elabora-
ção das Boas Práticas de Laboratórios 
Clínicos e de Anatomia Patológica, e em 
1998 liderou a implantação do PALC 
- Programa de Acreidtação de Labora-
tórios Clínicos da Sociedade Brasileira 
de Patologia.

Patologista Erlo Roth recebeu o título da Academia Nacional de Medicina
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A sessão de quinta-feira, 5 de abril, 
da Academia Nacional de Medicina 
realizou Seminário sobre Literatura e 
Medicina. Com apresentações dos Aca-
dêmicos e organizadores da atividade 

Ricardo Cruz e Rui Maciel, o evento 
contou com conferência do Dr. Dante 
Gallian, que abordou questões de huma-
nidades na prática da medicina por meio 
da literatura.

S e s s ã o
5 de abril de 2018

s

ANM convida o Dr. Dante Gallian para 
seminário sobre humanidades na medicina

Acadêmicos Ricardo Cruz, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) e Antonio Egidio Nardi 
junto ao Dr. Dante Gallian
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O Acadêmico Ricardo Cruz deu 
início à sua conferência ressaltando a 
importância do ensino de humanidades 
dentro dos cursos de medicina, indican-
do a literatura como uma das artes mais 
destacadas para essa função. Relembrou 
os congressos a respeito do tema que já 
aconteceram no Brasil, inclusive o pri-
meiro deles, realizado pela Academia 
Nacional de Medicina em 2013, sob pre-
sidência do Acadêmico Pietro Novellino.

Citou o escritor e médico brasileiro 
Moacyr Scliar, que afirma que “é preciso 
eliminar as barreiras entre ciência e arte, 
e entre saúde e literatura”. Apresentou, 
ainda, uma enquete realizada com profis-
sionais de medicina, na qual estes foram 
questionados sobre quais seriam as prin-
cipais obras literárias que os remetem ao 
tema “Literatura e Medicina”. Entre os 
principais livros citados, dezoito deles 
tiveram mais de cinquenta citações, 
como O doente imaginário, de Molié-
re; A moreninha, de Joaquim Manuel 
de Macedo; O alienista, de Machado 
de Assis; Enfermaria nº 6, de Anton 
Tchekhov; e A morte de Ivan Ilitch, do 
escritor russo Lev Tolstói.

Ao finalizar sua apresentação, men-
cionou importantes médicos escritores do 

país, inclusive os Acadêmicos Hélio Agui-
naga, Ivo Pitanguy, José de Jesus Camargo 
e Mário Rigatto. Comentou ainda o cur-
rículo do palestrante convidado, Dante 
Gallian, médico e autor do livro A litera-
tura como remédio, entre outros.

Dr. Gallian iniciou sua palestra 
relacionando as interações entre as 
humanidades, em particular o campo 
literário, e as ciências da saúde, parti-
cularmente a medicina. O historiador 
e doutor em história social pela USP 
versou brevemente sobre sua formação 
– que teve início na área de ciências 
humanas – e seu primeiro contato com 
a medicina. Relembrou também o con-
vite que recebeu, em 1999, do então 
Reitor da Unifesp, Hélio Egydio, para 
reformular o museu histórico da Escola 
Paulista de Medicina e criar o arquivo 
histórico da instituição. A partir dessa 
tarefa, o Acadêmico procurou se inserir 
no processo de formação médica e deu 
início à sua carreira docente na cadeira 
de história da medicina da Escola Paulis-
ta de Medicina, onde atua como Diretor 
do Centro de História e Filosofia das 
Ciências da Saúde.

Em seguida, o palestrante abordou 
a revolução, do ponto de vista cientifi-
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co e tecnológico, pela qual a medicina 
mundial passa nas últimas décadas, e as 
vantagens na perspectiva de novas des-
cobertas que trouxeram benefícios para 
o campo diagnóstico e de tratamentos. 
Citou ainda um contraponto desse 
desenvolvimento, apontado por teóricos 
de todo o mundo como o fenômeno da 
desumanização: quando a mediação de 
aspectos tecnológicos na relação entre 
médico e paciente interfere de maneira a 
criar um distanciamento entre as partes.

O Prof. Gallian apontou como um 
recurso extremamente importante e 

eficaz para a solução desse problema a 
abordagem das humanidades no ensi-
no médico, entre elas a literatura. No 
entanto, um dos principais obstáculos 
para alterar uma cultura médica marcada 
fortemente pelas ciências e tecnologias é 
estimular as novas gerações de médicos a 
observarem a importância de um olhar 
proveniente não apenas das ciências 
biológicas como também das ciências 
humanas, das artes e da literatura.

O convidado concluiu sua palestra 
apresentando a metodologia utilizada 
nos Laboratórios de Humanidades, que 

O Dr. Dante Gallian durante sua apresentação
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pretendem incentivar os estudantes a 
refletir a respeito dos sentimentos pro-
vocados pela leitura realizada, a fim de 
desenvolver a formação humana e da éti-
ca no campo médico. Comentou como 
se deu o surgimento da ideia, sua exe-
cução, as expectativas ligadas ao avanço 
do projeto e os resultados obtidos nas 
futuras gerações de profissionais da área 
de saúde.

O Acadêmico Rui Maciel finalizou 
a conferência com um discurso a respei-
to dos importantes efeitos reconhecidos 
pelos alunos do Laboratório de Huma-
nidades da Unifesp. O endocrinologista 
ressaltou a missão da Academia Nacio-
nal de Medicina em colaborar para a 

formação do bom médico, que possui, 
além das competências e habilidades 
técnicas, as características reflexivas 
do médico humanista. Listou entre as 
principais qualidades desse profissional a 
compreensão, capacidade interpretativa, 
sensibilidade e a ética.

Encerrou sua comunicação citando 
o pensador e médico espanhol Gregório 
Marañón, que afirmou que “o humanis-
mo é muito mais gesto e conduta do que 
saber”. Como exemplo dessa máxima, 
abordou suas experiências no ambulatório 
com alunos que participam do laboratório 
e o impacto causado também nos outros 
alunos que não o frequentavam, a partir 
das reflexões humanísticas realizadas.

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 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 05/04/2018, 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 24ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, informando o recebimento das atas das reuniões das Secções de 
Cirurgia e Medicina para apreciação e votação dos pareceres referentes à Memória, Títulos e Trabalhos do 
Dr. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, concorrente à Cadeira nº 79 da Secção de Cirurgia, Patrono 
Olympio Arthur Ribeiro da Costa, vaga em decorrência do falecimento da Acad. Anna Lydia Pinho do 
Amaral († 25/06/2015); e dos Drs. Maurício Younes Ibrahim e José Hermógenes Rocco Suassuna, 
concorrentes à Cadeira nº 02, Secção de Medicina, Patrono Miguel da Silva Pereira, vaga em decorrência 
da passagem a Emérito do Acad. Sergio Augusto Pereira Novis (20/10/2016). Os documentos estão à 
disposição para conferência dos Acadêmicos na Secretaria da Academia Nacional de Medicina, de acordo 
com o Artigo 32 do Regimento Interno. Afirmou, ainda, que as eleições para preenchimento das vagas das 
Cadeiras nº 02, da Secção de Medicina; nº 79, da Secção de Cirurgia; e nº 98, da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina serão realizadas no dia 19 de abril de 2018, às 18 h. Na sequência, colocou em 
discussão e aprovação a ata da Sessão de 15 de março de 2018 e, não havendo reparos, foi aprovada. 
Não havendo Comunicações por parte da Secretaria ou dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto 
Costa e Silva, efetuou a outorga do título de Honorário Estrangeiro ao Dr. Erlo Roth, realizando a entrega 
da Medalha e Diploma Acadêmicos. Na sequência, convidou os ex-Presidentes Pietro Novellino e Marcos 
Fernando de Oliveira Moraes para compor a mesa Diretora, convidando o Acad. Milton Ary Meier a realizar 
discurso de saudação ao novel Honorário Estrangeiro, que também proferiu seu discurso. Ao final da 
solenidade, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início ao Seminário “Literatura e Medicina”, 
convidando o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz para tecer suas considerações iniciais. Na sequência, o 
Dr. Dante Gallian apresentou sua conferência acerca do tema. Por fim, o Acad. Rui Monteiro de Barros 
Maciel também fez sua apresentação no plenário do Anfiteatro Miguel Couto. Ao final das apresentações, 
seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acads. Jorge Alberto Costa e Silva, Sergio Augusto 
Pereira Novis, Antonio Egidio Nardi e Mario Barreto Corrêa Lima. Encerradas as discussões, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por finda a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge 
Alberto Costa e Silva, Rui Monteiro de Barros Maciel, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Antonio 
Egidio Nardi, Walter Araújo Zin, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Natalino Salgado Filho, Milton Ary 
Meier, José Galvão-Alves, Orlando Marques Vieira, Celso Marques Portela, Carlos Américo de Barros 
e Vasconcelos Giesta, Henrique Murad, José Carlos do Valle, José Manoel Jansen, Sergio Augusto 
Pereira Novis, Jayme Brandão de Marsillac, Adolpho Hoirisch, Roberto Soares de Moura, Hildoberto 
Carneiro de Oliveira, Carlos Eduardo Brandão Mello, Octávio Pires Vaz, Claudio Buarque Benchimol, 
Delta Madureira Filho, José Gomes Temporão, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Alberto 
de Barros Franco, Paulo Henrique Murtinho Couto, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Roberto Telles 
Ribeiro, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Talita Romero Franco, Jorge Fonte de Rezende Filho, Rui 
Haddad, Eduardo Lopes Pontes, Jacob Kligerman, Glaciomar Machado, Mario Barreto Corrêa Lima, 
Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Marcello André Barcinski, 
Daniel Goldberg Tabak, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Arno von Buettner Ristow, Paulo Marchiori 
Buss, Marcus Tulio Bassul Haddad, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Eliete Bouskela, 
Deolindo de Souza Gomes Couto, Ronaldo Damião (51).  
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Em simpósio organizado pelos Aca-
dêmicos Silvano Raia, Pietro Novellino 
e Rossano Fiorelli na última quinta-
-feira, 12 de abril, a Academia Nacional 
de Medicina realizou palestras sobre 
“Cirurgia Pediátrica no Brasil: passado, 

presente e futuro”. O Acadêmico e ex-
-presidente Pietro Novellino deu início 
à Sessão, convidando o coordenador do 
evento, Dr. Nicanor Araruna Macedo, 
para compor a mesa.

S e s s ã o
12 de abril de 2018

s

ANM realiza Simpósio sobre  
Cirurgia Pediátrica

Acadêmicos Rossano Fiorelli, Pietro Novellino e Antonio Egidio Nardi junto ao Dr. Nicanor 
Araruna Macedo
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Abordando o tema “A história da 
cirurgia pediátrica no Brasil”, Dr. José 
Baratela, da Universidade de Santo 
Amaro, apresentou um breve histórico 
da especialidade, desde seus primórdios 
até sua modernização no século XIX. 
Pontuou episódios marcantes para o 
desenvolvimento da modalidade, como 
a primeira realização bem-sucedida da 
ressecção de tumor de Wilms (1877), 
a descoberta do apêndice como causa 
de inflamações na fossa ilíaca direita e a 
criação do termo apendicite (1886), e a 
primeira cirurgia de ressecção em inva-
ginação intestinal (1897).

Em seguida, citou alguns dos pre-
cursores e principais nomes da cirurgia 
pediátrica no Brasil, entre eles o Dr. 
Virgílio Alves de Carvalho Pinto (1913-
1983), da Clínica Infantil do Ipiranga, 
o Dr. Octavio Freitas Vaz (1914-2007), 
do Hospital dos Servidores do Esta-
do do Rio de Janeiro, e Primo Curti 
(1918-2012), do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo. Concluiu sua palestra 
discorrendo sobre os marcos nacionais 
na história da especialização, a criação 
das primeiras instituições relacionadas à 
especialidade no país, como a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Pediátrica (1964), 
e a publicação do primeiro livro de texto 
nacional sobre o tema (1972).

O Dr. Jovelino Quintino, do Hos-
pital Infantil Darcy Vargas, realizou 
palestra sobre cirurgia urológica em 
recém-nascidos e crianças. Iniciou sua 
alocução explicando a uropatia obstru-
tiva, correspondente ao impedimento 
funcional ou estrutural do fluxo uriná-
rio normal, que pode causar disfunção 
renal. O médico comentou ainda as for-
mas de diagnosticar a doença, por meio 
de cateterismo vesical, cistouretroscopia 
ou exame de imagem, como ultrasso-
nografia, tomografia computadorizada 
ou pielografia, dependendo do nível da 
obstrução.

Segundo o especialista, a hidro-
nefrose neonatal é uma das maiores 
responsáveis pela obstrução do trato 
urinário e um dos principais desafios da 
urologia pediátrica. Trata-se da dilata-
ção renal no bacinete, que é constituído 
por uma série de estruturas responsáveis 
por recolher a urina produzida no rim 
e encaminhá-la pelo ureter até a bexiga. 
Em sua conclusão, o médico apresentou 
alguns casos clínicos da doença e indi-
cou os tratamentos adequados para cada 
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caso, bem como os métodos diagnósticos 
e a recuperação dos pacientes.

Sobre cirurgia gastroenterológica 
em recém-natos e crianças, o cirurgião 
Ivens Baker Meio (IPPMG/UFRJ) 
esclareceu quais doenças demandam 
esse tipo de tratamento, apresentando 
seus respectivos diagnósticos, etiologias 
e intervenções adequadas. Entre os casos 
clínicos apresentados, figuravam pacien-
tes com artresia do esôfago, estenose 
hipertrófica do piloro, obstrução duode-
nal e jejuno-ileal, entercolite necrosante 
neonatal, entre outros.

O cirurgião Márcio Cunha, do 
INTO, abordou o tema “Cirurgia ortopé-
dica em crianças e recém-natos”, no qual 
elucidou a importância do tratamento 
em diversas áreas de atuação. Apresentou 
casos de procedimentos minimamente 
invasivos, como a cirurgia de pé torto con-
gênito, de geno valgo e fraturas perigosas, 
bem como cirurgias como a de paralisia 
cerebral, tumores ósseos e escoliose.

Apresentando casos de cirurgias 
minimamente invasivas em crianças e 
recém-nascidos, o Coordenador do Sim-
pósio e professor da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro Nicanor 
Araruna Macedo finalizou a rodada 
de palestras. Ressaltou o propósito da 
cirurgia videoendoscópica em crianças, 
esclareceu sua origem e apresentou casos 
clínicos do tratamento.

Em sua conclusão, o especialista 
apontou como principais vantagens 
da utilização do procedimento endos-
cópico a diminuição do desconforto 
pós-operatório, menor índice de res-
postas inflamatórias e a redução da 
possibilidade de hospitalização. Indi-
cou ainda os tipos de doença cujo 
tratamento é recomendado, entre eles 
hérnia diafragmática congênita, atre-
sia do esôfago e metástases pulmonares, 
além de problemas gastrointestinais, do 
fígado e geniturinários.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Em cerimônia de comemoração ao 
centenário do ilustre Acadêmico, que 
faleceu aos 87 anos em 3 de outubro de 
2005, os Acadêmicos Carlos Américo 
de Barros e Vasconcellos Giesta, Karlos 
Mesquita e Celso Portela fizeram alocu-

ções emocionadas em respeito à memória 
do homenageado, na Sessão do dia 12 
de abril.

Em sua mensagem, o Acad. Giesta 
relembrou a trajetória profissional do 
notável médico e ressaltou que “recordá-

S e s s ã o
12 de abril de 2018

s

Homenagem ao centenário de nascimento do 
Acadêmico Nova Monteiro emociona confrades

O Acadêmico Nova Monteiro em dois momentos: em foto mais recente (2001) e quando de sua 
posse como Membro Titular da Academia Nacional de Medicina (1961)
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-lo exclusivamente como ortopedista seria 
cometer injusta restrição”. Referiu-se ao 
imortal como um homem de excepcional 
medida intelectual, exaltando sua eru-
dição e suas obras enquanto pensador. 
Declarou que a solenidade renova os 
sentimentos de saudade, acompanhados 
sempre pela admiração e afeição.

O Acad. Karlos Mesquita também 
se pronunciou a respeito da carreira do 
Prof. Nova Monteiro. O companheiro 
de especialidade ressaltou seu espíri-
to pioneiro e realizador, ao relembrar 
momentos marcantes de sua vida, como 
a criação do Serviço de Ortopedia no 
Hospital Miguel Couto e o período em 
que foi diretor da instituição, imple-
mentando diversos avanços técnicos e 
estruturais.

Recordou sua atuação como Che-
fe do Serviço de Ortopedia por mais de 
cinquenta anos, possivelmente alcan-
çando um recorde mundial, afirmando 
que coube a ele, com grande capacidade 
de atenção, ativação política e determi-
nação, abrir espaço na estrutura então 
vigente. O ortopedista finalizou sua 
saudação destacando a importância do 
legado deixado pelo homenageado para 
a prática da especialidade no Brasil.

O Acadêmico Celso Portela foi o 
último a prestar tributo à memória de 
Nova Monteiro, com quem, segundo ele, 
“nenhum de nossos pares teve oportuni-
dade de convívio tão peculiar”. Narrou 
episódios que viveu com o célebre ami-
go e suas quase diárias caminhadas ao 
longo da praia de Copacabana: “Conhe-
cido perfeccionista, realizava o exercício 
com disciplina militar, amenizada pela 
conversa, repassando-me experiências de 
vida e seus conceitos, sem jamais per-
der a cadência da marcha”, relembrou 
o confrade.

O cirurgião concluiu sua mensagem 
ressaltando a integridade profissional e a 
conduta ética do Acadêmico, que sempre 
priorizou a igualdade na qualidade do 
atendimento prestado a seus pacientes, 
tanto no Hospital Municipal Miguel 
Couto quanto na Casa de Saúde São 
Miguel. Por fim, citou o homenageado 
com a célebre frase: “A cirurgia que indi-
camos para nossos pacientes deve ser a 
mesma que faríamos em nós mesmos.”

José Albano de Carvalho da Nova 
Monteiro nasceu em 16 de Janeiro de 
1918 em Salvador (BA). Graduou-se em 
Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
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em 1941, com especialização e pós-gra-
duação no Instituto de Traumatologia e 
Ortopedia de Montevidéu (1943). Foi 
Professor Emérito de Clínica Ortopédica 
e Traumatológica da Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, organizador e Primeiro Chefe 
do Serviço do Ortopedia e Traumatolo-

gia do Hospital Miguel Couto e Diretor 
desse mesmo hospital.

Foi eleito Membro Titular da Aca-
demia Nacional de Medicina em 1961 
e passou a Emérito em 1987. Ocupou a 
Cadeira de número 87, cujo Patrono é 
Cândido Barata Ribeiro.
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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 12/04/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu a presidência da Sessão, declarando 
aberta a 25ª Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico. Colocou em discussão e aprovação a ata da 
Sessão de 22 de março de 2018 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin discorreu sobre o aumento drástico da 
mortalidade materna no município do Rio de Janeiro. O Acad. Jorge Fonte de Rezende Filho complementou 
a fala do confrade, salientando que o aumento destas taxas está relacionando à tendência de que a 
assistência obstétrica deva ser cada vez menos medicalizada. Na sequência, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, colocou em discussão e aprovação a redação de um Documento Oficial abordando 
esta questão, nomeando comissão formada pelos Acads. Carlos Antonio Barbosa Montenegro, Jorge Fonte 
de Rezende Filho e Walter Araújo Zin, tendo sido a proposta aprovada por unanimidade pelos Acadêmicos. 
Os Acadêmicos terão prazo de 15 dias para a redação deste documento, a ser apresentado em plenária. 
Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio 
Nardi, deu início à Homenagem ao Centenário do Acadêmico José Albano de Carvalho da Nova Monteiro, 
ocasião na qual discursaram os Acads. Carlos Giesta, Karlos Celso de Mesquita e Celso Marques Portela. 
Ao final da Homenagem, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu continuidade ao Simpósio 
“Cirurgia Pediátrica no Brasil: Passado, Presente e Futuro”, convidando o Dr. Marcio Cunha (INTO/Hospital 
da Criança – RJ) a apresentar a conferência “Cirurgia Ortopédica em Crianças e Recém-Natos – Estado 
da Arte”. Na sequência, o Prof. Nicanor Araruna Macedo (UNIRIO/Hospital da Criança – RJ) fez 
apresentação acerca de “Cirurgia Minimamente Invasiva em Recém-Natos e Crianças”. Finalizadas as 
apresentações, seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acads. Jorge Fonte de Rezende Filho 
e José Carlos do Valle. Ao final das discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Tito de Abreu Fialho (Honorário Nacional), Antonio Egidio Nardi, Claudio Cardoso de Castro, 
Octavio Pires Vaz, Jorge Fonte de Rezende Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello, Gerson Canedo de 
Magalhães, Milton Ary Meier, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Marcelo Marcos Morales, 
Walter Araújo Zin, Adolpho Hoirisch, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário Nacional), Sergio 
Augusto Pereira Novis, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Omar da Rosa 
Santos, Karlos Celso de Mesquita, Ricardo José Lopes da Cruz, Rui Haddad, Celso Marques Portela, 
José Carlos do Valle, Wanderley de Souza, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Eduardo 
Lopes Pontes (27). 
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Em Sessão Secreta da última quinta-
-feira, 19 de abril, os candidatos Maurício 
Augusto Silva Magalhães Costa e Paulo 
Hilário Nascimento Saldiva foram elei-
tos Membros Titulares da Academia 
Nacional de Medicina. A Sessão contou 

com a presença de 70 Acadêmicos, entre 
Membros Titulares e Eméritos, além de 
29 votos por correspondência.

O Professor Maurício Augusto Sil-
va Magalhães Costa ocupará a Cadeira 
de nº 79 da Secção de Cirurgia, cujo 

S e s s ã o
19 de abril de 2018

s

Maurício Augusto Silva Magalhães Costa e  
Paulo Hilário Nascimento Saldiva são eleitos 

Membros Titulares da ANM

Os Drs. Paulo Saldiva e Maurício Magalhães, durante o coquetel realizado no Salão Nobre
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Patrono é Olympio Arthur Ribeiro da 
Fonseca. A Cadeira foi ocupada ante-
riormente pela Acadêmica Anna Lydia 
Pinho do Amaral, falecida em 25 de 
junho de 2015.

Maurício Augusto Magalhães Costa 
possui graduação em Medicina pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, em 
1981. Especializou-se em Ginecologia, 
Obstetrícia e Oncologia Ginecológica em 
instituições nacionais e internacionais. 
Possui centenas de produções biblio-
gráficas relacionadas a temas de sua 
especialização, tendo atuado como médi-
co e professor de renomados hospitais 
e universidades brasileiros. Atualmen-
te, desenvolve projetos de pesquisa em 
diversas instituições do Brasil, como a 
Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ) e na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

A Cadeira de nº 98, da Secção de 
Ciências Aplicadas à Medicina, cujo 
Patrono é o Dr. Adolpho Frederico 
Luna Freire, será ocupada pelo Dr. Paulo 
Hilário Nascimento Saldiva. A Cadeira 

foi previamente ocupada pelo saudoso 
Acadêmico João Pedro Escobar Mar-
ques-Pereira, falecido em 06 de junho 
de 2017.

Paulo Saldiva nasceu em 12 de julho 
de 1954, em São Paulo (SP). Formou-se 
pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo em 1977, onde 
atua como professor titular do Depar-
tamento de Patologia, desde 1996. O 
médico desenvolve pesquisas sobretudo 
nas áreas de fisiopatologia pulmonar 
e poluição atmosférica, é membro do 
Comitê de Qualidade do ar da Organi-
zação Mundial de Saúde e pesquisador 
do Departamento de Saúde Ambiental 
da Universidade de Harvard, nos Esta-
dos Unidos. Organizou o livro “Saúde e 
Meio Ambiente: o desafio das metrópo-
les”, lançado em 2011.

Encerrada a eleição, foi realizado 
tradicional coquetel com os candida-
tos eleitos no Salão Nobre da Academia 
Nacional de Medicina, ocasião na qual 
receberam os cumprimentos dos Acadê-
micos e convidados.

Revista_ANM_189-4.indd   25 23/10/2018   08:34:45



s    26   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 (4), 2018

 

 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 19/04/2018, 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 26ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 5 de abril de 
2018 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro comunicou o falecimento da Dra. Ruth Sonntag 
Nussenzweig em 1º de abril de 2018. Informou também que o Acad. Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda 
foi eleito Membro Correspondente da Academia Nacional de Medicina da França (Académie Nationale de 
Médecine). O Acad. Ricardo José Lopes da Cruz afirmou que o Diretor do Arquivo, o Acad. José Luiz 
Gomes do Amaral, enviará comunicação aos Acadêmicos, solicitando itens que faltam nas pastas dos 
mesmos, incluindo um Termo de Cessão de Direitos Autorais destes itens, que poderão ser utilizados em 
publicações futuras. Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, tornou a Sessão 
secreta em razões de Eleições para concessão do Título de Correspondente Estrangeiro ao Dr. José 
Manuel Reis dos Santos e para as vagas das Cadeiras nº 02, da Secção de Medicina, Patrono: Miguel da 
Silva Pereira, vaga em decorrência da passagem a Emérito do Acad. Sergio Augusto Pereira Novis 
(20/10/2016), tendo como candidatos os Drs. Maurício Younes Ibrahim e José Hermógenes Rocco 
Suassuna; nº 79, da Secção de Cirurgia, Patrono: Olympio Arthur Ribeiro da Costa, vaga em decorrência 
do falecimento da Acad. Anna Lydia Pinho do Amaral († 25/06/2015), tendo como candidato o Dr. Maurício 
Augusto Silva Magalhães Costa; e nº 98, da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, Patrono: Adolpho 
Frederico Luna Freire, vaga em decorrência do falecimento do Acad. João Pedro Escobar Marques-Pereira 
(† 06/06/2017), tendo como candidato o Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva. Após a realização das 
eleições e apurações, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, reabriu a Sessão. Para a Cadeira 
nº 79 da Secção de Cirurgia foi eleito o Dr. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa; para a Cadeira nº 98 
da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, foi eleito o Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva. Foi 
concedido o Título de Correspondente Estrangeiro ao Dr. José Manuel Reis dos Santos. Não havendo 
candidato eleito para a Cadeira nº 02 da Secção de Medicina, a vaga foi reaberta, com inscrições de 
19/04/2018 até 17/07/2018. Na sequência, 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, Carlos Antonio Mascia Gottschall, Omar da Rosa Santos, Paulo Marcelo Gehm Hoff, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Silvano Mario Attilio Raia, José Carlos do Vale, Milton Ary 
Meier, Antonio Egidio Nardi, Pietro Novellino, José Luiz Gomes do Amaral, Maurício Rocha e Silva, 
Alcino Lázaro da Silva, Ricardo José Lopes da Cruz, Giovanni Guido Cerri, Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda, Omar Lupi da Rosa Santos, José Gomes Temporão, Meer Gurfinkel (Honorário Nacional), 
Miguel Carlos Riella, Sergio Augusto Pereira Novis, Maurício Gomes Pereira, Carlos Américo de Barros 
e Vasconcelos Giesta, Celso Marques Portela, José Manoel Jansen, Rui Haddad, Paulo Henrique 
Murtinho Couto, Sergio Paulo Bydlowski, Adolpho Hoirisch, Marcello André Barcinski, Luiz Felippe de 
Queiros Mattoso, Samir Rasslan, Karlos Celso de Mesquita, Orlando Marques Vieira, Mario Barreto 
Corrêa Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Roberto Soares de Moura, Jayme Brandão de 
Marsillac, José Horácio Costa Aboudib Jr., Paulo Niemeyer Soares Filho, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, José Augusto da Silva Messias, Rubem de Andrade Arruda, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Jorge Fonte de Rezende Filho, Marcus Tulio Bassul Haddad, Aníbal Gil Lopes, Carlos Eduardo 
Brandão Mello, Eliete Bouskela, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Deolindo de Souza Gomes Couto, 
Carlos Alberto de Barros Franco, Delta Madureira Filho, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Patrícia 
Rieken Macedo Rocco, Marcelo Marcos Morales, Mônica Roberto Gadelha, Rubens Belfort Mattos Jr., 
Octavio Pires Vaz, Ruy Garcia Marques, Ronaldo Damião, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Gilberto 
de Nucci, Celso Ferreira Ramos Filho, Jacob Kligerman, Talita Romero Franco, Jerson Lima da Silva, 
Fernando Pires Vaz, Eduardo Lopes Pontes (70). 
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Na Sessão da última quinta-feira, 26 
de abril, a Academia Nacional de Medi-
cina realizou Simpósio de Celebração 
do Dia Internacional da Luta Contra 
a Malária. Sob organização do Acadê-

mico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
palestrantes abordaram questões impor-
tantes a respeito da endemia no Brasil e 
na América do Sul.

S e s s ã o
26 de abril de 2018

s

Dia Internacional de Luta Contra Malária é 
tema de Simpósio na ANM

Os Acads. Celso Ramos e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, a doutoranda Luciana Pereira de 
Sousa, o Acad. Antonio Egidio Nardi, os Drs. Anielle Pina-Costa e Leonardo José de Moura 

Carvalho
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Dando início às apresentações, o 
Acadêmico e coordenador do evento 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro home-
nageou Ruth Nussenzweig, pioneira no 
estudo de vacinas contra a malária. A 
pesquisadora austríaca veio para o Bra-
sil em 1939, aos 11 anos de idade, e se 
formou em medicina pela Universidade 
de São Paulo em 1953. Sempre dedica-
da à área de parasitologia e imunologia, 
foi professora de diversas universidades 
ao redor do mundo, integrou renoma-
das instituições científicas e realizou, 
desde os anos 1960, pesquisas básicas 
para o desenvolvimento de vacinas 
contra a doença. A médica faleceu em 
1º de abril deste ano em Nova York, 
onde residiu e trabalhou até o fim de 
sua vida.

Em seguida, a pesquisadora da 
Fundação Oswaldo Cruz, Anielle de 
Pina-Costa, palestrou sobre “A malária 
como zoonose na Mata Atlântica”. A 
doutora afirmou que quase todo o terri-
tório brasileiro apresenta condições para 
transmissão da doença e que sua vulne-
rabilidade se dá por conta da presença 
ou chegada de portadores de plasmódio, 
que por sua vez se mantém pela densi-
dade e longevidade do vetor anofelino.

Dra. Anielle apontou, por meio de 
estudos realizados entre 2006 e 2017, 
as regiões brasileiras mais suscetíveis à 
transmissão do vírus e relacionou as áre-
as onde há presença da febre amarela e 
malária. Segundo ela, houve redução na 
incidência de casos de malária em locais 
acometidos por febre amarela. Em sua 
conclusão, destacou os principais reser-
vatórios de Plasmodium na região da 
Mata Atlântica do Sul e Sudeste brasi-
leiro – no Estado do Rio de Janeiro, de 
julho de 2016 a abril de 2018, foram 
notificadas 495 epizootias, envolvendo 
1.046 animais.

Iniciando o Módulo “Malária: Ceré-
bro e Comportamento”, a doutoranda 
do Laboratório de Pesquisa em Malá-
ria da Fiocruz Luciana Sousa abordou 
sequelas comportamentais tardias em 
modelos experimentais de malária não 
complicada. A médica declarou que de 
1 a 2% dos casos de malária no mundo 
evoluem para malária cerebral, respon-
sável por 80% dos óbitos causadas pela 
doença – conclui-se, portanto, que 98% 
dos casos são referentes à malária não 
complicada.

A pesquisadora apresentou os tipos 
de sequelas neurocognitivas tardias em 
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humanos relacionados à malária cerebral 
e à malária não complicada. Na primei-
ra, as sequelas mais comuns são ataxia 
(perda de coordenação de movimentos 
musculares voluntários e de equilíbrio), 
hemiparesia (paralisia branda de uma das 
metades do corpo), disfasia (descoorde-
nação da fala) e epilepsia. Já na malária 
não complicada as sequelas podem ser 
dificuldade de aprendizado, compor-
tamento ansioso, déficit de memória a 
longo prazo e propensão a infecções de 
curta duração.

O Dr. Leonardo José de Moura Car-
valho, também da Fundação Oswaldo 
Cruz, palestrou sobre malária cerebral, 
óxido nítrico e drogas adjuvantes em seu 
tratamento. Por meio de gráficos, indicou 
as principais regiões atingidas pelo vírus no 
Brasil e no mundo. Apontou, ainda, possí-
veis soluções para o aumento na eficácia no 
tratamento para diminuir a mortalidade e 
a incidência de sequelas neurológicas na 
malária cerebral. A partir de estudos reali-
zados em animais, o pesquisador concluiu 
que a disfunção de óxido nítrico contribui 
para a reatividade arteriolar cerebral preju-
dicada na malária cerebral experimental, e 
a suplementação do aminoácido L-argini-
na pode auxiliar no tratamento.

Na segunda parte do Simpósio, o 
Dr. Roberto Montoya, Assessor Regional 
de Malária da Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde, discutiu o aumento da 
incidência de malária na América do Sul 
e os desafios e estratégias para sua elimi-
nação, e também apresentou dados que 
indicam o crescimento da morbidade 
por malária no continente.

Entre os desafios associados à trans-
missão do vírus, podem-se destacar as 
restrições ambientais, determinantes 
sociais (como movimentos popula-
cionais de migração) e determinantes 
econômicos (como atividades ilegais de 
mineração e agricultura). Já em relação 
a estratégias para erradicação da malária, 
o pesquisador apontou como principal 
recurso a eliminação do ser humano 
como reservatório de parasitas por meio 
da detecção precoce de infecção, trata-
mento radical e concentração de esforços 
para o fechamento de lacunas nas prin-
cipais intervenções.

Ainda sobre a situação epidemio-
lógica da malária e perspectivas para o 
seu controle e eliminação, o pesquisa-
dor Marcus Lacerda dissertou sobre a 
questão no Brasil. Segundo ele, um dos 
principais desafios é a descentralização 
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das ações de combate, que impede a 
formulação de um plano nacional de 
eliminação. O professor da Universi-
dade do Estado do Amazonas concluiu 

sua palestra comentando as perspecti-
vas para o desenvolvimento de soluções 
para a doença e a iniciativa brasileira de 
fomentar a Ciência da Eliminação.

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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 26/04/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi assumiu a presidência da Sessão, declarando aberta a 27ª Sessão Ordinária do 189º 
Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 12 de abril de 2018 e, não 
havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. 
José Carlos do Valle doou um exemplar da obra “Cartas aos Estudantes de Medicina”, escrita pelo 
Honorário Nacional Celmo Celeno Porto, à Biblioteca Alfredo do Nascimento. O Honorário Nacional Celmo 
Celeno Porto externou grande júbilo por integrar a Academia Nacional de Medicina, agradecendo ao Acad. 
José Carlos do Valle por prestigiar seu trabalho. O Acad. Ricardo José Lopes da Cruz ressaltou que no dia 
3 de maio de 2018 a Academia Nacional de Medicina receberá a Dra. Mayana Zatz para proferir a 
conferência magna “Um Olhar sobre a GenÉtica”, a partir das 18h. Não havendo mais comunicações por 
parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi deu continuidade ao Simpósio em 
Celebração do Dia Internacional de Luta contra a Malária, convidando o Dr. Roberto Montoya (OPAS) para 
proferir conferência acerca do “Aumento da Malária na América do Sul: Desafios e Estratégias para a sua 
Eliminação”. Na sequência, o Dr. Marcus Vinicius Guimarães Lacerda (Fiocruz – Manaus) apresentou aula 
intitulada “A Situação Epidemiológica da Malária no Brasil e Perspectivas para o seu Controle e Eliminação”. 
Após as apresentações, seguiu-se rodada de debates mediada pelos Acads. José Rodrigues Coura e Celso 
Ferreira Ramos Filho. Ao final das discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Antonio Egidio Nardi, Milton Ary Meier, Rui 
Monteiro de Barros Maciel, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Manoel Jansen, José Carlos do Valle, 
Celmo Celeno Porto (Honorário Nacional), Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Augusto da Silva Messias, Luiz Fernando Rocha Ferreira 
da Silva (Honorário Nacional), Jayme Brandão de Marsillac, Orlando Marques Vieira, Adolpho Hoirisch, 
Walter Araújo Zin, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Arno von 
Buettner Ristow, Ricardo José Lopes da Cruz, Celso Ferreira Ramos Filho, José Rodrigues Coura, 
Carlos Eduardo Brandão Mello, Claudio Cardoso de Castro (24). 
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A Academia Nacional de Medicina 
recebeu na última sexta-feira, 27 de abril, 
o VII Simpósio da Liga de Anatomia Apli-
cada da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, que teve como tema “Semio-

logia: A medicina por trás dos sinais e 
sintomas”, sobre o qual foram realizadas 
nove palestras com especialistas da área.

A primeira etapa do evento abordou 
a semiologia de natureza gastrointesti-

S i m p ó s i o
27 de abril de 2018

s

Liga de Anatomia Aplicada da UERJ realiza 
Simpósio na ANM

Alunos no Salão Nobre da Academia Nacional de Medicina durante intervalo do evento
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nal, ginecológica e dermatológica. O Dr. 
Felipe de Andrade Magalhães iniciou 
a rodada de palestras com uma breve 
introdução sobre a visão do clínico na 
prática semiológica. Em seguida, a médi-
ca intensivista Vânia Cochlar apresentou 
casos clínicos para explicar os sintomas 
envolvidos na cirrose hepática e os exa-
mes realizados para verificar a suspeita 
da doença.

O Professor de Ginecologia da 
UERJ Paulo Gallo de Sá discorreu sobre 
as etapas da semiologia ginecológica e 
os principais aspectos a serem analisa-
dos nos exames ginecológico e mamário. 
Sobre o tema “Semiologia dermatológi-
ca na prática médica”, a dermatologista 
Danielle Mello, do Hospital Universitá-
rio Pedro Ernesto, palestrou sobre lesões 
elementares. Segundo ela, são padrões de 
alteração no tegumento, cujo reconheci-
mento permite a construção de hipóteses 
diagnósticas. As lesões podem se mani-
festar como máculas ou manchas, lesões 
sólidas, lesões por espessamento cutâneo 
e lesões de conteúdo líquido.

Na segunda rodada de palestras 
foram debatidos assuntos referentes a 
oncologia, cardiologia e neurologia. 
O Professor Evandro Mendes Klumb 

palestrou sobre semiologia reumatoló-
gica, abordando especialmente a dor no 
ombro. Uma das queixas mais comuns 
de dor regional músculo-esquelética, a 
dor no ombro atinge cerca de 12 a 21% 
da população geral e na maioria dos casos 
está relacionada a atividades ocupacio-
nais. De acordo com o reumatologista, a 
doença pode ser diagnosticada por meio 
de anamnese minuciosa e exame físico 
cuidadoso. Klumb finalizou sua apresen-
tação indicando alguns testes eficazes no 
diagnóstico do problema.

Abordando semiologia neurológi-
ca, a professora Cristina Goés explicou 
a origem da técnica e afirmou que 73% 
dos pacientes neurológicos podem ter 
diagnóstico correto estabelecido ao 
final da anamnese e do exame físico. Já 
o doutor Ricardo Bedirian apresentou 
um caso clínico para ilustrar como é rea-
lizada a semiologia cardiológica e quais 
são as técnicas utilizadas para se atingir 
o diagnóstico.

O cardiologista e Honorário Nacio-
nal da Academia Nacional de Medicina 
Celmo Celeno Porto finalizou o simpósio 
com o tema “Semiologia e a humaniza-
ção da medicina”, onde versou sobre os 
princípios bioéticos da prática profissio-
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nal. A partir do relato de casos reais, o 
médico discorreu a respeito da relação 
com o paciente, humanização e inte-
gridade médica, e a postura adequada 
no tratamento de doenças. Ao concluir 

sua apresentação, o professor abriu uma 
sessão de perguntas para que os alu-
nos presentes pudessem tirar dúvidas e 
comentar os assuntos discutidos ao longo 
do evento.
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Na Sessão de quinta-feira, 3 de 
maio, a Profa. Dra. Mayana Zatz, do 
Centro de Pesquisas do Genoma Huma-
no e Células-Tronco da Universidade 
de São Paulo, compareceu à Academia 

Nacional de Medicina para realizar a 
conferência “Um olhar para a GenÉti-
ca”. A pesquisadora é pioneira no campo 
de doenças neuromusculares (distrofias 
musculares, paraplegias espásticas, escle-

S i m p ó s i o
3 de maio de 2018

s

ANM recebe a Professora da USP Mayana Zatz 
para conferência sobre genética

A Profa. Dra. Mayana Zatz (ao centro) entre os Acads. Silvano Raia, Antonio Nardi, Marcello 
Barcinski e Walter Zin
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rose lateral amiotrófica) e atualmente 
realiza relevantes avanços na pesquisa 
com células-tronco.

A médica fez uma breve introdução 
a respeito do que é genética e as escolhas 
e mudanças que podem ser realizadas a 
partir do conhecimento dos “algoritmos” 
que o genoma humano proporciona. 
Segundo a conferencista, atualmente 
o acesso a esse tipo de informação se 
tornou mais fácil no aspecto técnico e 
funcional; além disso, testes genéticos 
são cada vez mais importantes no auxílio 
de diagnósticos e previsões de possíveis 
doenças. Entretanto, uma consequência 
desse avanço são os dilemas éticos advin-
dos da utilização cada vez maior dessa 
ferramenta, incluindo o aumento da dis-
cussão sobre responsabilidade médica e 
o direito de interferência.

Apontando as principais situações 
em que o estudo do genoma é utilizado 
como recurso – como o emprego de testes 
preditivos e exames de DNA –, a pes-
quisadora discorreu sobre doenças como 
a síndrome de Prader-Willi, a distrofia 
miotônica, a doença de Huntington, 
as ataxias espinocerebelares e a doença 
de Alzheimer. Segundo Mayana Zatz, o 
estudo genético permite que um indi-

víduo saudável possa ter conhecimento 
prévio do risco de manifestar a doença 
ou transmiti-la a seus descendentes.

Demonstrou, ainda, casos onde 
características de personalidade podem 
ser reveladas por meio do teste genético, 
como responsabilidade, liderança, timi-
dez, ansiedade e otimismo. Segundo 
pesquisa realizada no Brasil e no Reino 
Unido, o “gene do otimismo” está pre-
sente em 40% da população brasileira, 
enquanto o percentual da população bri-
tânica é de 16%.

Em sua conclusão, a pesquisadora 
discutiu temas como privacidade, limites 
e experiências no campo da genética, e 
promoveu reflexões a respeito da “edi-
ção do genoma” e os aspectos éticos que 
envolvem o futuro e o desenvolvimen-
to da especialidade. De acordo com a 
geneticista, a linha entre o que é ético 
ou não no avanço das pesquisas é tênue 
e pode ser facilmente ultrapassada; por 
essa razão, o profissional deve sempre 
proceder com responsabilidade e caute-
la. Os Acadêmicos Marcello Barcinski e 
Silvano Raia enriqueceram o debate com 
apresentações relevantes sobre o tema, 
abrindo a rodada de discussões da qual 
participaram os Acadêmicos presentes.
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Mayana Zatz possui graduação em 
Ciências Biológicas pela Universidade 
de São Paulo (1968), doutorado em 
Genética pela Universidade de São Pau-
lo (1974) e pós-doutorado em Genética 
Humana e Médica pela Universidade da 
Califórnia (1977). É professora titular 
de Genética do Instituto de Biociências 
da USP e foi pró-reitora de Pesquisa 
da instituição (2005-2009). É também 
coordenadora do Centro de Pesquisas 
sobre o Genoma Humano e Células-

-Tronco (CEGH-CEL) e do Instituto 
Nacional de Células-Tronco em Doenças 
Genéticas. Atua, produz e tem interes-
se principalmente em questões éticas 
relacionadas a genoma humano, testes 
genéticos e células-tronco. Entre agosto 
de 2010 e dezembro de 2012, fez parte 
do corpo de revisores (BORE) da revista 
Science. Participou ativamente da apro-
vação das pesquisas com células-tronco 
embrionárias pelos parlamentares (2005) 
e pelo Supremo Tribunal Federal (2008).

Mayana Zatz abordou as questões éticas associadas aos estudos relacionados à genética

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 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 03/05/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, assumiu a presidência da Sessão, declarando aberta a 28ª Sessão Ordinária do 189º 
Ano Acadêmico. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin fez doação para a 
Biblioteca Alfredo do Nascimento do 1º Volume da obra “Construtores do Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho”, de autoria do Dr. Darcy Fontoura de Almeida e do Acad. Wanderley de Souza. Não havendo 
mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, convidou 
o Acad. Silvano Mario Attilio Raia para fazer uma breve apresentação do currículo da conferencista da 
noite, a Profa. Dra. Mayana Zatz. Após o discurso do Acad. Silvano Mario Attilio Raia, a Profa. Dra. Mayana 
Zatz (USP) foi convidada a proferir a conferência “Um Olhar Sobre a Gen(Ética)”. Ao final da conferência, 
os Acads. Marcello André Barcinski e Silvano Mario Attilio Raia fizeram apresentações associadas ao tema, 
mediando uma profícua rodada de debates, da qual também participaram os Acads. Gerson Canedo de 
Magalhães, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Sergio Augusto Pereira Novis, Ricardo José Lopes da Cruz, 
José Carlos do Valle e Antonio Egidio Nardi. Ao final das discussões o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio 
Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Antonio Egidio Nardi, Rui 
Monteiro de Barros Maciel, Omar da Rosa Santos, Omar Lupi da Rosa Santos, Gerson Canedo de 
Magalhães, Jayme Brandão de Marsillac, José Manoel Jansen, Sergio Augusto Pereira Novis, Milton 
Ary Meier, Orlando Marques Vieira, Ricardo José Lopes da Cruz, Marcello André Barcinski, Walter 
Araújo Zin, Mario Barreto Correa Lima, José Augusto da Silva Messias, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário Nacional), 
José Carlos do Valle, Doris Rosenthal (Honorária Nacional), Adolpho Hoirisch, Talvane Marins de 
Moraes (Honorário Nacional), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Carlos Alberto de Barros Franco, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello, Eliete Bouskela, Mônica Roberto 
Gadelha, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Silvano Mario Attilio Raia (30). 
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Em Sessão que ocorreu na última quin-
ta-feira, 10 de maio, os Acadêmicos José 
Carlos do Valle e Paulo Hoff organizaram 
na sede da Academia Nacional de Medicina 
o Simpósio sobre Câncer de Cólon e Reto 

(CCR). As palestras abordaram questões 
sobre a manifestação e o tratamento da 
doença, que sofreu um aumento expressi-
vo nas taxas de mortalidade e de incidência 
entre jovens nos últimos anos.

S i m p ó s i o
10 de maio de 2018

s

ANM realiza Simpósio sobre  
Câncer de Colón e Reto

Os Acadêmicos Raul Cutait, Gilberto Schwartsmann, José Carlos do Valle, Jorge Alberto Costa 
e Silva (Presidente), Paulo Hoff e Octávio Vaz junto ao Dr. Jorge Sabbaga

Revista_ANM_189-4.indd   39 23/10/2018   08:34:52



s    40   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 (4), 2018

Iniciando o evento, os confrades e 
organizadores do evento José Carlos do 
Valle e Paulo Hoff apresentaram uma 
breve introdução a respeito dos dados 
recentes sobre os tumores colorretais. 
Em estudo divulgado pela Sociedade 
Americana de Câncer (American Cancer 
Society) no ano passado, foi confirma-
do o aumento entre adultos jovens e de 
meia-idade, principalmente o cancro no 
reto – antes mais comum entre idosos. 
De cada dez pacientes diagnosticados 
com essa doença, três têm menos de 55 
anos. Entre as principais causas estão a 
obesidade e o estilo de vida sedentário.

O Dr. Jorge Sabbaga, do Institu-
to do Câncer do Estado de São Paulo, 
palestrou sobre síndromes hereditárias 
relacionadas ao CCR. Alertando para os 
altos índices da neoplasia entre pacien-
tes jovens, o oncologista relacionou a 
possível causa desse aumento a fatores 
genéticos. Apresentando estudos rea-
lizados entre 2005 e 2017, apontou 
que 30% dos pacientes com menos de 
cinquenta anos possuem predisposição 
genética para câncer de cólon.

Comentou também a relação da 
síndrome de Lynch com o câncer color-
retal. Responsável por cerca de 5% dos 

casos de câncer de intestino, a doença 
hereditária é decorrente de uma alteração 
genética que aumenta o risco de desen-
volvimento de tumores no cólon e no 
reto. Por esta razão, é indicada a realiza-
ção de teste genético para pacientes que 
possuem histórico familiar da doença. 
Mesmo sem haver um tratamento de 
combate à síndrome, há métodos de 
rastreamento para detecção precoce de 
tumores, e, no caso de confirmação da 
presença do gene, é recomendado acom-
panhamento médico e exames regulares 
para monitorar o surgimento do tumor. 
Se a colonoscopia é feita periodicamen-
te, as chances de evitar que o paciente 
desenvolva câncer são maiores.

Em seguida, o Acadêmico Gilberto 
Schwartsmann abordou a utilização de 
tratamento adjuvante no câncer colorre-
tal. A partir do estadiamento – processo 
para determinar a extensão do câncer 
presente no corpo do paciente e sua loca-
lização –, são definidos o prognóstico e 
o provável tratamento da doença. Em 
sua apresentação, o médico deu ênfase 
ao câncer de estágio III.

Segundo Schwartsmann, há um 
significativo número de pacientes em 
estágio III que recaem algum tempo 
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após a realização de cirurgia com inten-
ção curativa, e por essa razão é indicado 
o tratamento adjuvante. O Acadêmico 
afirmou que existem diversas drogas ati-
vas, cuja utilização após a cirurgia pode 
eliminar micrometástases, aumentando, 
assim, a curabilidade da doença. Em sua 
conclusão, o oncologista comentou os 
casos em que o tratamento pode ou não 
ser eficaz, e declarou que a indicação de 
tratamento adjuvante depende de uma 
análise multidimensional de risco em 
cada paciente.

Discutindo a conduta terapêu-
tica nas neoplasias iniciais do reto, o 
Acadêmico Raul Cutait fez um breve 
levantamento histórico sobre a evolu-
ção no tratamento do CCR e apontou as 
mudanças e novidades das técnicas atu-
ais. Atentou, ainda, para a importância 
da participação do paciente na decisão 
terapêutica, que pode variar de acordo 
com cada caso.

Discorreu sobre os tratamentos 
existentes, afirmando que a amputação 
abdominoperineal é utilizada como últi-
mo recurso, uma exceção, enquanto a 
preservação esfincteriana é considerada o 
padrão-ouro das intervenções cirúrgicas 
realizadas. A ressecção por laparoscopia, 

explicou o oncologista, é o procedimento 
mais eficiente, ao passo que robótica e 
excisão total do mesorreto são técnicas 
complementares.

Apresentando a última palestra da 
primeira etapa do Simpósio, referente a 
tratamentos pouco invasivos, o Acadê-
mico Octávio Vaz fez uma análise crítica 
sobre a cirurgia robótica no câncer de 
cólon. O especialista discutiu os aspec-
tos éticos, a aplicabilidade e a eficácia 
do método. Estabeleceu também uma 
comparação entre as cirurgias laparos-
cópica e robótica.

O Acadêmico afirmou que, por se 
tratar de uma técnica recente e em evi-
dência, muitos pacientes requisitam sua 
utilização. Entretanto, destacou que o 
método nem sempre é adequado para 
todos os casos. Segundo ele, cabe ao 
médico definir os padrões éticos em 
relação ao seu uso e utilizá-lo criterio-
samente. Concluiu afirmando que, 
comparando as cirurgias laparoscópicas 
e robóticas, ainda não há indícios de que 
a cirurgia robótica apresente resultados 
superiores ao das técnicas vigentes.

O Acadêmico Paulo Marcelo Gehm 
Hoff realizou palestra intitulada “Trata-
mento de Câncer Colorretal Metástico 
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em 2018”, na qual apresentou dados 
sobre o crescimento na incidência da 
doença nos últimos dez anos, no Brasil 
e no mundo. O Acadêmico comentou 
o impacto dos medicamentos 5-fluo-
rouracil e capecitabina, que possuem 
finalidades inibitórias de crescimento 
de células cancerígenas. Segundo ele, 
a utilização dos fármacos por meio da 
quimioterapia pode aumentar em até 
23 meses a média de sobrevida dos 
pacientes.

O professor da USP Eduardo 
Akaishi tratou sobre indicações de peri-
tonectomia e quimioterapia hipertérmica 
peritoneal em câncer de cólon e reto, 
estabelecendo comparações entre as duas 
técnicas. O especialista explicou que na 
peritonectomia é realizada a ressecção em 
bloco das metástases peritoneais, a fim 

de chegar à citorredução tumoral máxi-
ma, preservando a superfície peritoneal 
isenta de implantes. A cirurgia é indica-
da para tratar tumores visíveis (maiores 
que 1mm), enquanto a quimioterapia 
é utilizada para tratar a doença residual 
não visível.

Apresentou estudos referentes ao 
tratamento cirúrgico de câncer color-
retal com metástase hepática utilizando 
citorredução e quimioterapia hipertérmi-
ca peritoneal, concluindo que a cirurgia 
simultânea é eficaz e segura, com baixa 
morbidade pós-operatória. Acrescentou 
que a função primária do oncologista é 
realizar uma criteriosa seleção do pacien-
te que será submetido ao procedimento 
cirúrgico, e que, futuramente, novos estu-
dos de longo prazo ajudarão a determinar 
seu impacto na sobrevida do paciente.

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 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 10/05/2018, 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 29ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, informando que o aniversário de 189 anos da Academia Nacional de 
Medicina será comemorado em solenidade a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, sexta-feira. Em 
seguida, colocou em discussão e aprovação as atas das Sessões de 19 e 26 de abril de 2018 e, não 
havendo reparos, foram aprovadas. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Gilberto Schwartsmann 
informou que, de 5 de abril a 4 de junho de 2018 acontece em Porto Alegre a 11ª Bienal de Arte 
Contemporânea do Mercosul, convidando a todos os Acadêmicos a tomar parte neste evento, presidido 
pelo Acadêmico. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, deu continuidade ao Simpósio “Câncer de Cólon e Reto (CCR)”, convidando os 
Acads. José Carlos do Valle e Paulo Marcelo Gehm Hoff para tomar assento à mesa diretora. Na sequência, 
o Acad. Paulo Marcelo Gehm Hoff proferiu conferência acerca do “Tratamento do CCR Avançado”. O Prof. 
Dr. Eduardo Akaishi fez apresentação sobre “Indicações de Peritonectomia e HIPEC em CCR”. Ao final das 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões mediada pelos Acads. José Carlos do Valle e Daniel 
Goldberg Tabak, da qual participaram os Acadêmicos Paulo Marcelo Gehm Hoff e Carlos Eduardo Brandão 
Mello. 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, José Galvão-Alves, Omar 
da Rosa Santos, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Gilberto Schwartsmann, Pietro Novellino, Gerson Canedo 
de Magalhães, José Carlos do Valle, Adolpho Hoirisch, Antonio Egidio Nardi, Jayme Brandão de 
Marsillac, Octávio Pires Vaz, Claudio Cardoso de Castro, Orlando Marques Vieira, Daniel Goldberg 
Tabak, Carlos Alberto Mandarim-de- Lacerda, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Milton Ary Meier, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Raul Cutait, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Delta Madureira Filho, José 
Augusto da Silva Messias, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Mario Barreto Corrêa Lima, 
José Gomes Temporão, José Manoel Jansen, Jorge Fonte de Rezende Filho, Walter Araújo Zin, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Eliete Bouskela, Mauricio Gomes 
Pereira, Gilberto de Nucci, Carlos Eduardo Brandão Mello (35). 
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Na tarde da última quinta-feira, 
17 de maio, Acadêmicos e convidados 
se reuniram na Academia Nacional 
de Medicina para realizar o Simpósio 

Avanços em Cirurgia Cardiovascular, 
sob organização dos Acadêmicos Silva-
no Raia, Fabio Jatene e Rossano Fiorelli. 
O tema foi um tributo à memória do 

S e s s ã o
17 de maio de 2018

s

ANM homenageia o Acadêmico Adib 
Domingos Jatene em Simpósio sobre Cirurgia 

Cardiovascular

Acadêmicos Fabio Jatene, Silvano Raia, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) e Antonio 
Nardi durante a abertura do Simpósio
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cirurgião Adib Domingos Jatene, que 
contribuiu para as áreas de bioenge-
nharia, cirurgia de revascularização do 
miocárdio e cirurgia de cardiopatias 
congênitas. Sua técnica de correção de 
transposição dos grandes vasos de base 
é conhecida hoje como Operação de 
Jatene, a qual tem sido empregada, com 
sucesso, em vários serviços de cirurgia 
cardíaca em todo o mundo.

O Professor da Divisão Cirúrgica 
do InCor (Instituto do Coração), do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 
Fábio Antônio Gaiotto, iniciou o Simpó-
sio com a palestra “Transplante cardíaco: 
indicação atual e resultados no Brasil”. 
Em sua introdução, o médico apresentou 
dados sobre a evolução das técnicas utili-
zadas no transplante cardíaco, os índices 
de mortalidade e as principais doenças 
cardiovasculares que podem ser tratadas 
por meio do transplante. Fábio Gaiotto 
finalizou sua apresentação demonstran-
do as técnicas de transplante cardíaco 
clássica e bicaval, comentando a melhora 
na qualidade de vida do paciente após a 
cirurgia.

Palestrando sobre “Avanços na assis-
tência ventricular mecânica”, o Prof. Dr. 

Alexandre Siciliano, da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
indicou os três domínios da cirurgia car-
diovascular, a partir de dispositivos de 
curta duração, intermediários e de longo 
prazo. Ao iniciar seu seminário, o médico 
declarou sua admiração pelo Acadêmico 
Adib Jatene, seu legado e seu impacto na 
cirurgia cardiovascular, e, emocionado, 
agradeceu a honra de estar presente nesta 
consagrada instituição.

O cirurgião comentou a evolução 
da engenharia nos dispositivos de assis-
tência ventricular analisando os índices 
de sobrevida após o tratamento, ressal-
tando que os dispositivos estão cada vez 
menores e atuando com maior preci-
são. Segundo ele, dispositivos de fluxo 
pulsante (1ª geração) e fluxo contínuo 
(2ª geração) apresentam baixos índices 
de sobrevida após um ano da cirurgia, 
enquanto a bomba centrífuga (3ª gera-
ção) apresenta cerca de 80% de sobrevida 
nos pacientes, estabilizando-se após dois 
anos do tratamento.

Sobre o tema “Evolução da cirur-
gia valvar”, o Acadêmico Henrique 
Murad versou sobre os principais mar-
cos da especialidade ao longo dos anos 
e alguns de seus pioneiros, como Sir 
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Henry Souttar, primeiro a realizar a 
cirurgia da válvula mitral ou cirurgia car-
díaca fechada, em 1925, sendo realizada 
novamente por Charles Bailey e Dwight 
Harken (1948). O cirurgião pontuou 
as principais características das próteses 
mecânicas e biológicas, indicando, por 
meio de estudos realizados em pacientes 
jovens e idosos, qual tipo de tratamento 
é adequado para cada caso.

O Acadêmico comentou também a 
Cirurgia de Ross, que consiste na substi-
tuição da valva aórtica doente pela valva 
pulmonar do próprio paciente. Hoje, o 
método é considerado ideal para subs-
tituição da valva aórtica em crianças e 
jovens. Por fim, fez um comparativo 
entre os benefícios do reparo e a troca 
valvar mitral, concluindo que cada caso 
deve ser avaliado para que o tratamen-
to adequado para cada paciente seja 
escolhido.

O Prof. Dr. Marcelo Gomide, do 
Instituto Nacional de Cardiologia da 
UFRJ, proferiu palestra sobre cirur-
gia cardíaca pediátrica. Comentou a 
incidência de doenças cardiovasculares 
entre crianças e recém-nascidos, como a 
comunicação interventricular, a comu-
nicação interatrial e a persistência do 

canal arterial, que podem causar arrit-
mias, tromboembolismo, crescimento 
somático atrasado, bronquite plástica e 
fibrose hepática, entre outros.

Em sua conclusão, o cirurgião 
demonstrou novas técnicas e dispositivos 
no tratamento cardiovascular, afirmando 
que estas permitiram abordagens menos 
invasivas e mais eficientes. Alguns dos 
avanços disponíveis atualmente incluem 
a melhora no design dos aparelhos cirúr-
gicos, aprimoramento na seleção dos 
pacientes por meio de ecocardiograma 
3-D e ressonância magnética nuclear, 
stents e próteses redilatáveis e melhoras 
estruturais para estender a tecnologia a 
pacientes com via de saída do ventrículo 
direito nativa, dilatada e distendida.

O Acadêmico Fábio Jatene, filho 
do homenageado, diretor da Divisão de 
Cirurgia Cardiovascular da USP e vice-
-presidente do Incor, encerrou o evento 
com a palestra “Cirurgia cardiovascular 
no terceiro milênio”. Em sua introdu-
ção, ele comentou o contexto atual da 
especialidade, os progressos técnicos, 
a realização de cirurgias com agressões 
operacionais reduzidas, a melhora de 
resultados e as mais recentes incorpo-
rações tecnológicas. Entre os avanços, 
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é possível destacar melhores cuidados 
anestésicos, redução do tamanho das 
incisões, o auxílio de equipamentos de 
videocirurgia e a cirurgia sem o suporte 
de circulação extracorpórea.

O cirurgião apresentou alternativas 
à cirurgia convencional (esternotomia) 
com incisões mínimas, como toracoto-
mia e miniesternotomia. Segundo ele, os 
avanços técnicos e tecnológicos permi-
tiram que, atualmente, todas as artérias 
coronárias possam ser abordadas sem 
circulação extracorpórea.

Ao final de sua apresentação, o 
Acadêmico afirmou que o implante de 

dispositivos de assistência circulatória 
tem se tornado uma terapia bem esta-
belecida para a insuficiência cardíaca e 
que essa tendência, que tem aumentado 
consideravelmente nos últimos anos, 
deverá continuar. Concluiu alertando 
para a importância da colaboração mul-
tidisciplinar entre as especialidades para 
proporcionar o melhor atendimento 
centrado ao paciente, declarando que 
o processo de orientação e tomada de 
decisão do paciente deve ser guiado 
seguindo os “quatro princípios” para a 
ética da saúde: autonomia, beneficência, 
não maleficência e justiça.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Na última noite de quinta-feira, 
17 de maio, os Acadêmicos Silva-
no Raia e Fábio Jatene organizaram 
homenagem ao Acad. Adib Domin-
gos Jatene na Academia Nacional de 

Medicina. Os confrades relembra-
ram episódios marcantes da vida e 
carreira do cirurgião, além de carac-
terísticas memoráveis de sua ilustre 
personalidade.

S e s s ã o
17 de maio de 2018

s

Acadêmico Adib Jatene é  
homenageado na ANM

Acadêmicos Antonio Nardi, Fabio Jatene, Silvano Raia e o Presidente Jorge Alberto Costa e 
Silva ao final da homenagem à Adib Jatene
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O Presidente da ANM Jorge Alber-
to Costa e Silva deu início à Sessão 
declarando que “não existem limites 
de palavras que possam descrever a 
grandeza deste médico e Acadêmico, 
que foi muito mais do que isto”. Antes 
de conceder a palavra ao Acad. Silvano 
Raia, afirmou ainda que esta é “uma 
homenagem que nos orgulha, por tê-lo 
como confrade”.

O confrade e companheiro de lutas, 
Silvano Raia, expressou uma emocionada 
mensagem exaltando o indivíduo que foi 
Adib Jatene, “homem forte, mas sereno; 
honesto, compreensivo com o erro dos 
outros, de poucas palavras. Não gostava 
de jogar conversa fora, mas era eloquente 
quando defendia suas ideias. Se orgu-
lhava da cirurgia que praticava, mas era 
modesto e humilde, de hábitos simples”. 
Relembrou ainda aspectos de sua carrei-
ra, sua atuação como ministro da Saúde, 
seu pioneirismo dentro da cirurgia car-
díaca e sua figura enquanto filho, irmão, 
marido e pai exemplar. Finalizou afir-
mando que Adib Jatene “ensinou muito 
a muitos, tanto pela palavra quanto, e 
principalmente, pelo exemplo. Foi um 
ser humano simples e, ao mesmo tempo, 
de grandes dimensões”.

Em seguida, o filho do homenage-
ado, Acadêmico Fábio Jatene, fez uma 
breve apresentação sobre a trajetória pro-
fissional do pai, citações notáveis de sua 
carreira e fotos pessoais com sua famí-
lia, seus quatro filhos, netos e bisnetos, 
a quem teve a oportunidade de conhecer 
antes de seu falecimento. Citou o drama-
turgo alemão Bertolt Brecht, com uma 
passagem que considera exprimir precisa-
mente como foi a vida do Professor Adib: 
“Há homens que lutam um dia e são 
bons, há outros que lutam um ano e são 
melhores, há os que lutam muitos anos 
e são muito bons. Mas há os que lutam 
toda a vida e estes são imprescindíveis.” 
Encerrou sua apresentação agradecendo 
pelas manifestações de carinho de todos 
os presentes, afirmando se sentir emo-
cionado pela oportunidade de proferir 
tal encômio a seu pai.

A palavra foi então aberta aos Aca-
dêmicos presentes, para que prestassem 
seus tributos à memória do Acadêmico 
Jatene. O Acad. Sergio Novis relembrou 
o episódio da eleição do Acad. Fábio 
Jatene, para membro titular da Academia 
Nacional de Medicina. Já o Acad. Pau-
lo Buss versou sobre as “dimensões” de 
Adib Jatene: além de médico e cirurgião, 
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o Acadêmico se destacou como uma 
figura humana, transformadora e grande 
formulador político, “sempre atencioso, 
ainda que na posição de ministro da Saú-
de. Grande cirurgião, vencedor, campeão 
da medicina brasileira”.

O Acadêmico Aderbal Magno Cami-
nada Sabrá ressaltou em sua mensagem 
as várias facetas do confrade, “homem, 
pai, médico exemplar, exímio cirur-
gião, inovador em técnicas cirúrgicas, 
que deixaram um legado incrível nes-
sa especialidade”, e principalmente seu 
caráter educador, “excepcional educador 
médico, zelava pela escola de medicina 
com carinho sobre-humano e defendeu 
intransigentemente a boa qualidade de 
ensino”. Declarou por fim que sua obra 
inesquecível lhe conferiu a imortalidade.

Manifestando sua gratidão ao Aca-
dêmico Adib Jatene, o ex-Presidente da 
ANM, Acad Pietro Novellino, recordou 
a ocasião em que foi operado pelo médi-
co e concluiu que “não poderia deixar de 
expressar publicamente minha gratidão, 
e é o que eu faço nesse momento com 
grande emoção”. Para finalizar a Sessão, 
o Acadêmico José Luiz Gomes do Ama-
ral acrescentou comovido: “O valor das 
pessoas pode ser medido por seu legado. 

Dr. Jatene deixou uma imensa contri-
buição para a literatura médica; agregou 
e formou pessoas e escolas, e mais do 
que isso, sua figura está presente nesta 
instituição.”

Adib Domingos Jatene nasceu em 4 
de junho de 1929 em Xapuri, no Acre, 
e graduou-se em medicina aos 23 anos 
pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo. Cardiologista, foi 
professor de diversas instituições de ensi-
no e Diretor da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Com seu 
pioneirismo, atuou de forma significativa 
na área de bioengenharia, criando e apri-
morando técnicas cirúrgicas. Descreveu, 
ainda, a técnica de correção de transposi-
ção dos grandes vasos da base, conhecida 
hoje como Operação de Jatene, a qual 
tem sido empregada, com sucesso, em 
vários serviços de cirurgia cardíaca em 
todo o mundo.

Responsável por importantes cargos 
públicos, foi secretário da Saúde do Esta-
do de São Paulo, membro do Conselho 
Nacional de Seguridade Social, do Con-
selho Federal de Educação e ministro de 
Estado da Saúde. Foi autor e coautor de 
cerca de oitocentos trabalhos científicos 
publicados na literatura nacional e inter-
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nacional e recebeu inúmeros prêmios por 
suas atividades médicas.

Foi eleito Membro Titular da Aca-
demia Nacional de Medicina em 18 de 
maio de 1989, apresentando memória 

intitulada “Tratamento cirúrgico das 
taquicardias da síndrome de Wolff-
-Parkinson-White”. Faleceu em 14 de 
novembro de 2014.

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 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 17/05/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 30ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, comunicando que, durante a Reunião de Diretoria realizada às 12h, foi 
discutido projeto para a implementação de Comissões Permanentes na Academia Nacional de Medicina, 
que tratariam de temas específicos dentro da área médica. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. 
Sergio Augusto Pereira Novis recordou episódio ocorrido na ocasião da eleição do Acad. Fabio Biscegli 
Jatene, oportunidade na qual foi concedido ao Acad. Adib Domingos Jatene o primeiro voto da noite. O 
Acad. Paulo Marchiori Buss agradeceu a oportunidade de homenagear o Acad. Adib Domingos Jatene, que 
considera uma das figuras mais marcantes da medicina brasileira do século. XX. Em seguida, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à homenagem ao Acad. Adib Domingos Jatene, convidando 
os Acads. Silvano Mario Attilio Raia e Fabio Biscegli Jatene a proferirem seus discursos. Ao final das 
apresentações, a palavra foi aberta aos Acadêmicos Aderbal Magno Caminada Sabrá, Pietro Novellino e 
José Luiz Gomes do Amaral. Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, convidou o 
Acad. Fabio Biscegli Jatene a proferir a conferência “Cirurgia Cardiovascular no Terceiro Milênio”. Ao final 
da conferência, iniciou-se rodada de discussões da qual participaram os Acads. Silvano Mario Attilio Raia, 
Jorge Alberto Costa e Silva e Manassés Claudino Fonteles. Ao final das discussões, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, concedeu a palavra ao Acad. Fabio Biscegli Jatene para algumas 
considerações finais sobre as apresentações da noite. Na sequência, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, José Luiz Gomes do Amaral, Silvano 
Mario Attilio Raia, Manassés Claudino Fonteles, Pietro Novellino, Milton Ary Meier, José Galvão-Alves, 
Omar da Rosa Santos, Eliete Bouskela, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José de Jesus Peixoto 
Camargo, Antonio Egidio Nardi, Fabio Biscegli Jatene, Claudio Cardoso de Castro, Rui Monteiro de 
Barros Maciel, Sergio Augusto Pereira Novis, Henrique Murad, Claudio Buarque Benchimol, Luiz 
Felippe de Queiros Mattoso, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando Marques Vieira, José 
Marcos Fisz (Honorário Nacional), Carlos Eduardo Brandão Mello, Giovanni Guido Cerri, Luiz Fernando 
Rocha Ferreira da Silva (Honorário Nacional), Adolpho Hoirisch, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Jorge 
Fonte de Rezende Filho, José Augusto da Silva Messias, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Paulo Marchiori Buss, Mario Barreto Correa Lima, Deolindo de Souza Gomes Couto (33).  
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A segunda parte da sessão da últi-
ma quinta-feira (24) na Academia 
Nacional de Medicina dedicou-se a 
discutir a doença gordurosa não alco-
ólica do fígado. Sob organização do 

Acadêmico Carlos Eduardo Brandão-
-Mello, foram realizadas palestras 
sobre os aspectos históricos da 
doença, seu diagnóstico e possíveis 
tratamentos.

S e s s ã o
24 de maio de 2018

s

ANM realiza conferência sobre doença 
gordurosa não alcoólica do fígado

Os Acads. José Galvão-Alves e Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), a Dra. Nathalie Carvalho 
Leite, o Acad. Carlos Eduardo Brandão e a Dra. Ana Carolina Cardoso de Figueiredo Mendes
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O Acadêmico Carlos Eduardo 
Brandão-Mello deu início à conferência 
abordando conceito, prevalência e his-
tória natural da doença gordurosa não 
alcoólica do fígado (NAFLD). O gastro-
enterologista apresentou os conceitos de 
esteato-hepatite não alcoólica (NASH) 
e esteatose hepática não alcoólica (EH). 
Ambas indicam o acúmulo de gordura 
no fígado em pessoas que bebem pouca 
ou nenhuma bebida alcoólica e possuem 
semelhanças epidemiológicas e patogê-
nicas (pacientes obesos, diabéticos e 
hiperlipêmicos).

Segundo ele, a doença acomete de 10 
a 40% da população, e desses, de 50 a 
75% sofrem de obesidade. A EH, com ou 
sem inflamação, apresenta maior prevalên-
cia e baixa taxa de progressão, enquanto a 
NASH tem potencial evolutivo para cir-
rose e menor prevalência. O especialista 
indicou também os fatores de risco asso-
ciados à doença: obesidade, resistência à 
insulina ou diabetes tipo 2 e dislipidemia.

Em sua conclusão, demonstrou a 
histologia da doença e afirmou que a 
fibrose é o mais importante preditor de 
mortalidade relacionado a ela, decla-
rando que a NAFLD é uma doença 
complexa, com patogênese e progressão 

determinadas por uma combinação de 
fatores genéticos e ambientais. De acor-
do com o professor, o conhecimento dos 
principais mecanismos patogênicos da 
doença é fundamental para a identifi-
cação de potenciais e promissores alvos 
terapêuticos.

Dando prosseguimento à conferên-
cia, a médica do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (UFRJ) Ana 
Carolina Cardoso de Figueiredo Mendes 
discorreu sobre “Diagnóstico não invasi-
vo da doença gordurosa não alcoólica”. 
Em sua introdução, a professora exibiu 
dados sobre marcadores predominantes 
da doença, comprovando que a maioria 
dos casos estão associados à presença de 
diabetes, obesidade e fibrose avançada.

A especialista palestrou a respeito 
da técnica de elastografia hepática tran-
sitória (EHT), utilizada para avaliar 
o grau de rigidez do fígado sem inva-
são do corpo humano. Seu resultado é 
imediato e indica a evolução da saúde 
do fígado, permitindo a avaliação e o 
monitoramento da evolução de doen-
ças independentemente de tratamento 
ou outros fatores. Em seguida, apresen-
tou diagnósticos realizados por meio de 
EHT e elastografia por ressonância.
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Finalizando seu seminário, a gastro-
enterologista declarou que a EHT é um 
método acurado para o diagnóstico de 
doença hepática gordurosa não alcoólica, 
e que, quando realizada simultaneamen-
te com a ressonância, aumenta a precisão 
diagnóstica. Afirmou ainda que, em 
pacientes com estágios intermediários 
de fibrose hepática ou com avaliações 
discordantes de marcadores não invasi-
vos, deve-se proceder a biópsia hepática.

A gastroenterologista Nathalie 
Carvalho Leite, também do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho, 
abordou o tratamento farmacológico 
e novas perspectivas terapêuticas na 
doença gordurosa não alcoólica do fíga-
do. Abordou os desafios e avanços no 
tratamento da doença, afirmando que a 
redução do peso por meio de dieta e prá-
tica de exercícios é a medida primordial 
no tratamento da NAFLD.

Segundo ela, os melhores candidatos 
ao tratamento farmacológico da doença 
são pacientes com esteato-hepatite com 

fibrose moderada ou avançada (a partir 
da fase 2) e pacientes com esteato-hepa-
tite e fibrose inicial, mas com fatores 
preditivos de maior progressão. A espe-
cialista comentou ainda a relevância do 
uso de metformina em NAFLD nos dias 
de hoje, esclarecendo que o fármaco de 
primeira linha no tratamento de diabetes 
do tipo 2 e na prevenção de progressão 
do pré-diabetes para diabetes não tem 
benefício comprovado nos parâmetros 
histológicos para a doença hepática gor-
durosa não alcoólica.

Concluindo sua apresentação, decla-
rou que é improvável que um único 
medicamento possa ser utilizado numa 
doença complexa e multifatorial como 
essa. Complementou informando que 
pacientes com NAFLD apresentam 
condições metabólicas associadas, com 
maior risco de eventos cardiovasculares e 
de diminuição da função renal, de modo 
que o tratamento ideal deve ser minu-
ciosamente analisado para que se tenha 
um bom perfil de segurança.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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O tradicional evento “Uma tarde na 
Academia – Oficina diagnóstica” acon-
teceu na última quinta-feira (24) no 
Anfiteatro Miguel Couto, sob organização 

dos Acadêmicos Carlos Alberto Basílio, 
José Manoel Jansen e José Galvão-Alves. 
Os cardiologistas Alexandre Siciliano 
Colafranceschi e Marcelo Westerlund 

S e s s ã o
24 de maio de 2018

s

ANM apresenta caso de cardiomiopatia dilatada 
de início recente no evento “Uma tarde na 

Academia: Oficina diagnóstica”

Os Acadêmicos e coordenadores da atividade Carlos Alberto Basílio,  
José Galvão-Alves e José Manoel Jansen
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Montera, do Hospital Pró-Cardíaco, 
apresentaram e debateram o caso de car-
diomiopatia dilatada de início recente.

Apresentando as características do 
paciente: sexo masculino, 88 anos, quei-
xando-se de dispneia progressiva há um 
mês, evoluindo para dispneia a mínimos 
esforços; negativo para febre, tosse pro-
dutiva e disúria; portador de fibrilação 
atrial crônica. Na sequência, o Prof. Dr. 
Alexandre Siciliano descreveu individu-
almente cada um dos exames realizados 
no paciente.

Segundo ele, os exames apresenta-
vam sinais de insuficiência cardíaca com 
início recente, BPM elevado e comor-
bidades como disfunção renal. A 
ressonância cardíaca corroborava o eco-
cardiograma, que apontava a gravidade 
da disfunção ventricular esquerda, que 
não existia há seis anos. Foram notados 
também aspectos relacionados a uma 
possível doença coronariana e aspectos 
inespecíficos, que o impossibilitavam 
de relacionar qual seria a doença. O Dr. 
Siciliano cedeu então a palavra ao deba-
tedor Marcelo Montera, para apontar as 
hipóteses diagnósticas do paciente.

A partir das características do caso, 
o Dr. Marcelo Montera descartou hipó-

teses de doença coronariana, afirmando 
que não havia nenhum indício que 
pudesse promover agressão ao coração 
ou que apontasse para a direção das 
doenças mais comuns. Excluiu também 
a possibilidade de cardiomiopatia isquê-
mica, amiloidose cardíaca e miocardite 
por células gigantes, após resultados do 
ecocardiograma.

O cardiologista apontou o exame 
de imagem FDG-PET como sendo o 
método mais adequado para avaliar o 
diagnóstico, e a biópsia endomiocárdi-
ca confirmaria a conclusão. Demonstrou 
como é realizado o exame e suas inter-
pretações. De acordo com o médico, 
ficou evidente a presença de doença 
inflamatória crônica agressiva, além de 
grave déficit funcional, massa ventricular 
preservada, fibrose associada e áreas de 
infarto regional.

O Prof. Dr. Alexandre Siciliano 
retornou ao púlpito para expor a con-
duta conclusiva realizada. Seguindo as 
diretrizes brasileiras mais recentes, que 
recomendam a biópsia endomiocárdica 
para definição etiopatogênica da infla-
mação ventricular esquerda, foi feito 
cateterismo guiado por ecocardiograma, 
a fim de minimizar danos e otimizar o 
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resultado. Demonstrando as imagens da 
biópsia endovascular, convidou o Acadê-
mico Carlos Alberto Basílio para realizar 
a análise patológica.

O patologista indicou a presença 
de linfócitos de modo geral, predomi-
nantemente de tipo T, inflamações e 
edemas. Ao analisar a biópsia, afirmou 
que nada apontava para sarcoidose, mio-
cardite viral ou outra doença específica 
– as imagens não possibilitavam fecha-
mento diagnóstico, de modo que não 
seria possível afirmar conclusivamente, 
apenas descartar hipóteses. Atentou, por 
fim, para a importância da união entre 
clínico e patologista na tomada de deci-
são diagnóstica.

Dando prosseguimento à oficina, 
o Prof. Dr. Siciliano apontou outros 
métodos disponíveis atualmente que 
possibilitariam uma conclusão, além da 

imuno-histoquímica. Entre eles estão a 
análise de TCR (receptores de células 
T) viral no tecido, para identificar a 
presença do vírus cardiotrópico e sua 
replicação viral, e a avaliação do perfil 
gênico da mostra de biópsia, que foi 
realizada no paciente. A partir do lau-
do da análise gênica, foi confirmado o 
diagnóstico de sarcoidose e ausência 
de vírus.

Finalizando o simpósio, o Acadêmi-
co José Galvão-Alves abriu a sessão para 
que seus confrades pudessem comentar 
e emitir suas considerações sobre o caso. 
O Acad. Basílio exaltou os avanços médi-
cos que permitiram o diagnóstico, que 
no passado teria sido inconclusivo, e o 
Acad. José Manoel Jansen ressaltou as 
novas descobertas em relação à sarcoi-
dose e afirmou que a medicina é sempre 
moderna e inovadora.

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 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 24/05/2018, 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 31ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas das Sessões de 3 e 10 
de maio e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Em seguida, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva ressaltou a discussão realizada na reunião de Diretoria do dia 17 de maio 
de 2018, na qual foi feita a proposta de instituição de Comissões Permanentes na Academia Nacional de 
Medicina, que teriam sua composição independente das alternâncias de Diretoria. Segundo o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, as Comissões ficarão responsáveis pela redação de Documentos 
Oficiais a serem encaminhados a instituições científicas e políticas ligadas ao assunto abordado. Os Acads. 
José de Jesus Peixoto Camargo e José Luiz Gomes do Amaral elaborarão um modelo deste projeto, a ser 
aprovado em plenária. Apresentou, ainda, carta recebida em 23 de maio de 2018 pelo Acad. Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, comunicando sua eleição como Membro Associado Estrangeiro da 3ª Divisão de 
Ciências Biológicas da Academia Nacional de Medicina da França (Académie Nátionale de Médecine). Por 
fim, informou que o Acad. Silvano Mario Attilio Raia está desenvolvendo projeto de pesquisa sobre 
Xenotransplante, que possui patrocínio do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo 
(USP), cujo Diretor é o Prof. Paulo Saldiva, recém-eleito como Membro Titular desta casa. Ressaltou que, 
a respeito deste estudo, está sendo desenhado um projeto de cooperação entre a Academia Nacional de 
Medicina e a National Academy of Medicine (EUA). O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
informou também que foi realizada uma reunião com a Profa. Dra. Mayana Zatz (USP), que desenvolve 
estudo acerca da ação do Zika Vírus sobre o Sistema Nervoso Central. Nas Comunicações da Secretaria, 
o Acad. José Galvão-Alves relatou que no dia 23 de maio de 2018 os Acads. Jorge Alberto Costa e Silva, 
Fabio Biscegli Jatene e José Luiz Gomes do Amaral foram agraciados com a Medalha de Mérito em Clínica 
Médica, ofertada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, cujo Presidente é o Dr. Antonio Carlos Lopes. 
O Acadêmico ressaltou a realização da atividade “Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica”, na qual 
palestraram os Drs. Alexandre Siciliano e Marcelo Westerlund Montera, ambos do Hospital Pró-Cardíaco. 
Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Marcelo Marcos Morales expressou sua preocupação com a 
lei 13.123 de 2015, a chamada Lei da Biodiversidade, afirmando que esta vem dificultando o 
desenvolvimento da pesquisa científica, devido à dificuldade do cadastramento no sistema. Chamou 
atenção para o Projeto de Lei do Senado (complementar) nº 315, de 2017, redigida pelo Senador Otto 
Alencar, que dispõe da proibição do contingenciamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT). Por fim, comunicou que foi aberto pelo Ministério da Saúde, em parceria com o 
CNPq, edital de 15 milhões para financiar soluções inovadoras em saúde, em especial aquelas voltadas à 
melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS). As líneas do Edital incluem: Inovação para Organização de 
Serviço de Saúde, Equipamento e Dispositivos de Diagnóstico, Fármacos e Medicamentos e Medicina 
Regenerativa. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, realizou a abertura da conferência “Doença Gordurosa Não-Alcoólica do Fígado”, 
organizada pelo Acad. Carlos Eduardo Brandão Mello, a quem o Presidente convidou para proferir a 
palestra “Conceito, Prevalência e História Natural”. Na sequência, a Dra. Ana Carolina Cardoso de 
Figueiredo Mendes fez apresentação intitulada “Diagnóstico não invasivo da Doença Gordurosa Não-
Alcoólica do Fígado”. Por fim, a Profa. Dra. Nathalie Carvalho Leite discorreu acerca do “Tratamento 
Farmacológico e Novas Perspectivas Terapêuticas”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de 
debates, coordenada pelos Acads. José Augusto da Silva Messias e José Galvão-Alves. 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, José Galvão-Alves, Omar da Rosa Santos, 
Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, José Manoel Jansen, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Orlando Marques Vieira, Milton Ary Meier, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Karlos Celso 
de Mesquita, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Jayme Brandão de Marsillac, Antonio 
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Na noite da última terça-feira (5) 
a Academia Nacional de Medicina rea-
lizou cerimônia solene para a posse do 
novel Acadêmico, o médico Maurício 

Augusto Silva Magalhães Costa, que pas-
sa a ocupar a Cadeira nº 79 da Seção 
de Cirurgia, cujo Patrono é Olympio 
Arthur Ribeiro da Fonseca.

S e s s ã o  S o l e n e  d e  P o s s e
5 de junho de 2018

s

Maurício Augusto Silva Magalhães Costa toma 
posse como novo Membro Titular da ANM

Na mesa diretora da solenidade, os ex-Presidentes Francisco Sampaio e Pietro Novellino, 
os Acads. José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), Antonio Nardi, o ex-

Presidente Marcos Moraes e o Acad. Ricardo Cruz
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Diante de auditório repleto de 
familiares, amigos, colegas de trabalho 
e Acadêmicos, o Professor foi conduzido 
por Comissão de Honra formada pelos 
Acadêmicos Orlando Marques Vieira, 
Cláudio Benchimol, Marcello Barcinski, 
José Carlos do Valle, Octávio Vaz, Wal-
ter Zin e Giovanni Cerri. A consagração 
como Membro Titular veio depois do 
tradicional juramento Acadêmico e da 
entrega do colar e da medalha Acadêmi-
ca pelo Presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva, e do Diploma Acadêmico pelo 
Acad. Celso Marques Portela.

A Acadêmica Patrícia Rocco profe-
riu emocionado discurso de saudação, 
declarando-se alegre e honrada por rece-
ber o Professor Dr. Maurício Magalhães 
Costa como novo Membro Titular da 
tradicional instituição. Destacando o 
extenso currículo do consagrado mas-
tologista, a Acadêmica afirmou que o 
confrade, ao longo de toda a sua trajetó-
ria, manteve-se perseverante e construtor 
do próprio futuro.

Em seguida, falou sobre a dedi-
cação com a qual o novel Acadêmico 
conduziu sua carreira, sempre cuidando 

O novel Acadêmico entre o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva e o Acadêmico Celso Portela
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do outro, independentemente de classe 
econômica, e promovendo a difusão do 
conhecimento e informações, por meio 
de campanhas e projetos. “Dr. Maurício 
entendeu que para ser um bom médico 
não adiantava somente ler todos os livros 
e artigos, era fundamental saber olhar o 
outro”, afirmou a Acadêmica.

Finalizou sua mensagem com-
partilhando alguns episódios da vida 
do médico, declarando que o novel 
Acadêmico “é dotado de uma vida profis-
sional extraordinária e um coração ainda 
maior”. Concluiu parabenizando-o e 

dando as boas-vindas ao querido amigo 
e confrade.

Iniciando seu discurso de posse, o 
Acadêmico Maurício Magalhães Cos-
ta agradeceu a todos aqueles que de 
alguma forma contribuíram para sua 
história e carreira, por tomarem parte 
nesse momento ímpar de sua trajetória 
pessoal e profissional. Mencionando o 
poema “Ode à alegria”, escrito por Frie-
drich Schiller e cantado na Sinfonia nº 
9 de Beethoven, o Acadêmico afirmou 
que “a obra demonstra muito bem como 
estou me sentindo nessa ocasião, a ale-

A Acadêmica Patrícia Rocco recebeu o empossado com emocionado discurso
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gria é um sentimento de contentamento, 
prazer de viver, júbilo e exultação”.

Após ressaltar a importância do 
papel da tradicional casa, fundada em 
1829, na medicina nacional e as ativi-
dades nela realizadas, prometeu honrar a 
memória da Academia e promover ações 
que fortaleçam a prática médica. Apre-
sentou um breve histórico da Cadeira 
79 da Seção de Cirurgia, cujo Patrono 
é Olympio Arthur Ribeiro da Fonse-
ca, ginecologista nascido na cidade de 
Niterói e um dos valores sociais e cul-
turais da capital da República no século 
XIX. Citou os ocupantes anteriores da 

79ª Cadeira da ANM, os Acadêmicos 
Arnaldo de Moraes, Francisco Victor 
Rodrigues, Hilton Ribeiro da Rocha 
e sua predecessora, a Acadêmica Anna 
Lydia Pinho do Amaral, consagrada 
ginecologista e primeira mulher Diretora 
do Hospital de Ipanema, falecida em 25 
de junho de 2015.

O novel Acadêmico saudou os 
integrantes da comissão de honra que 
o acompanhou e sua amiga, a Acadêmi-
ca Patrícia Rocco, que segundo ele foi a 
maior incentivadora de sua campanha 
e o acompanhou ao longo de todos os 
passos em sua candidatura, declarando: 

O Acadêmico Maurício Magalhães
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“Agradeço a gentil e elogiosa saudação, 
seguramente fruto de uma longa amiza-
de.” Agradeceu ainda sua família, esposa 
e filhos, por todo o apoio, dedicação e 
incentivo que lhe concederam ao longo 
da vida, citando o escritor francês Victor 
Hugo: “A suprema felicidade da vida é 
ter a convicção de que somos amados.”

O Presidente Acadêmico Jorge 
Alberto Costa e Silva congratulou o 
médico homenageado por sua impecável 
campanha e discurso, conforme a tra-
dição da casa, e destacou sua carreira e 
trajetória profissional. Elogiou sua dedi-
cação à Academia Nacional de Medicina, 
o respeito às tradições da instituição e as 
sólidas bases científicas que sustentaram 

sua candidatura. Segundo o Presidente, 
sua presença na instituição hoje se dá 
por seus méritos pessoais conquistados 
merecidamente no passado, entretanto 
“não termina hoje sua missão, pois o 
hoje, como afirma santo Agostinho, é 
fruto do passado e compromisso com o 
futuro”, declarou.

Em sua conclusão, o Presidente 
abordou o que considera ser a missão 
da instituição, “ser uma casa de reflexão 
e pensamento, que não apenas apresenta 
e transmite as novidades da medicina 
como também propõe reflexões a respei-
to delas”. Por fim, parabenizou o novel 
Acadêmico, relembrando a emoção 
que sentiu há 35 anos, na ocasião de 

Comissão de Honra formada pelos Acads. Marcello Barcinski, Octávio Vaz, Cláudio 
Benchimol, Orlando Marques Vieira, Walter Zin, José Carlos do Valle e Giovanni Cerri
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sua posse, e citou o francês Paul Ricard: 
“Os homens não nasceram para morrer, 
mas para inventar. Um acaso trans-
formado em destino através de uma 

escolha contínua.” Em seguida solicitou 
à Comissão de Honra que conduzisse o 
Acadêmico ao Salão Nobre, encerrando 
a solenidade.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Na noite da última quinta-feira 
(07), Acadêmicos e convidados se reu-
niram no Anfiteatro Miguel Couto 
para a conferência “Endocrinologia e 

exames de imagem: Solução ou proble-
ma?”, sob organização dos Acadêmicos 
José Carlos do Valle e Mônica Gadelha. 
Além da Acadêmica, o endocrinologista 

O Prof. Dr. Leandro Kasuki e os Acads. Jacob Kligerman, Mônica Gadelha, Jorge Alberto Costa 
e Silva e José Carlos do Valle

S e s s ã o
7 de junho de 2018

s

ANM realiza conferência sobre  
endocrinologia e exames de imagem
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Leandro Kasuki, do Instituto Estadual 
do Cérebro Paulo Niemeyer, e o Acad. 
Jacob Kligerman realizaram palestras 
sobre o assunto.

Dando início ao evento, a Acadê-
mica Monica Gadelha abordou a prática 
clínica em relação ao incidentaloma 
hipofisário, lesão na região hipofisária 
descoberta em exame de imagem soli-
citado por motivo não relacionado com 
a mesma, podendo ser um microinci-
dentaloma (menor que dez milímetros) 
ou um macroincidentaloma (maior 
que dez milímetros). Segundo ela, os 
microincidentalomas não são raros, 
apresentando-se com prevalência em 
exames de ressonância magnética; já os 
macroincidentalomas são raros em exa-
mes de imagem.

Em seguida, a endocrinologista 
apresentou os procedimentos mais ade-
quados e indicados para cada situação, 
alertando para o risco de erros diagnós-
ticos e falsas hipocaptações. Abordou 
ainda a hiperplasia hipofisária – aumento 
das dimensões da glândula hipófise na 
puberdade –, presente em 25 a 50% das 
mulheres entre 18 e 35 anos.

A especialista indicou as condutas 
diagnósticas e terapêuticas que podem 

ser aplicadas à doença, incluindo a 
realização de exames para excluir hiper-
função e hipopituitarismo. A respeito 
da realização de cirurgia, a Acadêmica 
informou que o método é o mais ade-
quado em casos de doença de Cushing, 
acromegalia, defeito de campo visual e 
lesão próxima ao quiasma óptico, e ain-
da quando há planejamento de gravidez. 
Concluiu destacando a importância do 
acompanhamento médico sequencial ao 
tratamento.

Em palestra intitulada “Conduta nos 
nódulos de tireoide detectados durante 
exame de check-up: Menos é mais?”, 
o Acad. Jacob Kligerman demonstrou 
estudos, casos clínicos e dados sobre o 
câncer de tireoide. Atentou ainda para 
os indícios de malignidade que podem 
ser observados antes da cirurgia, como 
fatores clínicos, tamanho do tumor, his-
tórico familiar, descobertas por meio de 
testes moleculares, categoria citológica e 
padrão sonográfico do tumor.

O Acadêmico apresentou então os 
tipos de operação adequados para tra-
tamento de nódulos tireoidianos de 
citologia indeterminada. Ressaltou ainda 
que a abordagem terapêutica é definida 
de acordo com os sintomas apresentados. 
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Por exemplo: em casos de nódulo solitário 
e citologia indeterminada, é indicada a 
lobectomia, enquanto que, para pacien-
tes que apresentam tumores maiores que 
quatro centímetros, de citologia suspeita 
para malignidade, mutações específicas 
para carcinoma tireoide, histórico familiar 
de câncer de tireoide e exposição à radia-
ção, é indicada a tireoidectomia total.

O cirurgião comentou o papel dos 
tratamentos médicos e cirúrgicos em 
nódulos tireoidianos benignos. Segundo 
ele, em casos de tireoide cística recorren-
te, causadoras de sintomas compressivos 
ou estéticos, é recomendada cirurgia. 
Já para nódulos císticos assintomáti-
cos, prossegue-se o tratamento clínico. 
Versou sobre a dissecção linfonodal e a 
tireoidectomia completa, indicadas em 
caso de nódulos pequenos (tipos 1 ou 2), 
cancros foliculares e carcinomas papila-
res e foliculares de baixo risco.

O neuroendocrinologista Leandro 
Kasuki finalizou a conferência abordan-

do a utilização do tratamento cirúrgico 
no incidentaloma adrenal, formado por 
massas adrenais maiores que um centí-
metro, descobertas ao acaso por meio 
de exames de imagem, na investigação 
de sintomas não relacionados. O tumor 
tem prevalência entre homens com mais 
de 60 anos, representando mais de 70% 
dos pacientes.

O pesquisador do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho 
demonstrou o procedimento terapêutico 
adequado para cada caso, diferencian-
do os tipos de tumor entre funcionante, 
não funcionante, benigno ou maligno. 
Apresentou ainda os testes para confir-
mação diagnóstica, entre eles o teste da 
fludrocortisona e o teste do captopril, 
além de tomografia computadorizada 
e ressonância magnética. O especialista 
concluiu que o tratamento cirúrgico é 
recomendado em tumores com suspeita 
para malignidade e aqueles não funcio-
nantes maiores que quatro centímetros.

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 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 07/06/2018, 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 32ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, tornando-a secreta para a eleição da comissão julgadora das Memórias, 
Títulos e Trabalhos dos concorrentes às vagas da Cadeira nº 42, Secção de Medicina, Patrono: João Carlos 
Teixeira Brandão, vaga em decorrência do falecimento do Acad. Nestor Schor, tendo como candidatos os Drs. 
Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira e José Hermógenes Rocco Suassuna. Após a eleição, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, reabriu a Sessão, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 
17 de maio e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Ressaltou, ainda, a presença em 
plenário do recém-empossado Acad. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Octávio Pires Vaz discorreu sobre o Voto por Correspondência, chamando atenção para 
o fato de que a instauração do mesmo pode estar causando um esvaziamento nas Sessões de Eleição, momento 
tão importante para a confraternização dos confrades. Também ressaltou a necessidade de que sejam marcadas 
datas exclusivas para a realização de eleição para cada vaga. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
destacou que a prerrogativa do voto por correspondência é exclusiva dos Acadêmicos que, por motivo de força 
maior, não poderiam comparecer à Sessão de Eleição. Afirmou que a Diretoria irá aplicar medidas para incentivar 
cada vez mais a presença dos Acadêmicos a esse importante rito. Por fim, comunicou que foram reservadas 
duas datas em separado para as duas eleições que se aproximam. O Acad. José Manoel Jansen se colocou em 
pleno acordo com as colocações feitas pelo Acad. Octávio Pires Vaz. O Acad. José Carlos do Valle comunicou 
o falecimento do Dr. João Batista Barreto Lubanco, ocorrido no dia 6 de junho de 2018; advogado, o Dr. Lubanco 
foi Diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas da Universidade Iguaçu, da qual também foi 
Reitor. O Acad. Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho destacou que o Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. foi 
agraciado com a Medalha Duke Elder, conferida pelo Royal College of Ophthalmologists, pelo seu trabalho no 
ensino da Oftalmologia. O Acad. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa fez uso da palavra para expressar 
júbilo por integrar a Academia Nacional de Medicina, agradecendo aos confrades pela presença em sua Sessão 
Solene de Posse, realizada no dia 5 de junho de 2018. Não havendo mais comunicações por parte dos 
Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início ao Simpósio “Endocrinologia e Exames 
de Imagem: Solução ou Problema?”, convidando os Acads. José Carlos do Valle e Mônica Roberto Gadelha 
para tomar assento à mesa diretora e coordenar os trabalhos. Na sequência, a Acadêmica proferiu a conferência 
“Incidentaloma Hipofisário: o que Fazer na Prática Clínica?”. O Acad. Jacob Kligerman discorreu acerc da 
“Conduta nos Nódulos de Tireoide Detectados durante ‘Exame de Check-up’: menos é mais?”. Por fim, o Prof. 
Dr. Leandro Kasuki (Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer) apresentou aula intitulada “Incidentaloma 
Adrenal: cirurgia ou não?”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os 
Acads. Mônica Roberto Gadelha, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Jacob Kligerman e Pietro Novellino. 
Finalizadas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa Santos, Antonio Egidio 
Nardi, Natalino Salgado Filho, Maurício Gomes Pereira, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, 
José Carlos do Valle, Walter Araújo Zin, Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
Sergio Augusto Pereira Novis, José Manoel Jansen, José Marcos Fisz (Honorário Nacional), Pietro Novellino, 
Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Jacob Kligerman, Orlando Marques Vieira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Mônica Roberto 
Gadelha, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Octávio Pires Vaz, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Mario Barreto Correa Lima, Celso Marques 
Portela, Doris Rosenthal (Honorária Nacional) (29). 
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Na última quinta-feira (14), o anfite-
atro da Academia Nacional de Medicina 
recebeu a conferência “O futuro da 
medicina”, organizada pelo Acadêmi-

co e Presidente da ANM Jorge Alberto 
Costa e Silva. Na palestra, o Acadêmico 
abordou questões relacionadas aos recen-
tes avanços que a tecnologia promoveu 

S e s s ã o
14 de junho de 2018

s

Conferência “O futuro da medicina”  
é realizada na ANM

A conferência do Acad. Jorge Alberto Costa e Silva trouxe importantes reflexões sobre a prática 
médica e sua evolução nos últimos anos
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na medicina, as questões éticas e morais 
que envolvem o assunto e o que esperar 
do futuro.

O psiquiatra e Acadêmico Jor-
ge Alberto Costa e Silva tratou temas 
como o futuro dos diagnósticos, trata-
mentos e pesquisas. Em sua introdução, 
o Presidente da ANM apresentou suas 
considerações a respeito das demandas 
da população em relação à medicina e 
sua tendência de aumentar a utilização 
de processos tecnológicos, colocando 
em risco o humanismo médico, as inte-
rações humanas e a empatia na relação 
médico-paciente.

Além disso, o médico debateu o 
aspecto econômico dos avanços e como 
isso poderá afetar o sistema de saúde em 
termos de valores e orçamentos. O custo 
de todo o aparato tecnológico para suprir 
essas demandas não cabe no orçamen-
to disponibilizado para fins médicos e 
científicos pelo Estado, o investimento 
em equipamentos e tratamentos avança-
dos não é prioridade. Prof. Jorge Alberto 
Costa e Silva discutiu também o custo 
das companhias de seguro e a tendência 
que há de sofrer um aumento nos valo-
res cobrados, por conta dos altos valores 
desses aparelhos.

Segundo o Acadêmico, as revoluções 
tecnológicas proporcionaram diversas 
conquistas para medicina no que se refere 
a diagnósticos, por meio de ferramentas 
e equipamentos avançados, estudos do 
genoma humano, biologia molecular 
e robótica, entre outros. O psiquiatra 
pontuou alguns benefícios advindos da 
evolução nas pesquisas, como o repa-
ro de seres vivos por meio de próteses, 
transplantes, nanomoléculas e órgãos 
3-D, cirurgias à distância e descobertas 
no campo de investigação. O papel ativo 
que o paciente passou a ter em razão do 
acesso à informação também foi um dos 
temas discutidos na palestra.

Citando alguns tratamentos que 
sofreram evoluções significativas ao 
longo dos últimos anos, o Acadêmi-
co pôde exemplificar doenças que 
há algum tempo seriam considera-
das mais complicadas de solucionar, 
enquanto hoje em dia procedimentos 
simples são capazes de resolver. Tomo-
grafia computadorizada por emissão 
de pósitrons, magnetoencefalograma, 
teleconsulta e ressonâncias funcionais 
são algumas das revoluções diagnósti-
cas que trouxeram grandes mudanças 
para a medicina.
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No campo dos tratamentos, por 
muito tempo se enfatizou somente a 
medicina curativa, que atua quando 
a doença já se instalou no paciente, 
devendo ser tratada a partir de então. 
Posteriormente surgiu a medicina pre-
ventiva, cujo foco é a implementação 
de ações que contribuirão para o não 
aparecimento e a involução de doen-
ças. Dentre as novas vertentes médicas 
pode-se destacar a medicina persona-
lizada (tratamento sob medida para 
cada paciente), a medicina preditiva 
(que trata antes do aparecimento dos 
sintomas, por meio da predição sobre 
a possibilidade de o paciente desen-
volver a doença em nível fenótipo), a 
saúde fragmentada – ou superespecia-
lização – e a medicina participativa, 
onde o paciente tem papel ativo nas 
decisões acerca de seu tratamento, com 
base no conhecimento de sua condição 
médica, dos tratamentos disponí-

veis e, principalmente, por meio da 
automonitorização dos sintomas e da 
comunicação aberta com o médico e 
com a equipe de profissionais de saúde 
envolvidos em seu tratamento.

Em sua conclusão, o Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva versou sobre as 
questões éticas e legais que tangem esse 
progresso; trata-se de técnicas extre-
mamente avançadas que, nas mãos de 
pessoas pouco habilitadas, podem gerar 
mais dúvidas do que soluções. Segundo 
ele, o diagnóstico precoce, por exemplo, 
é importante quando a doença é tratável, 
mas ainda há uma linha tênue quanto 
à eficácia dessa informação em grande 
escala, se o resultado seria mais positi-
vo que negativo, e quando e como isso 
deveria ser informado ao paciente. Fina-
lizou refletindo sobre o futuro do ensino 
médico e a formação de profissionais e 
sobre como unir os aspectos tecnológicos 
aos aspectos humanos da medicina.

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 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 14/06/2018, 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 33ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, informando que, em razão de não haver quórum, como disposto no 
Art.120 do Regimento Interno, a discussão e votação para regulamentação do Art. 36 do Regimento Interno 
migrou para a Sessão do dia 21 de junho de 2018. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Carlos 
Américo de Barros e Vasconcelos Giesta discorreu acerca da regulamentação do Art. 36, esclarecendo a 
proposta a ser apresentada no dia 21 de junho de 2018, seguindo-se a leitura do Artigo, na íntegra, pelo 
Acad. Ricardo José Lopes da Cruz. A Acad. Eliete Bouskela informou a existência de um processo em 
andamento, já avaliado por Comissão composta por seis Acadêmicos, para outorga do título de Honorário 
Nacional, proposta pelo Acad. Marcello André Barcinski, e questionou se a alteração no Regimento afetaria 
processos já iniciados. O Acad. Paulo Marchiori Buss louvou a iniciativa da Diretoria, afirmando que a 
proposta a ser apresentada caminha para uma solução do impasse. O Acad. Carlos Alberto de Barros 
Franco discorreu acerca da realização da recepção oferecida pelos candidatos, após as Sessões para 
eleições, sugerindo que a Academia Nacional de Medicina retorne à tradição da realização de visita ao 
Candidato eleito por aqueles que desejarem parabenizá-lo. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, pediu ao Acadêmico o encaminhamento de sua solicitação por correio eletrônico, a fim de ser levada 
à Reunião de Diretoria e, posteriormente, ao plenário. O Acad. Carlos Américo de Barros e Vasconcelos 
Giesta sugeriu a veiculação a todos os Acadêmicos do texto do Art. 37 §1, versando acerca do 
procedimento necessário para a apresentação de candidatos à outorga do título de Honorário. O Acad. 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho ressaltou que, após estas modificações, os candidatos à outorga do 
título de Honorário Nacional ou Estrangeiro devem passar por um processo mais rigoroso de avaliação por 
Membros Titulares e Eméritos. Acerca do candidato a Honorário convidado pelo Acad. Paulo Marchiori 
Buss, e que não passou por avaliação da Academia Nacional de Medicina, ressaltou a possibilidade da 
outorga de título de Correspondente. O Acad. Omar da Rosa Santos seguiu por essa linha, ressaltando a 
existência dos títulos de Grande Benfeitor, Benfeitor e Benemérito, reservadas àqueles que concorrerem 
de forma excepcional para o engrandecimento da Academia Nacional de Medicina. Não havendo mais 
comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 
Conferência: “O Futuro da Medicina”. Ao final, seguiu-se rodada de debates e comentários pertinentes, 
entre os Acadêmicos. Devido a uma pane no equipamento eletrônico de projeção e sonorização, o 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, informou que a Conferência: “O Ensino de Psiquiatria no 
Curso Médico”, que seria proferida pelo Acad. Antonio Egidio Nardi, foi transferida. A seguir, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Pietro Novellino, 
Omar da Rosa Santos, Antonio Egidio Nardi, Gerson Canedo de Magalhães, Giovanni Guido Cerri, 
Adolpho Hoirisch, Orlando Marques Vieira, Walter Araújo Zin, Jayme Brandão de Marsillac, Carlos 
Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Maurício Gomes Pereira, Paulo Marchiori Buss, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Eliete 
Bouskela, José Luiz Gomes do Amaral, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Eduardo 
Lopes Pontes, Marcus Tulio Haddad, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Mônica Roberto Gadelha, Mario Barreto Corrêa Lima (25). 
 
 

________________________ 
Acadêmico Walter Araújo Zin 

2º Secretário 
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Em Sessão na quinta-feira, 21 de 
junho, a Academia Nacional de Medi-
cina homenageou o Acadêmico Jesse 
Pandolpho Teixeira em razão da come-
moração de seu centenário natalício. A 
cerimônia teve a presença dos confrades 

Acadêmicos, convidados e familiares. 
Jesse Teixeira nasceu em 25 de fevereiro 
de 1918, em Vitória (ES), e graduou-se 
em medicina pela Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil em 
1939, especializando-se em cardiologia 

S e s s ã o
21 de junho de 2018

s

ANM homenageia o centenário de nascimento 
do Acadêmico Jesse Pandolpho Teixeira

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva na abertura da homenagem
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pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, em 1942.

O Presidente da ANM, Acadêmico 
Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 
cerimônia, apresentando um breve his-
tórico da carreira de Jesse Teixeira, que 
ingressou na instituição em 1971 e ocu-
pou a Cadeira de número 29, do Patrono 
Daniel de Oliveira Barros D’Almeida. 
Ressaltando a obra do cirurgião, que dei-
xou inúmeros discípulos e admiradores 
no meio médico, o Presidente abriu a 
palavra para que confrades e convida-
dos pudessem prestar seus tributos ao 
homenageado.

Em uma saudosa mensagem, relem-
brando momentos que compartilhou 
com o cardiologista, o Acadêmico Cel-
so Marques Portela destacou o quanto 
aprendeu trabalhando ao lado do Dr. Jes-
se, declarando que “os grandes crescem 
na adversidade, assim foi Jesse Teixeira”. 
Em seguida, o Acad. José de Jesus Pei-
xoto Camargo proferiu breve discurso a 
respeito de sua relação com o Professor 
Jesse, que, segundo ele, era como um 
pai, com quem manteve uma intensa 
amizade.

O Acadêmico Orlando Marques 
Vieira discorreu sobre o aprendizado 

que teve com o Acad. Jesse Teixeira, 
tanto como cirurgião quanto como ser 
humano. Finalizou sua homenagem 
ressaltando a importância da merecida 
cerimônia organizada pela ANM e decla-
rou o “grande professor, grande colega 
e grande Acadêmico, que sem dúvidas 
foi Jesse Teixeira”. Convidado pelo Acad. 
Rossano Fiorelli, o Professor Geraldo 
Roger Normando (Universidade Fede-
ral do Pará), que também foi residente 
do Professor Jesse, relembrou alguns epi-
sódios que vivenciou com o Acadêmico 
como aluno e colega de profissão.

Aberta a palavra à bancada Aca-
dêmica, o Acad. Milton Meier fez 
alocução recordando o período em que 
atuou como Chefe de Clínica do Insti-
tuto de Cardiologia do Rio de Janeiro 
ao lado do Acadêmico homenageado. O 
cirurgião ressaltou a personalidade aco-
lhedora e generosa do Professor Jesse, a 
quem é muito grato por tê-lo auxiliado 
e contribuído em momentos pontuais 
de sua própria carreira. O Acad. Ricar-
do Cruz finalizou a cerimônia versando 
sobre a ocasião em que Dr. Jesse Teixei-
ra operou seu pai, declarando o quanto 
o mesmo soube consolar a família de 
maneira admirável, servindo como 
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fonte de inspiração para ele enquanto 
estudante de medicina.

Jesse Pandolpho Teixeira foi Pro-
fessor Titular de Cirurgia Torácica do 
Instituto de Aperfeiçoamento Médico da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro; Chefe do Serviço de Cirur-
gia Torácica do Hospital Sanatório Santa 
Maria, da Santa Casa de Misericórdia 

do Rio de Janeiro e do Instituto de Car-
diologia Aloysio de Castro. Excepcional 
em sua especialidade, Dr. Jesse deixou 
inúmeros discípulos, avanços em cirurgia 
torácica e um importante legado para a 
medicina nacional. Membro de várias 
sociedades médicas e agraciado com 
diversos prêmios, o Acadêmico faleceu 
em 28 de novembro de 1993.
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A Academia Nacional de Medicina 
realizou o Simpósio “Avanços em Cirur-
gia Torácica” na quinta-feira (21), sob 
organização dos Acadêmicos Silvano 
Raia, Rui Haddad, José de Jesus Camargo 
e Rossano Fiorelli, e coordenação do Pro-
fessor da USP, Dr. Paulo Pêgo Fernandes. 

Acadêmicos e convidados apresentaram 
palestras sobre a especialidade, que teve 
como um de seus principais precurso-
res no Brasil o saudoso Acadêmico Jesse 
Pandolpho Teixeira, que completa seu 
centenário natalício este ano.

S e s s ã o
21 de junho de 2018

s

Avanços da cirurgia torácica  
são tema de Simpósio na ANM

Acads. Antonio Nardi, José Galvão-Alves e Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), junto ao 
Dr. Paulo Pêgo Fernandes e os Acads. Carlos Alberto de Barros Franco e Daniel Tabak
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Dando início ao evento, o Dr. Car-
los Eduardo Teixeira Lima, professor de 
cirurgia torácica da UERJ, apresentou 
palestra intitulada “Alternativas no trata-
mento dos derrames pleurais neoplásicos 
recidivantes”. Ressaltou como abordagem 
terapêutica mais frequente a pleurodese, 
destacando seu caráter menos incisivo. 
Segundo ele, os agentes esclerosantes indi-
cados para aplicação da técnica são talco, 
o nitrato de prata e citocinas proliferati-
vas, como povidone-iodine. Analisando 
os estudos apresentados, concluiu que o 
uso do talco na técnica apresenta bons 
resultados, com baixos índices de interna-
ção após cinco semanas, sendo, portanto, 
o agente esclerosante mais indicado.

O Dr. Carlos Gil Ferreira, Presi-
dente do Instituto Oncoclínicas, versou 
sobre o tema “Tratamento integrado do 
câncer de pulmão: Onde estamos?”, na 
qual discorreu sobre questões relacio-
nadas à incorporação de tecnologias, 
abordagem integrada multidisciplinar 
e a relação translacional biológica e 
clínica no tratamento da doença. O 
cirurgião apresentou casos clínicos 
diversos para demonstrar as diferentes 
e mais indicadas técnicas operatórias 
para cada paciente.

Ao concluir sua palestra, ressaltou a 
importância da rebiópsia no tratamento 
da neoplasia. Segundo ele, o incentivo 
à ciência no país e investimentos para 
integrar novas tecnologias de forma 
consciente são um importante passo 
para a evolução do tratamento cirúrgi-
co. Finalizou afirmando que alguns dos 
desafios e perspectivas para a especiali-
dade estão relacionados ao estímulo a 
políticas de medicina de precisão e abor-
dagem integrada.

Abordando questões sobre nódulos 
pulmonares e seu tratamento, o médico 
da American Medical City Dr. Ander-
son Nassar discutiu as principais etapas 
da decisão terapêutica em cada tipo de 
carcinoma. Segundo ele, os nódulos 
são os mais comuns entre os pacien-
tes com risco de câncer e representam 
maior índice de mortalidade, com 
25% dos pacientes em relação a outros 
tipos no Brasil. Dr. Nassar apresentou 
o guideline do procedimento indica-
do para carcinomas menores que oito 
milímetros, detalhou os riscos de cada 
abordagem e ressaltou a importância da 
decisão junto ao paciente.

Em seguida, a Dra. Maria Morard 
(Unirio) proferiu a palestra “Timecto-
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mia nas patologias tímicas”. A professora 
abordou principalmente o tratamento 
da miastenia grave, que representa a 
fraqueza e a fadiga rápida dos músculos 
que estão sob controle voluntário. Apre-
sentando técnicas cirúrgicas indicadas 
para cada tipo de doença, a especialista 
demonstrou que os melhores resultados 
do tratamento ocorrem em pacientes 
miectomizados, ou seja, que tiveram o 
músculo, ou parte dele, retirados.

Versando sobre o tema “Evolução 
da cirurgia traqueal”, o professor da 
UFF Luiz Felippe Judice apresentou 
um breve histórico da especialidade e 
os principais nomes que contribuíram 
para seus avanços. O médico listou 
algumas das técnicas disponíveis para 
o tratamento, entre elas ressecção, este-
nose e alargamento da traqueia. Por 
fim, Dr. Judice explicou a utilização 
de prótese biológica da traqueia, res-
saltando os desafios presentes em sua 
reconstrução e as perspectivas para o 
avanço do tratamento, destacando a 
contribuição da microcirurgia.

O Acadêmico Fábio Jatene palestrou 
sobre “Tratamento cirúrgico da embo-
lia pulmonar crônica”, apresentando 
alguns casos clínicos para demonstrar 

os métodos indicados de tratamento. 
Segundo ele, o recurso utilizado para 
pacientes com contraindicações para o 
uso de medicamentos anticoagulantes e 
nas recidivas é a implantação de filtro 
na veia cava, a fim de evitar que novos 
coágulos atinjam os pulmões. O Aca-
dêmico explicou ainda a embolectomia 
(retirada do êmbolo pulmonar por meio 
de cateter) e apontou os casos indicados 
para o tratamento, realizado apenas nos 
quadros de embolia pulmonar maciça.

O Acadêmico Rossano Fiorelli 
abordou o tema “Manejo dos traumas 
torácicos”, afirmando que traumatismos 
torácicos representam a terceira maior 
causa de morte mundial e a primeira 
entre pessoas abaixo dos 40 anos de 
idade. De acordo com ele, as lesões torá-
cicas contribuem para 25% das mortes 
decorrentes de trauma como causa direta 
e 50% como causa indireta.

Entre os mecanismos de lesão, o 
especialista apontou os principais como 
aceleração ou desaceleração (acidente 
automobilístico), compressão corpo-
ral (esmagamento) e impacto de alta 
velocidade (feridas por arma de fogo). 
Ele explicou a fisiopatologia dos tipos 
de trauma e indicou os procedimentos 
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referentes a exames primários, avalia-
ções e atendimentos iniciais. Por fim, o 
Acadêmico apresentou os avanços con-
temporâneos associados a tecnologias em 
imagem (ultrassonografia, tomografia 
helicoidal e ecocardiograma transesofá-
gico) e técnicas operatórias (tractotomia 
pulmonar, sutura mecânica de coração, 
stent traqueal, stent endovascular e cirur-
gia endovascular).

Na segunda parte do evento, o Aca-
dêmico José de Jesus Camargo abordou 
“Transplante pulmonar”. Segundo ele, 
até março desse ano já foram realizados 
cerca de 1.130 transplantes de pulmão 
no Brasil, principalmente em São Pau-
lo, Fortaleza e Porto Alegre. O cirurgião 
apresentou índices de sobrevida e pro-
cedimentos no manejo pós-operatório.

A respeito dos desafios em transplan-
tes intervivos de pulmão, o Acadêmico 
versou sobre a perda funcional de cerca 
de 17% em doadores normais, o cresci-
mento de órgãos adultos em pacientes 

pediátricos e o risco permanente de 
morbimortalidade do doador. Em sua 
conclusão, Dr. José de Jesus Camargo 
ressaltou a importância da doação de 
órgãos e a capacidade que a cirurgia tem 
de transformar vidas.

Por fim, o Dr. Paulo Pêgo Fernan-
des, professor da Universidade de São 
Paulo, apresentou palestra intitulada 
“Análise crítica e perspectivas do uso de 
robô em cirurgia torácica”. O cirurgião 
demonstrou casos em que o método foi 
utilizado por meio de shunt ou cateter, 
exemplificando a execução da técnica 
operatória para cada caso em vídeo.

Em sua conclusão, o médico apon-
tou os principais avanços alcançados 
com o uso da robótica, a amplitude 
das perspectivas futuras e a atuação do 
robô na cirurgia torácica. Ressaltou a 
importância do treinamento adequado 
do profissional, seleção cuidadosa do 
paciente e desenvolvimento de progra-
mas robóticos baseados em equipes.

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 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 21/06/2018, 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 34ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, anunciando-a secreta para discussão e votação para regulamentação do Art. 
36 do Regimento Interno. Encerrados os debates, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, reabriu a 
Sessão, colocando em discussão e aprovação as atas das Sessões de 24 de maio de 2018 e 7 de junho de 
2018 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Na sequência, comunicou que o Dr. 
Brunno von Ristow, Honorário Estrangeiro desta Casa, fez a doação de uma importante coleção obras de 
grandes mestres da Cirurgia Plástica para a Biblioteca Alfredo do Nascimento e Silva. O Presidente comunicou 
o lançamento da obra “Contribuição à Cirurgia Geral” pelo Acad. Alcino Lázaro da Silva. Nas Comunicações da 
Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves apresentou projeto apresentado pelo Honorário Nacional Celmo Celeno 
Porto, que propõe uma aproximação da Academia Nacional de Medicina com as Ligas Acadêmicas. Nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin fez a leitura de uma mensagem enviada a seu correio 
eletrônico, que versava sobre um esquema de “compra” de citações em artigos científicos, mostrando-se 
preocupado com a propagação deste tipo de ação. O Acad. Rossano Kepler Alvim Fiorelli afirmou que foi 
procurado pela Sociedade Brasileira Acadêmica de Cirurgia, a fim de que fossem fortalecidas as relações entre 
as duas instituições. O Acadêmico fez a entrega de uma carta da referida instituição ao Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, que destacou ser este tipo de ação de primordial importância para a Academia Nacional 
de Medicina e é um dos objetivos do Núcleo de Relações Institucionais Nacionais. Não havendo mais 
Comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 
Homenagem ao Acadêmico Jesse Pandolpho Teixeira. Nesta oportunidade, falaram os Acads. Celso Marques 
Portela, José de Jesus Peixoto Camargo e Orlando Marques Vieira, além do Prof. Dr. Geraldo Roger Normando 
(Universidade Federal do Pará), ex-residente do Prof. Jesse Teixeira. Na sequência, a palavra foi aberta aos 
Acadêmicos, ocasião na qual se manifestaram os Acads. Milton Ary Meier e Ricardo José Lopes da Cruz a 
respeito do homenageado. Dando sequência ao Simpósio “Avanços em Cirurgia Torácica”, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, convidou o Dr. Paulo Pêgo Fernandes (USP) para retomar o assento à mesa para 
coordenar a sessão científica. O Acad. José de Jesus Peixoto Camargo fez exposição acerca de “Transplante 
Pulmonar – Estado da Arte”. Na sequência, o Dr. Paulo Pêgo Fernandes (USP) pronunciou a conferência 
intitulada “Análise Crítica e Perspectivas do Uso de Robô em Cirurgia Torácica”. Ao final das apresentações, 
seguiu-se rodada de debates, da qual foram moderadores os Acads. Carlos Alberto de Barros Franco e Daniel 
Goldberg Tabak. 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, Pietro Novellino, Silvano Mario 
Attilio Raia, Adolpho Hoirisch, Gerson Canedo de Magalhães, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José de Jesus 
Peixoto Camargo, José Galvão-Alves, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Maurício Augusto Silva Magalhães 
Costa, Antonio Egidio Nardi, Omar da Rosa Santos, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Henrique Murad, 
Daniel Goldberg Tabak, Orlando Marques Vieira, José Carlos do Valle, Walter Araújo Zin, Celmo Celeno 
Porto (Honorário Nacional), Fabio Biscegli Jatene, Marcelo Marcos Morales, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, 
José Manoel Jansen, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário Nacional), Carlos Américo de Barros e 
Vasconcelos Giesta, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Celso Marques Portela, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Tito de Abreu Fialho (Honorário Nacional), Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Milton Ary Meier, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Arno von Buettner Ristow, Gilberto de Nucci, 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Erlo Roth (Honorário Estrangeiro), Carlos Alberto de Barros Franco (38). 
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Na última quinta-feira, 28 de junho, 
os professores Cláudio Tinoco (UFF) e 
Luiz Fernando Jobim (UFRGS) apresen-
taram, respectivamente, as conferências 
“Recentes progressos em medicina 

nuclear” e “Como o estudo do DNA 
transformou a medicina”, a convite dos 
Acadêmicos José Galvão-Alves e Carlos 
Antônio Gottschall, na Academia Nacio-
nal de Medicina.

S e s s ã o
28 de junho de 2018

s

ANM realiza conferências sobre  
medicina nuclear e genética

Os Acads. José Galvão-Alves (Secretário-Geral) e Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente)  
na mesa diretora
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O Acad. José Galvão-Alves iniciou 
o evento introduzindo o palestrante 
Cláudio Tinoco, Professor da Univer-
sidade Federal Fluminense e Chefe do 
Serviço de Medicina Nuclear dos Hos-
pitais Antônio Pedro, Pró-Cardíaco e 
Samaritano. O convidado realizou a 
conferência “Recentes progressos em 
medicina nuclear”, sobre as novidades 
apresentadas no congresso da Society of 
Nuclear Medicine and Molecular Ima-
ging de 2018.

Dando início à sua aula, o Professor 
Tinoco abordou cintilografia com leucó-
citos marcados, procedimento no qual o 
sangue coletado do paciente é separado 
dos leucócitos, que são marcados com 
uma pequena quantidade de radiação, 
e reinjetado no paciente algumas horas 
após a coleta. Prosseguindo a apresen-
tação do caso e do desenvolvimento do 
tratamento realizado no paciente, o espe-
cialista ressaltou que o diagnóstico só foi 
possível em razão da aplicação da técnica 
no exame de imagem.

Segundo Cláudio Tinoco, a tomo-
grafia computadorizada por emissão 
de pósitrons e a cintilografia com leu-
cócitos marcados foram incorporados 
em 2015 pela Sociedade Europeia de 

Cardiologia na avaliação de pacientes 
com endocardite infecciosa. Junto ao 
ecocardiograma, os exames de imagem 
molecular em medicina nuclear são os 
principais auxiliares na identificação de 
processos infecciosos no coração e suas 
complicações.

O especialista apontou também 
algumas das novidades apresentadas 
no Congresso da Sociedade de Medici-
na Nuclear e Imagem Molecular, entre 
eles o novo radiofármaco, fluoromalto-
triose, e o conceito de “teranóstico”, a 
combinação de terapia e diagnóstico, o 
que representa um avanço para a medi-
cina nuclear, que passa a atuar nos dois 
campos. O mecanismo utilizado para 
localizar a doença irá auxiliar na seleção 
do tratamento adequado para o paciente.

Dr. Tinoco apresentou estudos 
sobre a eficácia do uso de PET-CT com 
PSMA – técnica de diagnóstico por 
imagem que, além de mostrar imagens 
da anatomia do corpo humano, avalia 
alterações metabólicas do organismo – 
tanto em exames para detecção de câncer 
de próstata quanto no tratamento da 
doença. Demonstrou, ainda, a atuação 
do radiofármaco gálio-68 em tumores 
neuroendócrinos.
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Em sua conclusão, Cláudio Tinoco 
explicou novo tratamento apresenta-
do no congresso, o chamado PRCRT 
(Peptide Receptor Chemotherapy Radio-
therapy), que consiste na combinação de 
quimioterápicos e radionuclídeos para 
o tratamento de metástases agressivas 
mal diferenciadas e para metástases bem 
diferenciadas, respectivamente. Por fim, 
ressaltou a importância de uma equipe 
multidisciplinar no tratamento de tumo-
res neuroendócrinos, a fim de que se 
alcance o melhor resultado diagnóstico 
e terapêutico.

Para apresentar a segunda confe-
rência da noite, o Acadêmico Carlos 
Antônio Gottschall convidou o Profes-
sor Luiz Fernando Jobim – Diretor do 
Laboratório de Imunologia do Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal de 
Medicina do Rio Grande do Sul, ex-Pre-
sidente da Academia Sul-Riograndense 
de Medicina e Professor Titular de Medi-
cina Interna da UFRGS – que realizou 
a conferência “Como o estudo do DNA 
transformou a medicina”.

Em sua introdução, o especialista 
discorreu sobre seu primeiro contato 
com tipagem por DNA – processo que 
envolve a identificação e a avaliação do 

material genético de um indivíduo –, 
a história dos estudos moleculares e a 
evolução das técnicas de amplificação de 
DNA por PCR (reação em cadeia pela 
polimerase), taq (enzima polimerase ter-
moestável) e termociclador em tempo 
real. Demonstrou ainda como ocorre o 
processo de reação em cadeia da polime-
rase, o estudo de sequência dos alelos e 
genes, a construção de kits para avaliação 
molecular e como é feita a tipagem de 
antígenos leucocitários humanos.

O Dr. Luiz Fernando Jobim versou 
então sobre sua experiência com frequên-
cias genotípicas dos alelos da população 
de índios tucunas, na Amazônia. Apre-
sentando dados de estudo realizado por 
ele em 1981, o geneticista indicou a 
presença de polimorfismos na popula-
ção branca e negra estudada, enquanto 
a população indígena apresenta apenas 
três alelos HLA, comprovando a des-
cendência dos povos mongólicos, da 
Rússia, semelhante à de outros índios 
latino-americanos e esquimós. Esse tipo 
de estudo explica, por exemplo, a pro-
pensão para determinadas doenças por 
parte dessa população.

Em seguida, ressaltou a con-
tribuição dos estudos genéticos na 

Revista_ANM_189-4.indd   84 23/10/2018   08:35:08



s    85   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 (4), 2018

realização de transplantes e relembrou 
alguns dos primeiros transplantes fei-
tos no Brasil, como o de rim, cardíaco 
e medula óssea. Abordou também o 
auxílio da indústria no avanço da 
biomedicina, por meio da criação de 
equipamentos cada vez mais eficientes 
e modernos, e o incentivo e investi-
mento em uma melhor capacitação 
profissional na área.

Por fim, o Dr. Luiz Fernando pon-
tuou alguns dos usos da genética como 
recurso médico, como os testes preditivos 
de doenças, a genética forense e os testes de 
investigação de paternidade. Concluiu expli-
cando a utilização do estudo genético na 
infectologia, por meio da análise molecular 
de patógenos no líquido cefalorraquidiano 
pela reação em cadeia da polimerase em 
pacientes infectados pelo HIV.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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No último dia 30 de junho, a Aca-
demia Nacional de Medicina completou 
189 anos, e diante de Acadêmicos, 
autoridades e convidados, a mais antiga 
instituição médica, científica e cultural 

do Brasil celebrou na sexta-feira (29) sua 
ininterrupta história de contribuições 
para o estudo, discussão e desenvolvi-
mento das práticas médicas, em sua sede, 
no Centro do Rio de Janeiro.

S e s s ã o  S o l e n e
28 de junho de 2018

s

Celebração do 189º aniversário da Academia 
Nacional de Medicina

Na Mesa Diretora: o Dr. Jorge Darze, os Acads. Pietro Novellino, José Galvão-Alves, Jorge 
Alberto Costa e Silva (Presidente), Ricardo Cruz e Antonio Nardi, junto ao Dr. Lincoln Ferreira
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A Mesa Diretora da solenidade foi 
constituída pelo Presidente da ANM Jor-
ge Alberto Costa e Silva, os Acadêmicos 
Antonio Egídio Nardi (1º Vice-Presiden-
te), José Galvão-Alves (Secretário-Geral), 
Ricardo José Lopes da Cruz (1º Secretá-
rio) e o ex-Presidente Pietro Novellino. 
Entre as autoridades que integraram a 
mesa estavam o Dr. Lincoln Lopes Fer-
reira (Presidente da Associação Médica 
Brasileira), Dr. Jorge Darze (Presidente 
da Federação Nacional dos Médicos), 
Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro 

(Presidente da Academia de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro), Dr. Nel-
son Nahon (Presidente do Cremerj), 
Dr. Francisco Horta (Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro), 
Dr. Miguel Burnier (Diretor da McGill 
University – Canadá), João Ricardo 
Moderno (Presidente da Academia Bra-
sileira de Filosofia), o Contra-Almirante 
Sergio Chaves Junior (Diretor da Escola 
de Guerra da Escola Naval da Marinha 
do Brasil), Dr. José Itamar Abreu Costa 
(Presidente da Academia de Medicina 

O Secretário-Geral, Acad. José Galvão-Alves
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do Piauí), Dr. João Paulo Silva Vieira 
(Presidente da Academia Nacional de 
Farmácia) e o Major-Brigadeiro José 
Luis Ribeiro Miguel (Diretor de Saúde 
da Aeronáutica Brasileira).

Após a execução do Hino Nacio-
nal, o Acadêmico Ricardo Cruz fez a 
leitura das mensagens de congratulação 
recebidas pela Academia Nacional de 
Medicina e anunciou os representantes 
das instituições presentes. Em seguida, 
o Acadêmico José Galvão-Alves apresen-
tou o relatório de atividades acadêmicas 

realizadas no período de julho de 2017 
a junho de 2018, entre elas reuniões de 
diretoria e sessões científicas abertas ao 
público, como simpósios, conferências 
e oficinas diagnósticas. Destacou ainda 
realizações como o Curso de Atualiza-
ção em Ciências Médicas, encontros de 
Ligas Acadêmicas de diversas faculdades 
de medicina e uma visita guiada pelas 
instalações da Academia Nacional de 
Medicina, prática que poderá se repetir 
em anos futuros por inúmeras faculda-
des. Finalizou agradecendo a todos pelo 

O Acad. Omar da Rosa Santos, Orador, relembrou os saudosos Acadêmicos falecidos
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estímulo à continuidade da história de 
glória da Academia e sua grande contri-
buição para o desenvolvimento da saúde 
e da sociedade brasileira.

O Acadêmico Omar da Rosa San-
tos, orador oficial da cerimônia, proferiu 
discurso em homenagem ao Honorário 
Sami Arap, falecido em 15 de março de 
2018, e ao Acadêmico Nestor Schor, 
falecido em 3 de fevereiro de 2018, des-
tacando que está sendo preparado um 
livreto especial em homenagem à sua 
memória. Saudou ainda os novos Acadê-

micos Jorge Fonte de Rezende Filho, José 
Horácio Costa Aboudib, Rui Monteiro 
de Barros Maciel e Maurício Magalhães 
Costa, que ingressaram como titulares 
este ano na ANM.

Em seguida, foi realizada a entrega 
de prêmios oficiais da Academia Nacional 
de Medicina. O Acadêmico Galvão-
-Alves entregou o Prêmio Presidente da 
Academia Nacional de Medicina Miguel 
de Oliveira Couto, da Seção de Cirurgia, 
ao Dr. Alexandre Siciliano Colafrances-
chi e demais coautores colaboradores do 

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva durante seu discurso
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trabalho vencedor “Ventrículo artificial 
de terceira geração e a terapia de longo 
prazo para insuficiência cardíaca”; o Aca-
dêmico Egídio Nardi fez a entrega do 
Prêmio Presidente da Academia Nacio-
nal de Medicina José Leme Lopes, Seção 
de Medicina, ao vencedor Dr. Walter dos 
Santos Gonçalves, pelo trabalho “Função 
sexual no transtorno depressivo maior e 
transtorno depressivo persistente” e seus 
demais coautores e colaboradores. O Prê-
mio Academia Nacional de Medicina foi 
entregue ao Professor Clovis Orlando 
da Fonseca, pelas mãos do Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva, pelo tra-
balho “Pesquisa clínica da eficácia do 
álcool perílico, um constituinte natural 
de óleos essenciais, no tratamento dos 
tumores cerebrais malignos”. O Presi-
dente da ANM anunciou também os 
Prêmios Acadêmicos para 2019: Prêmio 
Academia Nacional de Medicina, Prê-
mio Presidente da Academia Nacional de 
Medicina e Prêmio Fernandes Figueira.

O Presidente Jorge Alberto Costa e 
Silva encerrou a solenidade proferindo 
emocionado discurso sobre a história 
da Academia Nacional de Medicina, 
no qual destacou o papel da instituição 
na sociedade brasileira e os desafios que 

superou ao longo de seus 189 anos para 
contribuir com o estudo e a prática da 
medicina por meio de suas atividades 
científico‐culturais. Anunciou a inaugu-
ração do Centro da Memória Médica em 
outubro deste ano, um antigo sonho de 
Acadêmicos, diretorias e presidentes, que 
será concretizado em novas e modernas 
instalações, e aberto ao público em lojas 
do andar térreo, no prédio da ANM. 
Ressaltou, por fim, que as instalações 
abrigarão o maior acervo intelectual e 
cultural sobre o desenvolvimento da 
medicina do país.

O Presidente ressaltou as caracte-
rísticas de sua gestão, que teve início 
em julho de 2017, baseada na união 
dos membros da diretoria, conciliando 
diferenças a fim de buscar os melhores 
resultados para a instituição. Enfatizou 
a importância da abordagem humanis-
ta, ética, moral e de acordo com direitos 
humanos que vem sendo promovida 
nas atividades realizadas pela Acade-
mia, fomentando a reflexão e o debate 
a respeito do indivíduo e da sociedade 
no momento histórico vivido no Brasil. 
O Acadêmico se declarou honrado pela 
dedicação, respeito e afeto com que os 
15 membros da diretoria se dedicam à 
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casa, bem como os demais confrades, e 
agradeceu com alegria e satisfação pelo 
grande trabalho desenvolvido.

Concluiu a solenidade agrade-
cendo a colaboração de membros 
titulares, honorários e correspon-
dentes pela participação em prol do 

objetivo de fortalecer e nutrir a quase 
bicentenária Academia Nacional de 
Medicina. Ao final da cerimônia, foi 
oferecido coquetel aos convidados no 
Salão Nobre, onde os Acadêmicos se 
reuniram para festejar os 189 anos da 
instituição.

Acadêmicos celebram os 189 anos da Academia Nacional de  
Medicina no Salão Nobre da instituição

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 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 28/06/2018, 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 35ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, comunicando a todos que no dia 29 de junho de 2018, às 20 h, será realizada 
a solenidade em comemoração aos 189 anos da Academia Nacional de Medicina. Informou também o início das 
obras do Centro da Memória Médica, cujo término deverá ocorrer durante o mês de setembro, estando o local 
aberto à visitação dos Acadêmicos. Afirmou que a inauguração do Centro da Memória Médica coroa o trabalho 
de sucessivas gestões. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves fez, a pedido do Diretor 
do Arquivo, Acad. José Luiz Gomes do Amaral, leitura de mensagem enviada a todos os Acadêmicos acerca de 
providências para atualização das informações de seus dossiês no Arquivo. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Omar da Rosa Santos sugeriu que, na ocasião da cerimônia de inauguração do Centro da 
Memória Médica, fosse convidado o Dr. Claudio Chaves, que muito auxiliou na obtenção do terreno onde se 
instalará o Centro da Memória Médica. Não havendo mais Comunicações dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, iniciou a rodada de conferências. Para tanto, convidou o Acad. José Galvão-Alves 
para apresentar o primeiro conferencista da noite, Dr. Claudio Tinoco (UFF), que proferiu a palestra intitulada 
“Recentes Progressos em Medicina Nuclear – Novidades do Congresso da Society of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging – 2018”. Na sequência, o Acad. Carlos Antonio Mascia Gottschall apresentou o Dr. Luiz 
Fernando Jobim (HCPA/UFRGS), o qual discutiu “Como o Estudo do DNA Transformou a Medicina”. Ao final 
das apresentações seguiu-se rodada de debates, da qual participaram os Acads. Omar da Rosa Santos e José 
Carlos do Valle. 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, Omar da Rosa Santos, Silvano 
Mario Attilio Raia, Carlos Antonio Mascia Gottschall, José Luiz Gomes do Amaral, Manassés Claudino 
Fonteles, Milton Ary Meier, Pietro Novellino, José Carlos do Valle, Ricardo José Lopes da Cruz, José de 
Jesus Peixoto Camargo, José Galvão-Alves, Gerson Canedo de Magalhães, Walter Araújo Zin, Jayme 
Brandão de Marsillac, José Manoel Jansen, Orlando Marques Vieira, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Carlos Alberto de Barros Franco, Adolpho Hoirisch, Natalino 
Salgado Filho, Paulo Marchiori Buss (26). 
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INTRODUÇÃO

A prática clínica demonstra que o 
tratamento das duas principais doenças 
inflamatórias intestinais (DII), doença 
de Crohn (DC) e retocolite ulcerativa 
(RCU), representa um verdadeiro desafio 
para o médico. Diferenças individuais na 
sua evolução,1 de certa forma imprevisível 
e com respostas particularizadas às terapias 
medicamentosas e cirúrgicas, dificultam 
antever o sucesso de qualquer esquema 
utilizado na sua conduta terapêutica. Esse 
comportamento das DII recomenda que 
o doente se submeta a revisões periódicas, 
pela avaliação clínica e de exames com-
plementares, cabendo ao médico decidir 
por sua manutenção ou mudanças, tendo 
sempre como maior objetivo interferir na 
história natural da doença.

No passado, não tão distante, o 
controle dos sintomas era suficiente 

para considerar a doença em remis-
são, servindo, até então, como um dos 
poucos parâmetros para a interpretação 
do resultado terapêutico. O acompa-
nhamento desses doentes, associado à 
melhora dos métodos de investigação, 
mostrou que a remissão clínica era 
importante, sim, porém menos con-
sistente do que se imaginava, quando 
confrontada, ao mesmo tempo, com 
os achados nos procedimentos de ima-
gem, principalmente endoscópicos, 
com os quais ela nem sempre guardava 
correlação. A partir dessa constatação, 
emergiu, como propósito mais abran-
gente, o chamado tratamento além dos 
sintomas, tendo na cicatrização das 
lesões seu maior alvo.2, 3

Embora na prática, habitualmen-
te, a prescrição costume seguir uma 
sequência terapêutica, conhecida como 
step up, é preciso sempre considerar a 

A r t i g o

s

Quando e como usar biológicos

Sender J Miszputen
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inexistência de um esquema que venha a 
ser igualmente eficaz para todos os doen-
tes. Essa expectativa obriga a decisões, 
de preferência individualizada e modi-
ficada nos momentos adequados, para 
que alcancem o maior número de seus 
objetivos: promover e sustentar a remis-
são dos sintomas intestinais e aqueles 
associados de outros sistemas, eliminar e 
evitar complicações, manter a qualidade 
de vida, o estado nutricional, a integri-
dade anatômica e fisiológica do canal 
alimentar,4 a cicatrização das lesões dos 
segmentos comprometidos pela doen-
ça e, se possível, remissão histológica,5 
resultados considerados fundamentais 
para minimizar as recidivas da inflama-
ção, a necessidade de hospitalização e a 
indicação de cirurgia.6,7,8

 Ainda que o arsenal terapêutico 
para as DII seja composto de fárma-
cos de diferentes classes , segundo seus 
mecanismos de ação, desde os que ofe-
recem maior segurança, menos sujeitos 
a efeitos secundários, mas com poder 
anti-inflamatório limitado, até aqueles 
mais agressivos, acompanhados de maior 
risco, porém mais efetivos, nem todos os 
doentes atingirão a remissão clínica em 
alguma etapa da sua evolução e, prin-

cipalmente, a cicatrização da mucosa 
inflamada.

Mas, sem dúvida, o progressivo 
conhecimento que foi sendo adquiri-
do sobre os elementos envolvidos na 
etiopatogenia das doenças inflamató-
rias intestinais, caso das respostas da 
imunidade inata e adquirida, acabou 
se constituindo no grande gatilho que 
permitiu o desenvolvimento de novos 
compostos, mais eficazes em promover 
e sustentar a remissão da atividade da 
doença sem necessidade de corticotera-
pia prolongada ou repetitiva9,10 e com 
menores efeitos sistêmicos. O maior 
exemplo dessa mais recente fase farma-
cológica das DII deve ser creditado à 
descoberta dos medicamentos biológicos, 
ainda no final do século passado, com 
expectativa de que pudessem interferir 
nas diferentes etapas da resposta imu-
noinflamatória intestinal, responsáveis 
pelo desencadeamento e manutenção 
crônica da inflamação. Atualmente, um 
grupo variado de fármacos com essas 
propriedades já se encontra disponível 
para seu emprego rotineiro. Embora de 
alto custo, os biológicos, se compara-
dos aos medicamentos convencionais, 
são responsáveis pelo maior índice de 
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cicatrização das lesões inflamatórias 
intestinais,11, 12 evitando complicações, 
hospitalizações e cirurgias, o que resul-
ta em melhor qualidade de vida para o 
doente e importante economia para os 
sistemas de atenção à saúde.13

Quando usar?

A falta ou perda da resposta, intole-
rância ou efeitos adversos significativos 
aos tratamentos convencionais, des-
de sua prescrição inicial ou durante a 
evolução das DII, impõem revisões da 
estratégia terapêutica, com indicação 
para as drogas de origem biológica.14, 

15 Uma segunda indicação diz respeito 
aos casos cuja gravidade clínica requei-
ra imediato controle sintomático, com 
base nos clássicos índices CDAI para 
DC e o escore de Mayo, incluindo o 
subescore endoscópico, para RCU. Esses 
índices foram desenvolvidos para avaliar 
o grau de atividade num determinado 
momento da evolução dessas doenças 
e são largamente utilizados pelos espe-
cialistas, embora a correlação do CDAI 
com a inflamação da mucosa na DC seja 
considerada pobre.16, 17

Ainda que a maioria dos algoritmos 
de tratamento das DII se proponha a 
considerar alguma classificação dos 
doentes de acordo com a gravidade da 
doença, não existe uma definição formal 
ou de consenso sobre como caracterizar 
as formas de sua apresentação em leve, 
moderada ou grave. Por outro lado, 
também não é usual, para guiar deci-
sões terapêuticas, avaliar sua gravidade 
no longo prazo, o que parece ser também 
uma necessidade, já que ambas as doen-
ças tendem a ser progressivas em muitos 
casos. Um grupo multinacional18 aborda 
essa questão, sugerindo que nesta análi-
se sejam levados em contas três aspectos 
para eles relevantes:

1. Impacto da doença no paciente: sinto-
mas, efeitos autorrelatados, qualidade 
de vida e grau da incapacitação.

2. O ônus relacionado à extensão, 
localização e gravidade do envolvi-
mento intestinal em determinado 
momento.

3. Curso da doença, incluindo alterações 
estruturais.

Segundo essa proposta as diferentes 
medidas não seriam mutuamente exclu-
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sivas e a correlação e inter-relação entre 
elas não necessariamente proporcionadas.  

A evolução relatada pelo doente pare-
ce ter grande destaque nessa avaliação, 
parâmetro que poderá vir a tornar-se parte 
dos objetivos primários requeridos pelas 
Agências Reguladoras para aprovação de 
medicamentos indicados para as DII.19 
Embora não haja nenhum instrumen-
to formal validado para essa finalidade, 
reconhece-se que os dados informados 
no diário utilizado pelo doente para o 
cálculo do CDAI nos ensaios clínicos, 
por exemplo, continuam apropriados.20

Os autores insistem que a atividade 
calculada da doença deva ser distingui-
da da sua gravidade, ainda que ela possa 
contribuir para essa interpretação, seja 
pelos sintomas quanto pelo impacto na 
qualidade de vida referido pelo doente. 
Citam exemplos dos casos de DC este-
nótica de íleo, com muitos sintomas 
e pequena extensão do processo infla-
matório ou aqueles corticodependentes 
com altos índices de atividade inflama-
tória, previsão de curso moderadamente 
complicado, mesmo com um peso infla-
matório mínimo.

Biológicos na retocolite ulcerati-
va – A escolha do esquema terapêutico 

deverá considerar não só a extensão do 
processo inflamatório e seu grau de gra-
vidade aferidos na colonoscopia, como 
também o prognóstico representado pelo 
risco embutido nesses achados, definido 
quanto à probabilidade da necessidade de 
hospitalização ou cirurgia. Encaixam-se 
como de alto risco os casos com doença 
extensa, úlceras profundas e sinais sistê-
micos como anemia, hipoalbiminemia, 
proteína C reativa e hemossedimentação 
elevadas.21 Diferentemente da doença de 
Crohn, os sintomas da retocolite ten-
dem a se correlacionar com a atividade 
inflamatória observada na colonoscopia. 
Entretanto, é bom insistir que mesmo 
os doentes assintomáticos, mas com 
inflamação grave reconhecida no pro-
cedimento endoscópico, devem ter seu 
tratamento otimizado ou permutado 
por fármaco de outra classe.21 Cerca de 
15% dos casos de RCU são classifica-
dos com doença grave no momento do 
diagnóstico.22

1. Ani-TNFα – Infliximabe, ada-
limumabe e golimumabe, anticorpos 
monoclonais, antagonistas do fator de 
necrose tumoral ɑ (anti-TNFɑ), uma 
das principais citocinas promotoras da 
inflamação, estão indicados para as for-
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mas moderadas a graves e doentes de alto 
risco de RCU, tanto como tratamento 
de indução quanto de manutenção.23, 24, 

25, 26, 27, 28

Combinação do IFX com azatiopri-
na aumenta os índices de remissão e de 
cicatrização da mucosa na RCU, quando 
se comparam esses resultados com ambas 
as drogas em separado. No estudo UC-
-SUCCESS, que envolveu 239 doentes, 
houve significante aumento no número 
de casos que atingiram a remissão livre 
de corticosteroides (39,7% dos que 
receberam o tratamento combinado, 
contra 23,7% com AZA e 22,1% com 
IFX isoladamente), no tempo de dura-
ção do acompanhamento (16 semanas). 
A cicatrização da mucosa foi observada 
em 63% dos doentes do grupo da dupla 
terapia, 55% nos que receberam IFX e 
37% nos com AZA, ambos em mono-
terapia.29 Outros autores confirmaram a 
validade desses resultados no longo pra-
zo, quando da associação desse biológico 
com o tiopurínico.30, 31, 32 Lembrar que 
essa associação aumenta o risco de infec-
ções adquiridas ou latentes33.

Infliximabe – Foi o primeiro anticor-
po anti-TNFα testado para o tratamento 
da RCU34, em dois estudos multicên-

tricos, randomizados, duplo-cegos e 
controlados, considerados pivotais. Os 
autores compararam os resultados desse 
biológico com placebo em uma gran-
de população de doentes com formas 
moderadas a graves de RCU (ACT 1, 
ACT 2), que haviam sido tratados e não 
respondido ou tiveram intolerância aos 
aminossalicilatos, corticosteroides ou 
imunossupressores, analisando resposta, 
remissão clínica e evolução endoscópica. 
Duas doses infusionais foram testadas: 
5mg/kg e 10mg/kg de peso, ministra-
das nas semanas 0, 2 e 6, como fase de 
indução e posteriormente a cada 8 sema-
nas, como manutenção. A duração do 
ensaio ACT 1 foi de 54 semanas e do 
ACT 2 de 30 semanas, sendo a avaliação 
dos resultados baseada no escore clínico-
-endoscópico da Clínica Mayo. Ambas as 
doses mostraram taxas de resposta clínica 
e remissão estatisticamente superiores às 
observadas no grupo placebo, nos dois 
períodos, assim como a cicatrização da 
mucosa, pelas avaliações endoscópicas, 
foi significativamente mais frequente nos 
doentes que receberam IFX, em com-
paração com o placebo. Foi possível 
descontinuar os corticosteroides e, ainda 
assim, manter a remissão clínica em boa 
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parte dos casos. Esses ensaios definiram a 
importância do anti-TNF no tratamen-
to dos doentes com RCU moderada a 
grave, que não haviam respondido aos 
medicamentos convencionais, a melhor 
dose (5mg/kg) e a oportunidade de 
manter a remissão clínica e endoscópica 
no longo prazo sem a necessidade dos 
esteroides. 

Ficou demonstrado em publicação 
posterior, utilizando a casuística dos pro-
tocolos ACT 1 e ACT 2, que as mais 
altas taxas de resposta, remissão e cica-
trização das lesões, nas semanas 30 e 54, 
haviam ocorrido entre os doentes que 
evoluíram com a maior concentração da 
droga, durante o tratamento com IFX.35

O IFX é recomendado para as formas 
graves da colite ulcerativa, conhecidas 
como fulminantes,36 incluindo a compli-
cação do megacólon tóxico, nos doentes 
que não tenham controlado seu quadro 
clínico após tentativa com corticosteroi-
des ou ciclosporina pela via endovenosa. 
O objetivo maior nessas situações é evitar 
a progressão da doença para a indica-
ção da colectomia de urgência. Recente 
estudo propõe escalonamento acelerado 
do IFX (três doses num período médio 
de 24 dias) nessa condição de gravida-

de,  por ter conseguido reduzir o índice 
de colectomia para 7% durante a fase 
de indução, comparado com o de 40% 
nos pacientes que receberam as mesmas 
doses, seguindo os intervalos de tempo 
regularmente recomendados.37

Adalimumabe – Foi o segundo 
anticorpo monoclonal anti-TNFα dis-
ponível para o tratamento das DII. 
Totalmente humano, o que lhe confere 
menor poder imunogênico, foi avalia-
do nos estudos pivotais ULTRA 1,38 
ULTRA 224, 39 e após quatro anos de 
acompanhamento pelo ULTRA 3.25 
No ULTRA 1, ensaio multicêntrico, 
randomizado e controlado, avaliou-se 
sua eficácia, inicialmente incluindo 186 
doentes com formas moderadas e graves 
de RCU, testando-se as doses de 160mg 
na semana 0, 80mg na semana 2 e 40mg 
nas semanas 4 e 6. O segundo grupo foi 
medicado com placebo. A maioria dos 
doentes encontrava-se em uso de cor-
ticosteroides e/ou imunossupressores, 
sem melhora. A pesquisa foi estendida 
para mais 390 doentes, tratados com 
adalimumabe (ADA), nas mesmas 
datas, com injeções de 80mg na sema-
na 0 e 40mg nas semanas 2, 4 e 6. Os 
índices de remissão na semana 8 foram 
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estatisticamente melhores no grupo que 
recebeu maiores doses (18,5%), contra 
10,0% no de doses menores e 9,2% no 
grupo placebo, o mesmo ocorrendo, 
numericamente, com a resposta clínica, 
quando comparados ao grupo placebo. 
Embora a cicatrização da mucosa tam-
bém tenha sido superior, não alcançou 
significância estatística.38

A investigação com ADA teve 
sequência com outro ensaio multi-
cêntrico (ULTRA 2), randomizado 
e duplo-cego, placebo-controlado, 
envolvendo 494 doentes com RCU 
moderada a grave, em tratamento com 
corticosteroides ou imunossupressores, 
estratificando, nesse estudo, um grupo 
de doentes que já havia sido tratado com 
antagonistas do TNFɑ. Com doses de 
160mg na semana 0, 80mg na semana 2, 
seguindo-se 40mg a cada duas semanas, 
o objetivo primário era avaliar os índi-
ces de remissão na semana 8 e, no longo 
prazo, na semana 52. No total, dos que 
receberam a droga, a remissão na semana 
8 situou-se em  16,5% e 9,3% no gru-
po placebo, e, ao final das 52 semanas, 
17,3% e 8,5%, respectivamente.

Em relação aos doentes virgens de 
biológicos, a remissão na semana 8 foi 

melhor, 21,3% dos doentes tratados 
com a droga e 11% entre os que rece-
beram placebo, enquanto na semana 
52 os índices foram respectivamente de 
22% e 12,4%. Os resultados para aque-
les casos que já haviam sido expostos ao 
anti-TNF mostraram na semana 8 taxas 
de remissão menores, de 9,2% e 6,9%, 
comparando droga x placebo, e na sema-
na 52, 10,2% e 3%, respectivamente. 
Considerando a remissão endoscópica, 
os índices na semana 8 foram de 41,1% 
para o grupo ADA e 31,7% para o pla-
cebo; na semana 52, essas taxas foram 
de 25,0% e 15,4%, respectivamente. Os 
autores concluíram que o ADA mostrou 
sua superioridade em relação ao place-
bo em induzir e manter a remissão de 
doentes com RCU moderada a grave 
também a longo prazo, quando refratária 
aos salicilatos corticosteroides, imunos-
supressores e na falha do IFX.39

Ensaio com prazo maior, manu-
tenção com adalimumabe por quatro 
anos, nos doentes alocados nos estudos 
ULTRA 1, 2 e 3 demonstrou que a remis-
são, cicatrização da mucosa e melhora 
da qualidade de vida foram sustentadas 
durante todo o período, assim como bai-
xas taxas de hospitalização e colectomia, 
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não se detectando aumento dos riscos 
por todo o período analisado.25 Em 
publicação recente confirmou-se melhor 
evolução nos doentes com RCU mode-
rada a grave, tratados com ADA como 
droga de manutenção, nos casos ainda 
virgens de anti-TNF: menor taxa de 
falha, de necessidade de escalonamento 
do biológico e de indicação de cirurgia.40

É preciso comentar que, embora a 
formação de anticorpos anti-ADA possa 
ser menor que a observada para o infli-
ximabe, ela também ocorre. Portanto, 
tentar evitá-la com a utilização de um 
imunossupressor é válido também para 
este biológico,41, 42 com todos os riscos 
implícitos nessa associação. Ainda assim, 
não há garantia de perda secundária 
de resposta também ao adalimumabe. 
Provavelmente, nesses doentes, como 
ocorre também para o IFX, os mecanis-
mos da inflamação tenham outras vias 
de iniciação e manutenção, utilizando 
mediadores diferentes do TNFɑ.

Golimumabe – Também é um anti-
corpo anti-TNFα, totalmente humano, 
da classe IgG1, de aplicação subcutânea. 
No ensaio conhecido como PURSUIT-
-SC, os resultados do tratamento com 
esse biológico, na fase de indução, com 

doses de 200m ou 400mg SC na sema-
na 0 e 100mg ou 200mg na semana 2, 
identificaram resposta clínica, avaliada 
na semana 6, em 51,1%, 54,9% dos 
pacientes respectivamente, contra 30,3% 
dos que receberam placebo, diferenças 
significantes para os dois grupos com 
tratamento ativo (p<0,0001). Remissão 
clínica foi observada em 17,8%, 17,9% 
e 6,4% respectivamente. A cicatriza-
ção da mucosa ao final do estudo foi 
42,3% com a menor dose de golimu-
mabe e 45,1% com a maior (p=0,014), 
restando 28,7% para o grupo placebo 
(p<0,0001).26 Todos os pacientes eram 
virgens de biológicos.

Os respondedores dessa fase foram 
seguidos, por 54 semanas, com 50mg 
ou 100mg a cada quatro semanas, ran-
domizados e controlados com placebo. 
Entre os que usaram o medicamento não 
ocorreu diferença significativa quanto à 
manutenção da remissão clínica (23% 
e 27%) e p=0,004 na comparação com 
o placebo. Cicatrização da mucosa foi 
atingida em 41,7% e 42% nos medica-
dos com as respectivas doses e 26,6% nos 
doentes que receberam placebo.27

Uma extensão desse ensaio para 
dois anos, incluindo 195 pacientes, 

Revista_ANM_189-4.indd   100 23/10/2018   08:35:11



s    101   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 (4), 2018

tratados com 50 ou 100mmg, a cada 
quatro semanas, por via subcutânea, 
concluiu pelo benefício do golimuma-
be, reconhecendo que 86% dos casos 
encontravam-se com inflamação leve ou 
inativa, 85,5% permaneciam sem cor-
ticosteroides e 62,2% mantinham alto 
índice de qualidade de vida.43

Não há referências sobre a associação 
desse biológico com imunossupressores. 
No Brasil ele não está disponível para as 
DII, sendo de uso nas artrites reumatoide 
e psoriática e espondilite anquilosante.

2. Anti-integrinas – A integrina 
α4β7 é uma glicoproteína expressa na 
superfície celular de linfócitos T e B cir-
culantes, que interage com moléculas de  
adesão (MdCAM-1), presentes nas célu-
las endoteliais de vênulas pós-capilares,44 
regulando  tráfego de células sanguíne-
as dos vasos para o tecido, ampliando a 
inflamação.

Vedolizumabe – O vedolizumabe 
(VEDO), um anticorpo monoclonal 
humanizado, reconhece especificamente 
a integrina α4β7, bloqueando seleti-
vamente no intestino aquela ligação 
impedindo a translocação de linfócitos 
ativados do sangue para o tecido, sem 
interferir com o deslocamento dessas 

células em outros órgãos, como ocor-
re com outro biológico dessa classe, 
natalizumabe. É o único anti-integrina 
disponível no Brasil.

Em estudo randomizado e duplo-
-cego, controlado por placebo, 374 
pacientes com RCU ativa e falha aos 
tratamentos anteriores, incluindo anti-
-TNFs, receberam vedolizumabe, 300mg 
por via venosa, nos tempos 0 e 2 semanas 
ou placebo, e um segundo grupo só o 
medicamento nos mesmos tempos. Os 
índices de resposta, avaliada na semana 
6, foram de 47,1% para o grupo droga e 
25,5% no do placebo. Os respondedores 
mantiveram o tratamento por 52 sema-
nas, subagrupados para doses mensais e 
a cada oito semanas ou encaminhados 
para placebo. Remissão clínica após essa 
manutenção foi de 41,8% nos tratados a 
cada oito semanas, 44,8% dos que rece-
beram a droga mensalmente e 15,9% 
nos que trocaram o medicamento pelo 
placebo.45

Metanálise confirmou que, em 
doentes com RCU moderada a grave, 
virgens de terapia biológica, o vedolizu-
mabe apresentou eficácia semelhante aos 
anti-TNFs para resposta e remissão da 
inflamação quer na fase de indução, quer 
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na de manutenção, com efeitos adversos, 
entre todos, menores que o placebo,46 
o que o qualifica como uma alternati-
va de primeira linha aos anti-TNFs em 
doentes que apresentaram falhas com 
corticosteroides e imunossupressores 
e nos não respondedores primários ou 
secundários àqueles biológicos.

Estudo multicêntrico avaliou a efi-
cácia do vedolizumabe 14 semanas após 
a fase de indução em doentes de RCU 
e DC com falha prévia aos anti-TNFs. 
Dos 273 casos que cumpriram o prazo 
do tratamento de 14 semanas após a fase 
de indução, 14,31% dos sujeitos com 
DC estavam em remissão e 51% haviam 
apresentado resposta, todos sem corticos-
teroides; entre os doentes co RCU, 36% 
atingiram critérios de remissão e 50% 
considerados respondedores, igualmente 
livres da corticoterapia.49 Esse grupo de 
doentes foi acompanhado por um ano, 
e as taxas de remissão foram de 27,2% 
para os portadores de DC e 40,5% para 
os de RCU.50

De outro lado, a eficácia do VEDO 
tem sido questionada quanto ao 
benefício sobre as manifestações extrain-
testinais (MEI)47 que acompanham, 
eventualmente, as DII,48 em razão da sua 

seletividade de ação no nível intestinal. 
Esse aspecto foi analisado nos mesmos 
173 doentes com DC e 121 com RCU, 
acompanhados durante tratamento com 
essa anti-integrina durante 54 sema-
nas, citados anteriormente. No final do 
estudo, entre os 47 doentes com artri-
tes inflamatórias, 21 (44,7%) tiveram 
remissão completa, 10 (21,3%) ainda 
estavam com manifestações articulares 
e 16 (34%) descontinuaram o trata-
mento por falta de resposta. Dos quatro 
doentes com lesões cutaneomucosas, três 
evoluíram com remissão (75%). Mas, à 
semelhança dos anti-TNFs, houve casos 
de MEI incidentais durante o tratamento 
com a anti-integrina, artrites e psoríase. 
Concluíram os autores que o VEDO 
tem um potencial benefício no manu-
seio de doentes com DII e artropatias, 
especialmente nos que atingiram com-
pleta remissão da inflamação intestinal. 
Entretanto, pode estar limitado aos casos 
em que os sintomas articulares apareçam 
em paralelo e sejam de início recente.51

Quanto à segurança desse biológico, 
foram extraídos e integrados dados de 
seis ensaios, num total de 2.830 doen-
tes, entre os quais infecções sérias estão 
referidas como infrequentes (≤0,6%), 
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nenhum caso de leucoencefalite multi-
focal progressiva e fatores de risco para 
infecções na RCU representados por 
falha no tratamento anterior com anti-
TNFα e uso de analgésicos narcóticos 
e na DC idade jovem, corticosteroides 
e analgésicos narcóticos; ≤5% tiveram 
reações infusionais e <1% tiveram diag-
nóstico de alguma malignidade.52

Biológicos na doença de Crohn – A 
evolução da doença de Crohn costuma 
ser, em geral, mais tumultuada que a da 
RCU, em razão de suas complicações, 
locais e sistêmicas, como fístulas, esteno-
ses, má absorção e abscessos cavitários, 
perianais ou perineais. Aqui, também, a 
atividade, medida pelos índices CDAI 
ou de Harvey Bradshaw, não considera o 
impacto da doença referida pelo doente, 
qualidade de vida, incapacitação, locali-
zação, extensão e gravidade das lesões, 
dano estrutural e curso da doença, o 
que torna sua correlação com o esta-
do de gravidade da inflamação muito 
limitada. A prescrição de qualquer bio-
lógico na DC também deveria se basear 
na gravidade do processo inflamatório, 
cuja definição envolve vários aspectos: 
sintomas de incapacitação, comprome-
timento da qualidade de vida, recidivas 

frequentes, lesões fistulizantes ou estenó-
ticas irreversíveis com tratamento clínico 
convencional, necessidade frequente de 
corticosteroides e de cirurgia. Como 
incapacitações são citados: sintomas 
persistentes com duração cumulativa de 
mais de 12 meses, ressecção intestinal ou 
cirurgia de lesões perianais. Alguns gru-
pos aceitam como critérios de gravidade: 
doença perianal complexa, ressecção de 
cólon ou de dois ou mais segmentos do 
delgado, ou ainda retirada de delgado 
maior que 50cm ou construção de osto-
mia. Essa característica evolutiva sugere 
que a utilização dos biológicos na DC 
tende a ser mais precoce, ainda que 
alguns fármacos da terapia convencional 
possam preceder sua indicação.

1. Ani-TNFα – Desde as primeiras 
publicações foi reconhecida a superio-
ridade do efeito dos antagonistas do 
TNFα na terapêutica das formas mode-
radas a graves da doença de Crohn.53, 54, 

55 Até então o tratamento dessa inflama-
ção envolvia corticosteroides, seguidos 
de imunossupressores – azatioprina ou 
metotrexato, sendo o anti-TNF a últi-
ma opção antes da indicação da cirurgia. 
Muitos especialistas ainda adotam esse 
esquema step up. O questionamento de 
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que a entrada dos biológicos no arsenal 
terapêutico da doença de Crohn não 
modificou sua história natural e que 
não ocorreu diminuição das indicações 
de cirurgia, que continua elevado, pro-
vavelmente encontre uma explicação 
na subutilização dessas drogas ou seu 
emprego tardio.56 Nesse sentido, um 
estudo retrospectivo recente analisou a 
evolução dos doentes com DC tratados 
com anti-TNF, IFX ou ADA, estratifi-
cados quanto ao momento do início do 
biológico e sua repercussão sobre perda 
secundária da resposta e ressecções cirúr-
gicas. Sua conclusão foi a de que iniciar 
esse tratamento nos primeiros dois anos 
do diagnóstico reduz as taxas de cirurgia 
e perda de resposta que exigisse otimiza-
ção do medicamento.57

Infliximabe – Os ensaios ACCENT 
I58 e ACCENT II,59 dois trabalhos pivo-
tais sobre infliximabe em doentes com 
apresentação moderada a grave da DC, 
analisando em tempo prolongado, 54 
semanas, sua eficácia, com descontinu-
ação de corticosteroides, demonstraram 
que a manutenção contínua da tera-
pia tinha significativamente melhores 
resultados quando comparada com sua 
ministração episódica, tanto na resposta 

quanto na remissão das formas luminal 
e fistulizante da doença. Esse biológi-
co também comprovou seu benefício 
na rápida indução da cicatrização da 
mucosa, melhora na qualidade de vida 
dos doentes e menores taxas de hospita-
lização e cirurgias.60, 61

Vários trabalhos e revisões se segui-
ram confirmando a eficácia e segurança.63

Também para a doença de Crohn 
no formato de inflamação luminal, a 
combinação do infliximabe com aza-
tioprina mostrou ser mais efetiva para 
induzir a remissão e cicatrização das 
lesões, sem necessidade de corticoste-
roides, que o IFX ou azatioprina em 
monoterapia, como demonstrado pelo 
estudo SONIC.62 O tiopurínico teria 
como benefício primário reduzir a 
imunogenicidade do biológico e, conse-
quentemente, a formação de anticorpos 
contra ele, diminuindo sua eficácia. O 
mesmo não ocorre com o metotrexato 
na comparação à eficácia do infliximabe 
isolado.64

Adalimumabe – Já com a experi-
ência adquirida com o anti-TNF que 
lhe antecedeu e o fato de ser produzido 
exclusivamente por soro humano, pode-
-se afirmar que esse biológico encontrou 
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um amplo terreno para sua prescrição 
também na DC. Essa característica quí-
mica poderia lhe conferir menor poder 
imunogênico e não necessitar de imu-
nossupressores para manter sua eficácia. 
Um segundo aspecto a considerar seria 
sua via de ministração – subcutânea, faci-
litando a aplicação do medicamento em 
nível ambulatorial, até mesmo por auto-
aplicação. Restava ainda a possibilidade 
de servir como alternativa para os casos 
em que houvesse perda de resposta ou 
intolerância ao infliximabe.65, 66

Como ensaio pivotal, randomiza-
do e controlado por placebo, avaliou-se 
em doentes com apresentação moderada 
ou grave de DC, virgens de anti-TNF, a 
eficácia do adalimumabe, com diferen-
tes doses, no sentido de estabelecer o 
melhor esquema que induzisse a remis-
são. Comprovou-se sua superioridade 
em relação ao placebo e definiu-se o regi-
me medicamentoso mais eficaz (Estudo 
CLASSIC I),67 aplicado no estudo que 
avaliou sua eficácia na fase de manuten-
ção (CLASSIC II).68 Logo em seguida 
foram analisadas a resposta clínica e a 
remissão com esse biológico no longo 
prazo (Estudo CHARM),69 concluindo 
os autores que os doentes que haviam 

respondido ao esquema semanal ou 
quinzenal na indução com ADA esta-
vam entre os casos que mantiveram, em 
maior número, sua remissão, durante as 
56 semanas de duração da pesquisa.

Outros trabalhos envolvendo pra-
zos mais extensos, a partir do estudo 
CHARM, buscaram avaliar e confirmar 
a remissão sustentada e a cicatrização da 
mucosa com ADA.70, 71, 72

Em publicação recente, foram 
analisados seis estudos anteriores que 
examinaram eficácia, farmacocinética e 
segurança da associação do adalimumabe 
com imunossupressor, comparados com 
o biológico em monoterapia, em doentes 
de DC67, 68, 69, 71 e RCU,38, 39 moderados 
a graves, não controlados pela terapia 
convencional. Os resultados demons-
traram que a proporção de doentes que 
atingiram a remissão foi similar entre os 
que utilizaram o esquema combinado, 
comparados àqueles só com biológico, 
além da constatação, nessa população, 
de que a média de concentração sérica 
do medicamento pré-aplicação (trough 
level) foi numericamente, porém não sig-
nificativamente maior entre os tratados 
com as duas drogas concomitantemente 
e os sem imunossupressor.73 Esta pesqui-
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sa poderá questionar a necessidade de 
associar imunossupressores ao adalimu-
mabe nas duas doenças inflamatórias 
como regra geral.

Certolizumabe pegol – É o único 
anti-TNF peguilado, humanizado, cujo 
fragmento Fab  tem alta afinidade de 
ligação ao TNF, e resulta da conjuga-
ção da proteína com o polietilenoglicol 
(CZP). Essa característica química lhe 
confere uma vida-média mais longa, 
maior solubilidade e menor imuno-
genicidade. Em razão da sua estrutura 
distinta, esse biológico pode ter um dife-
rente mecanismo de ação que os demais 
agentes anti-TNFα.

Até o momento o certolizumabe 
teve sua investigação restrita à doença de 
Crohn, o que evidentemente não impede 
sua utilização na colite ulcerativa, pela 
semelhança do seu mecanismo de ação 
com os seus antecessores, porém não há 
referências na literatura sobre seu empre-
go em RCU.74

O primeiro estudo importante 
(PRECISE 1) envolveu 662 adultos com 
apresentação moderada a grave da DC, 
estratificados segundo os níveis séricos da 
proteína C reativa (PCR), tendo recebido 
o esquema de indução – 400g por via 

subcutânea nas semanas 0, 2 e 4 e manti-
dos com essa dose a cada quatro semanas 
ou tratados com placebo, de forma ran-
domizada.  Os objetivos foram analisar 
as resposta nas semanas 6 (indução) e 26 
(manutenção). Os resultados concluíram 
que a superioridade da droga sobre o pla-
cebo foi modesta.75 No PRECISE 2, com 
os mesmos doentes, melhores índices de 
resposta e remissão na semana 26 estive-
ram presentes entre os casos que haviam 
respondido à indução – 62% contra 34% 
do grupo placebo em relação à resposta 
e 48% contra 29%, respectivamente, na 
remissão.76 Dessa população, 108 doentes 
com fístulas, a maioria perianal, e respon-
dedores à indução foram randomizados 
para manutenção do tratamento ou pla-
cebo. Avaliados após 26 semanas, o grupo 
CZP teve fechamento das fístulas em 
100% dos casos e 17% nos que receberam 
placebo (p=0,038), embora nas primeiras 
semanas não tenham ocorrido diferenças 
significantes entre eles (p=0,069).

No PRECISE 3, entre os doentes 
acompanhados por sete anos, 117 casos 
completaram o tempo do estudo, susten-
tando a remissão em 55% deles.77

Uma grande vantagem do CZP é a 
possibilidade de sua utilização durante 
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toda a gravidez. Diferentemente do IFX 
e do ADA, que atravessam a barreira 
placentária e podem ser detectados no 
recém-nascido até alguns meses após o 
nascimento, o CZP tem a mais baixa 
transferência placentária, não interfe-
rindo no comportamento imunológico 
do concepto.

Golimumabe – Não há na literatura 
publicações em relação à indicação des-
se anti-TNF na doença de Crohn. Um 
grupo francês utilizou o golimumabe em 
115 doentes tendo por objetivos anali-
sar a eficácia medida clinicamente pelo 
índice de Harvey-Bradshaw e o tempo de 
duração do tratamento antes da neces-
sidade do escalonamento das doses ou 
de sua descontinuação. O seguimento 
que durou 9,8 meses, teve 48,7% dos 
doentes até seu final. A resposta clíni-
ca ocorreu em 55,8% dos casos e 6% 
deles descontinuaram a medicação, por 
intolerância.78

Outro trabalho envolvendo 45 
doentes com DC e refratários a 2 
anti-TNF avaliou a resposta clínica e 
biomarcadores, a não necessidade de 
imunossupressores e de cirurgia numa 
evolução média de 22 meses de trata-
mento. As doses utilizadas foram de 

400mg na indução para 75% dos sujei-
tos e 200mg a cada quatro semanas para 
52% deles. A resposta aos três meses foi 
atingida em 77% do grupo, e a probabi-
lidade cumulativa de sua manutenção foi 
calculada para 12 e 36 meses em 81% e 
64%, respectivamente. Melhora endos-
cópica e cicatrização tiveram índices de 
73% 47%, respectivamente79 (resumo).

2. Anti-integrinas – É uma opção 
para os doentes em tratamento da DC 
que tenham apresentado alguma restrição 
ou falha aos anti-TNF. Seu mecanismo 
de ação diferente, seletivo no tecido 
intestinal e não sistêmico,80 lhe confere 
maior segurança81 e poderá interferir no 
processo inflamatório por outra via que 
não a desencadeada pelo fator de necrose 
tumoral.

Vedolizumabe – Como referido, é o 
único medicamento dessa classe disponí-
vel, até o momento, no Brasil.

O estudo GEMINI 2 envolveu dois 
ensaios, o de indução, randomizado e 
controlado por placebo em que os doen-
tes do grupo medicamento receberam 
300mg ou placebo por via venosa nas 
semanas 0 e 2 (n=368) e um grupo aberto 
(n=747), todos tratados com as mesmas 
doses do VEDO e igual tempo. Ambos 
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os grupos foram avaliados na semana 
6 e os respondedores identificados por 
CDAI<150 (n=461), randomizados, 
prosseguiram com  infusões de 300mg 
do biológico ou placebo, a cada quatro 
ou oito semanas, durante 52 semanas. Os 
resultados demonstraram ser o vedolizu-
mabe superior ao placebo na remissão da 
atividade inflamatória, ainda que a ava-
liação da semana 6, segundo o critério de 
resposta clínica, não tenha diferenciado 
o grupo medicamento do placebo. Na 
manutenção, os que receberam VEDO 
tiveram índices de remissão superiores 
aos do placebo.82

O comportamento desse biológico 
nesse experimento fazia supor que sua 
eficácia inicial poderia estar condiciona-
da a um prazo mais longo que o descrito 
para os anti-TNFα. Essa hipótese de 
certa forma foi confirmada em traba-
lho posterior (GEMINIM 3), no qual o 
benefício terapêutico do vedolizumabe, 
em esquema de indução, só foi reconhe-
cido na décima semana de tratamento, 
em doentes que haviam falhado com 
anti-TNFα.83

Os doentes de ambos os experi-
mentos foram estratificados segundo 
exposição prévia aos anti-TNFα ou 

virgens de biológicos e tratados com 
VEDO por 52 semanas. Os resultados 
confirmaram eficácia superior do grupo 
medicado em relação ao placebo, sendo 
que os índices de resposta ou remissão 
mais altos predominaram naqueles que 
receberam o biológico pela primeira 
vez.84

Quanto à cicatrização da mucosa e 
evolução sem corticosteroides, dos doen-
tes acompanhados por um ano, esses 
objetivos foram alcançados em maior 
proporção na RCU que na DC.45, 82 Por 
outro lado, seu perfil de segurança e taxas 
de resposta e remissão estáveis acima 
desse tempo são os bons recursos deste 
composto. Mas também são descritas 
perdas de resposta para ele.50

3. Anti-interleucinas – As interleu-
cinas 12 (IL-12) e 23 (IL-23) têm sido 
implicadas na fisiopatologia da doença 
de Crohn,85 tendo estudo genômico 
encontrado significante associação entre 
a doença e um gene que codifica uma 
subunidade do receptor para IL-23.86 
Anterior a essas publicações já havia a 
descrição do benefício de um anticorpo 
monoclonal humano contra a IL-12, 
aplicado em 79 doentes com DC ativa 
num ensaio randomizado, duplo-cego e 
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controlado por placebo, cujos resultados 
são referidos como bons para indução da 
resposta, remissão e segurança.87

Ustekinumabe – Recém-aprovado 
no Brasil, o ustekinumabe (UST) é um 
anticorpo monoclonal humano, a classe 
IgG1 contra a subunidade p40 comum 
às IL-12 e IL-23, testado, inicialmen-
te, em 104 doentes com apresentações 
moderadas a grave de DC,88 incluindo 
casos que não tinham  tido ou perdi-
do a resposta ao IFX. Esse foi o grupo 
que melhor respondeu ao biológico: 
cerca de 50% dos doentes tiveram res-
posta clínica. Em um segundo ensaio 
empregando doses de 1,3 e 6mg/kg 
ou placebo, os doentes foram revistos 
na semana 6 sobre a resposta ao trata-
mento, que terminou sendo superior ao 
placebo e semelhante entre as três doses. 
Com a manutenção, da semana 8 até 
a 36, os respondedores iniciais recebe-
ram injeções de  90mg ou placebo. Os 
índices de resposta e remissão tiveram 
significante aumento.89

Numa avaliação por tempo mais 
longo, um grupo canadense avaliou a 
resposta clínica de 38 doentes resistentes 
aos anti-TNFα, aos 3, 6 e 12 meses de 
tratamento com UST, a qual se mostrou 

inicialmente em torno de 77% e que se 
sustentou durante todo o período.90

Em publicação mais recente, prati-
camente se definiram as doses de indução 
e manutenção, 6mg/kg em infusão endo-
venosa seguida de injeções subcutâneas, 
90mg, a cada 8 ou 12 semanas. Nes-
se trabalho, comparado com placebo, 
o grupo do medicamento apresentou 
resposta significantemente superior 
(CDAI), sendo que as injeções subcu-
tâneas sustentaram a remissão, avaliada 
na semana 44.91

Até o momento o ustekinumabe 
está indicado para a DC, não havendo 
referência para sua utilização na RCU.

Como usar?

A seleção dos doentes para a indi-
cação do uso de biológicos na DC 
dependerá das características clínicas do 
processo inflamatório, respostas prévias 
para outros tratamentos medicamen-
tosos, fenótipo e comorbidades.92 As 
apresentações graves, de qualquer loca-
lização, são fortes candidatas à prescrição 
precoce dos anticorpos anti-TNFα, não 
só para melhor e mais rápido controle 
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da atividade da inflamação como para 
aproveitar a janela que permite evitar 
a progressão da doença para as formas 
complicadas estenóticas e penetrantes, 
incapacitação e necessidade de cirurgias.93

Todos os anti-TNFα disponíveis 
parecem ter eficácia semelhante, assim 
como também seu perfil de segurança. 
Portanto, recomenda-se para sua escolha 
que sejam consideradas disponibilidade, 
via da aplicação, preferência do doente 
e custo estimado. Revisão sistemáti-
ca e metanálise em doentes com DC, 
virgens de tratamento com biológicos 
comparando a eficácia das diferentes 
classes desses compostos, concluiu, 
analisando 17 trabalhos randomizados 
e controlados, que IFX pareceu superior 
na indução da remissão comparado ao 
CZP, VEDO e UST, mas semelhante 
ao ADA.94 O mesmo grupo, posterior-
mente, em estudo de coorte nacional 
na Dinamarca, analisou comparativa-
mente IFX e ADA, em doentes com 
RCU, também no seu primeiro tra-
tamento com biológico (IFX=171; 
ADA=104).95 Aqueles tratados inicial-
mente com ADA apresentaram maiores 
índices de hospitalização e infecções 
graves, mais pronunciados nos doen-

tes masculinos, em monoterapia com 
imunomoduladores.

O Brasil já dispõe do biossimilar 
do IFX, de menor custo, com eficácia 
e imunogenicidade semelhantes à dro-
ga original, opção que pode atender um 
número maior de casos, embora ainda 
não conste da lista de medicamentos de 
alto custo oferecido pelo SUS. Também 
os casos de RCU não são oficialmente 
contemplados com biológicos, entre nós.

Importante considerar que todos 
os biológicos estão contraindicados 
em doentes com insuficiência cardíaca, 
graus III e IV da doença neurológica 
dismielinizante e, no caso de histórico 
prévio de neoplasia, assegurar-se da sua 
completa remissão.

Desconsiderando as situações de 
urgência, o início do tratamento com 
anti-TNFα deve ser precedido da inves-
tigação de certas doenças infecciosas que 
podem não estar clinicamente aparentes. 
A principal diz respeito à tuberculose 
instalada ou latente, a ser pesquisada 
com a radiografia de tórax e teste cutâneo 
com PPD ou, preferencialmente, por 
sua maior especificidade, pela resposta 
linfocitária contra a Mycobacteria (teste 
sanguíneo do Quantiferon). Sorologias 
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para o vírus B da hepatite, do HPV e 
do HIV também fazem parte das reco-
mendações, previamente à utilização de 
qualquer droga imunomoduladora (imu-
nossupressores e biológicos), bem como 
a identificação parasitológica de parasitas 
invasivos, sujeitos à disseminação duran-
te a imunossupressão, especialmente 
Giardia e Strongyloides. Vacinação contra 
o vírus B, varicela, influenza, pneumoco-
co e HPV será uma proteção importante 
para minimizar o risco dessas infecções 
durante o uso do biológico ou imunos-

supressor. Essas medidas preventivas 
são indispensáveis até porque se tornou 
clássica a terapia combinada de bioló-
gicos com tiopurínicos, no tratamento 
da RCU não controlada pelos esquemas 
terapêuticos menos agressivos. 

No Quadro 1 encontram-se anota-
dos todos os biológicos referidos, suas 
doses clássicas, na indução e manutenção.

Esses esquemas poderão ser modi-
ficados quando ocorrer alguma falha na 
resposta, considerada como primária 
durante a indução, ou secundária, na fase 

Quadro 1. Doses e frequência – Indução e manutenção dos biológicos

Droga Nome comercial Indução Via Manutenção
Infliximabe Remicade® – 100mg

Remsima® * – 100mg
5mg/Kg peso
semanas 0, 2, 6

EV 5mg/kg peso
a cada 8 semanas

Adalimumabe Humira® – 40mg 160mg semana 0
80mg semana 2
40mg semana 4

SC 40mg cada 
2 semanas

Certolizumabe 
pegol

Cimzia® – 200mg 400mg 
semanas 0, 2 e 4

SC 400mg cada 
4 semanas

Golimumabe Simponi® – 50mg 200mg semana 0
10mg semana 2

SC 50mg ou 100mg cada 4 
semanas

Vedolizumabe Entyvio ® – 300mg 300mg nas semanas 0, 2 e 6 EV 300mg cada 
8 semanas

Ustekinumabe Stelara® ** 6mg/kg EV 90mg a cada 8 ou 12 
semanas

EV = endovenoso; SC = subcutâneo
* Biossimilar do infliximabe
** Ustekinumabe:  Indução por via venosa (frascos com 130mg)
  Manutenção por via subcutânea (seringas com 90mg)
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da manutenção. Otimização das doses 
(em geral sua duplicação) e/ou diminui-
ção dos intervalos entre as aplicações (em 
geral para metade do tempo recomen-
dado)99 são recursos que podem auxiliar 
na sua correção. Ambas as condutas têm 
por intenção manter o biológico origi-
nal, uma vez que, na sua substituição por 
outro, especialmente se da mesma classe, 
o tratamento tende a apresentar menores 
taxas de resposta. O escalonamento das 
doses do IFX parece ser mais necessário 
e mais precoce na RCU que o observado 
na doença de Crohn.40

Como proteínas complexas, esses 
compostos de ação sistêmica, caso dos 
anti-TNFα, tendem, em razão da sua 
imunogenicidade, promover o desen-
volvimento de anticorpos contra o 
medicamento, reduzindo assim sua eficá-
cia. O IFX mostra essa possibilidade se a 
ministração da droga for episódica e não 
obedecer ao esquema contínuo recomen-
dado.96 Sugere-se que outras causas, do 
próprio doente, possam contribuir para 
a perda de resposta para esse biológico 
ao longo do seu uso, além da questão da 
imunogenicidade: atividade metabólica 
e/ou aumento na sua excreção.97 Reações 
de hipersensibilidade agudas ou tardias 

também são justificadas na dependên-
cia das taxas de anticorpos.98 Evidências 
recentes sugerem que mecanismos para 
justificar a falha primária sejam mul-
tifatoriais: fenótipo, localização e 
gravidade da doença, farmacodinâmica 
e farmacocinética da droga, além da imu-
nogenicidade.100, 101

A otimização ou troca do biológi-
co pode vir a ser decidida com base nos 
achados clínicos, laboratoriais e endos-
cópicos, ainda que essa não seja a melhor 
estratégia. A pesquisa das concentrações 
séricas dos anti-TNFɑ e dos anticorpos 
contra o fármaco deve ser realizada em 
sangue periférico, coletado no momen-
to antecedente à nova aplicação (trough 
concentration),102 de preferência ao final 
do esquema de indução ou na fase de 
manutenção, quando clinicamente hou-
ver suspeita de perda da resposta.

Concentração do IFX acima de 3μg/
mL é considerada eficaz,103, 104 e títulos 
de anticorpos acima de 8μg/mL se asso-
ciam com reações infusionais e menor 
duração da resposta a esse biológico.105 
Cicatrização de lesões na RCU ocorreu 
com níveis séricos de 11,3g/mL.106

Em relação ao ADA, concentração 
da droga maior que 5,85μg/mL suge-
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re predição de remissão. Quanto mais 
altos, esses níveis preveem inclusive cica-
trização da mucosa; anticorpos em nível 
acima de 3μg/mL são altamente prediti-
vos de inflamação ativa.107

Tanto as condições para otimização 
da medicação quanto para trocas entre 
biológicos da mesma ou outra classe 
estão resumidas no Quadro 2.

Comentários finais – A crescente 
ampliação dos recursos terapêuticos que 
vem sendo observada nos últimos anos 
para o controle das doenças inflamató-
rias intestinais trouxe maiores e melhores 
expectativas para a qualidade de vida dos 
doentes, menos complicações, embora 
sem redução significativa das indicações de 
cirurgia. Outras drogas, biológicas ou não, 
se encontram em diferentes fases de expe-

rimentação, algumas já em testes clínicos 
com resultados promissores. Na impossibi-
lidade de cura dessas doenças, pelo menos 
nas condições atuais, aguarda-se a chega-
da de novos medicamentos, com outros 
mecanismos de ação, para antagonizar 
mais ainda as diferentes etapas envolvidas 
no processo inflamatório intestinal.
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O corpo humano é habitado por tri-
lhões de microrganismos, e no entanto 
cada indivíduo possui uma composição 

microbiana única. Essa composição 
de microrganismos constitui o nosso 
microbioma, o qual possui importantes 
funções que contribuem para a manu-
tenção da saúde humana, bem como 
para o aparecimento das doenças. 

Microbioma intestinal

O trato gastrintestinal é o habitat 
natural de uma grande comunidade de 
microrganismos, composto por uma 
diversidade e riqueza de micróbios, tan-
to neles residentes quanto passageiros 
(transitórios), advindos do ambiente, 
pelos alimentos. A eles era dada a deno-
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minação de flora intestinal, mas com os 
conhecimentos atuais passaram a ser cha-
mados de microbiota intestinal. 

A maior parte dos microrganismos 
intestinais é de anaeróbios, presentes 
no nosso planeta desde muito antes do 
surgimento do Homo sapiens, quando 
existiam no ambiente somente condições 
anaeróbias. Desde muito, eles habitam 
o intestino dos grandes mamíferos por 
ser o habitat ideal para viverem e se 
reproduzirem.

Sua composição varia entre os indi-
víduos pelas diferenças genéticas entre 
os hospedeiros e por fatores relacionados 
à sua colonização durante o nascimen-
to. Essa microbiota é constituída por 
bactérias, leveduras (cândida, aspergi-
lo, criptococo, Rhodotorula, tricósporo 
etc.) e vírus. 

No passado, havia um paradigma 
médico: os microrganismos eram inimi-
gos a serem derrotados, e buscávamos um 
mundo cada vez mais higiênico e estéril. 
Mas, na realidade, nós mal conhecíamos 
a real importância e a enormidade da 
composição do microbioma humano, 
em especial do localizado nos intestinos. 
Esse desconhecimento se devia ao fato 
de que a maioria das bactérias intesti-

nais (90%) não podia ser cultivada pelos 
métodos até então desenvolvidos. 

Um superorganismo

Vem ganhando espaço na medicina 
a ideia de que precisamos pensar o corpo 
humano não como uma entidade à parte, 
mas no conjunto de suas relações com o 
meio ambiente, sobretudo na sua intera-
ção com espécies microscópicas, o nosso 
microbioma, com as quais vivemos em 
simbiose há alguns de milhares de anos. 
Aqui, nós perdemos um pouco de nós 
para nos tornarmos um superorganismo, 
no qual outros seres vivos, notadamente 
aqueles que habitam nossos intestinos, 
ganham importância. 

O completo conhecimento das bacté-
rias que compõem o microbioma humano 
somente foi possível pelo desenvolvimen-
to de técnicas de microbiologia molecular. 
Foram três grandes projetos que, entre os 
anos de 2008 e 2009, desvendaram nosso 
microbioma: o NIH (National Institute of 
Health), o Human Microbiome Project e o 
consórcio European MetaHIT. 

Com esse conhecimento pudemos, 
também, desvendar o microbioma 
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intestinal humano, estudado nas fezes 
de indivíduos saudáveis. Foram iden-
tificados seus principais filos e sua 
prevalência: Bacteroidetes (43%), Fir-
micutes (46%), Verrucomicrobia (7%), 
Proteobacteria (3%) e outros (1%). Nela 
as bactérias gram-positivas representam 
de 60 a 80%, e as gram-negativas o res-
tante, sendo que as anaeróbias excedem 
as aeróbias na proporção de 100:1. Desse 
conhecimento, passamos a compreen-
der que o hospedeiro e sua microbiota 
intestinal representam um ecossistema 
complexo e dinâmico, responsável por 
várias funções do ser humano, funda-
mentais para a manutenção da saúde e 
no aparecimento das doenças. “Nossas“ 
bactérias têm atividades metabólicas 
muito importantes, produzindo mais de 
25.000 substâncias químicas e 58.000 
enzimas, vitais para nossa sobrevivência. 
Elas ajudam na digestão dos alimentos, 
na manutenção da integridade da bar-
reira mucosa do trato gastrointestinal, 
no desenvolvimento da imunidade dessa 
mucosa ao meio externo pela estimu-
lação do sistema GALT do intestino 
delgado e na interação do eixo sistema 
nervoso entérico (SNE) e sistema ner-
voso central (SNC). 

A composição da microbiota 
intestinal e suas funções podem ser 
influenciadas por diversos fatores, como 
idade, condições socioeconômicas, 
estresse, ingestão de drogas antimicro-
bianas e com o tipo ou a mudança da 
alimentação. A influência da alimenta-
ção nessa microbiota ocorre sobretudo 
na infância. No nascimento o trato 
gastrointestinal é praticamente estéril 
e rapidamente colonizado pelas bacté-
rias maternas e do meio ambiente. O 
leite humano tem papel fundamental e 
determina diferenças importantes nessa 
microbiota quando comparado à alimen-
tação artificial. Após o aleitamento, os 
alimentos passam a ser a fonte principal 
dessa colonização e também determi-
nantes na composição do microbioma 
intestinal. A maior susceptibilidade à 
interferência alimentar nessa fase (ato-
pia) pode ser explicada pelo fato de esse 
microbioma ser um ecossistema em vias 
de instalação — e consequentemen-
te ainda instável. Após a infância, sua 
composição se mantém relativamente 
constante até a velhice. 

O microbioma intestinal também 
varia quantitativa, qualitativa e metabo-
licamente em função das localizações ao 
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longo do trato gastrointestinal. O estô-
mago e o intestino delgado apresentam 
baixo número de bactérias em indivíduos 
saudáveis. O íleo representa uma área de 
transição entre o predomínio de anae-
róbios facultativos do jejuno e a densa 
população de anaeróbios encontrados no 
cólon. A baixa concentração de oxigênio 
desta região justifica essa colonização. No 
cólon são encontradas concentrações aci-
ma de 1012 bactérias (UFC/ml), a grande 
maioria de anaeróbias. 

O equilíbrio do microbioma 
intestinal humano, denominado sim-
biose, entre microrganismos simbiontes 
(benéficos para o organismo humano) 
e patobiontes (potencialmente pato-
gênicos), é fundamental para a saúde 
humana. Isso significa dizer que a saúde 
humana está diretamente relacionada à 
saúde intestinal.

Disbiose

Vale destacar o quanto de importân-
cia esses conhecimentos acrescentaram 
à medicina: deixamos de ser um corpo 
composto por 10 trilhões de células 
comandadas por 23 mil genes para nos 

tornarmos um bioma ao qual se somam 
100 trilhões de bactérias e mais de 3 
milhões de genes não humanos, forman-
do o superorganismo antes mencionado. 
Sobretudo, como as doenças resultam 
de desordens bioquímicas reguladas por 
genes, e como o microbioma intestinal 
contém exponencialmente mais genes 
do que os genes humanos, ambos em 
permanente conversão cruzada entre si, 
qualquer alteração na riqueza ou diversi-
dade desse microbioma (a disbiose) pode 
contribuir para o aparecimento de várias 
doenças, digestivas (tabela 1) e extradi-
gestivas (tabela 2). 

Tabela 1: Disbiose e doenças digestivas

• Doença diverticular do cólon
• Infecções gastrintestinais
• Doença inflamatória intestinal
• Câncer gastrointestinal
• Distúrbios funcionais gastrointestinais
• Alergia alimentar / intolerância a alimentos
• Gastroenterite aguda
• Doenças hepáticas 
• Constipação intestinal crônica
• Diarreia aguda
• Supercrescimento bacteriano
• Doença celíaca
• Cálculos biliares
• Colangite esclerosante
• Doença de Wipple
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Tabela 2: Disbiose e doenças extradigestivas

• Diabetes melito
• Obesidade e síndrome metabólica
• Hipercolesterolemia
• Dislipidemias
• Coronariopatias
• Doenças autoimunes
• Atopias
• Doenças articulares / reumatológicas
• Esclerose múltipla
• Doenças mentais

Sequenciamento genético do 
microbioma intestinal

O perfil do microbioma humano é 
obtido pelo sequenciamento genético de 
seus microrganismos. As principais téc-
nicas de sequenciamento são a 16SrRNA 
e a Shotgun:

A Shotgun sequencia todo o micro-
genoma, identificando perto de 100% 
de gêneros e espécies, incluindo fungos, 
vírus e arqueas. Tem custo mais elevado, 
e é indicada quando se precisa identificar, 
por exemplo, causas para resistência a 
antibióticos.

A 16SrRNA é uma técnica mais 
acessível, por sequenciar apenas uma 
parte variável do microgenoma e, por 
isso, é mais rápida e com custo menor. 
É adequada para o mapeamento do 

microbioma intestinal porque permi-
te identificar pelos menos 92,5% dos 
gêneros e mais de 50% das espécies de 
bactérias do trato gastrointestinal. 

Várias doenças têm uma assinatura 
microbiana intestinal própria, carac-
terizada pela alteração particular na 
distribuição da frequência de determi-
nados filos, gêneros e espécies em relação 
à distribuição encontrada nos indivídu-
os saudáveis. Essa assinatura poderá ser 
identificada pelo sequenciamento genéti-
co do microbioma intestinal do enfermo 
(Figura 1).

É importante lembrar que essa 
correlação existente entre determina-
da assinatura microbiana e doença não 
necessariamente implica em nexo causal. 

Conhecendo o microbioma intesti-
nal do paciente, pelo seu sequenciamento 
genético, poderemos identificar a assina-
tura microbiana de sua doença ou, ainda 
mais, as alterações que estão ocorrendo 
na distribuição dos gêneros e espécies 
do seu microbioma. Como consequên-
cia, identificada sua disbiose, teremos 
condições de abordá-la por meio da 
manipulação do seu microbioma, a 
bioterapia. Essa abordagem poderá ser 
realizada utilizando-se: 
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- Prebióticos: ingredientes alimen-
tares não digeríveis que estimulam 
seletivamente o crescimento e a atividade 
de um ou múltiplos microrganismos da 
microbiota intestinal.

- Probióticos: microrganismos 
não patogênicos que, quando ingeri-
dos, alteram positivamente a saúde do 
hospedeiro, modificando o balanço 
microbiano intestinal.

- Simbióticos: interação de probió-
ticos e prebióticos com a intenção de 
aumentar a sobrevida do probiótico, dis-
ponibilizando e prolongando sua ação. 

- Posbióticos: produto metabólico 
originado de um microrganismo pro-

biótico que influencia a biologia do 
hospedeiro.

- Transplante de microbiota: pela 
infusão de fezes (microbiota intestinal) 
de um doador saudável para um receptor 
enfermo com o intuito de corrigir sua 
disbiose.

Microbioma intestinal: 
perspectivas

As pesquisas nessa área de conheci-
mento humano vêm desbravando novos 
horizontes bastante ambiciosos, abrindo 
uma porta para algo até há pouco tempo 

Figura 1: Assinatura microbiana das doenças 
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inimaginável: interferir de forma positiva 
na composição do nosso microbioma, 
favorecendo uma maior quantidade e 
diversidade de bactérias benéficas ao ser 
humano. No momento, essa interface 
com o futuro aparentemente começa 
com a possibilidade de prevenir ou tra-
tar as doenças por meio da bioterapia, 
modificando um microbioma disbiótico 
(doente) e transformando-o num micro-
bioma simbiótico (saudável).
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Cem anos de imunoterapia

Os pacientes alérgico-atópicos não 
toleram imunitariamente determinadas 
substâncias do meio ambiente, as quais 
são inócuas aos indivíduos não alérgicos. 
Esses pacientes são hipersensíveis às gli-
coproteínas denominadas alérgenos. O 
objetivo da terapia para alérgico-atópicos 
é a indução de tolerância imunitária por 
meio da imunoterapia.

Em 2011, o mundo comemorou 
cem anos de imunoterapia subcutâ-
nea para as doenças alérgico-atópicas. 
Foi introduzida por Leonard Noon e, 
atualmente, é considerada pelas Aca-
demias Internacionais de Imunologia e 
Alergia como único tratamento modifi-
cador do curso natural da doença para 
os alérgicos.1
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O progresso dos conhecimentos da 
imunologia e da imunopatologia permi-
tiu-nos entender de maneira substancial 
os mecanismos subjacentes envolvidos na 
imunoterapia. A prática dessa terapêuti-
ca com alérgenos é internacionalmente 
utilizada na clínica imunológica. Pos-
suímos ainda algumas dúvidas, tanto 
com relação ao tempo total da terapia 
quanto ao tempo em que os pacientes 
em média permanecem em remissão 
após a alta. Qual a quantidade proteica, 
ideal dos antígenos utilizados? É eficaz 
em todos os grupos de pacientes? Existe 
uma relação dose-resposta para eficácia 
e segurança?

A discussão atual está relaciona-
da, também, com a padronização na 
produção dos alérgenos, assim como 
às vias de utilização da imunotera-
pia. É de interesse ter os alérgenos em 
concentrações ideais e por vias que 
apresentem menores reações local e 
sistêmica e que permitam a aderência 
dos pacientes com mais facilidade ao 
tratamento.

Com relação ao uso pelo paciente, 
existem vários tipos de imunoterapia, 
tais como: subcutânea, epicutânea, oral, 
sublingual, sublingual-oral e nasal.

Imunoterapia específica (SIT) cem 
anos de imunoterapia

No centenário da descoberta de 
Leonard Noon, os imunologistas do 
mundo se reuniram em Genebra, 
sob a égide da European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI), para discutir essas ques-
tões controversas. Após o término do 
conclave, resultaram conclusões que 
objetivamos discutir. (“One hundred 
years of allergen immunotherapy Euro-
pean Academy of Allergy and Clinical 
Immunology celebration: review of 
unanswered questions”.)1, 2

A imunoterapia com alérgeno-espe-
cíficos (SIT, na sigla em inglês) é usada 
há cerca de um século para imunomodu-
lação, dessensibilização, para as doenças 
alérgicas, considerando que os alérgicos 
apresentam uma resposta anormal com 
hipersensibilidade, produzindo diuturna 
e inadequadamente a imunoglobulina 
IgE. Essa produção ocorre inicialmente 
de maneira inespecífica, até que se torna 
específica quando o alérgeno seleciona o 
clone de linfócitos produtor dessa imu-
noglobulina, o que representa a teoria da 
seleção clonal.
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Existe uma divergência sobre a 
imunoterapia. De acordo com a con-
duta utilizada predominantemente nos 
Estados Unidos, os pacientes polissen-
sibilizados são mais bem tratados com 
vários alérgenos simultaneamente, 
determinados de acordo com o perfil de 
sensibilização por testes in vivo. Por sua 
vez, a conduta europeia considera que 
os pacientes devem ser tratados com um 
único alérgeno, escolhido de acordo com 
a alergia clinicamente mais problemáti-
ca, com testes in vivo e com a história 
clínica sobre o alérgeno mais importan-
te, aquele que o paciente identifica para 
desencadear seus sinais e sintomas.3

Em pacientes com alergias res-
piratórias de moderadas a graves, a 
polissensibilização é mais prevalente, 
variando de 50% a 80%, do que a monos-
sensibilização, tanto nos Estados Unidos 
quanto na Europa. Preparações seguras 
e eficazes de um único alérgeno foram 
testadas em pacientes polissensibilizados, 
em ensaios clínicos com grande número 
de pacientes, tratados com comprimidos 
sublinguais com pólen de gramíneas. Os 
pacientes polissensibilizados beneficia-
ram-se tanto da imunoterapia quanto 
os doentes monossensibilizados. Uma 

revisão de imunoterapia multialergêni-
ca concluiu que a utilização simultânea 
de múltiplos alérgenos não relacionados 
pode ser clinicamente eficaz, mas que 
havia uma necessidade de investigação 
adicional de terapia com mais de dois 
extratos de alérgenos, particularmente 
na imunoterapia sublingual. Necessita-
mos de mais avaliações para determinar 
se um único alérgeno ou protocolos de 
imunoterapia multialergênica podem 
induzir respostas imunes distintas em 
pacientes monossensibilizados e polis-
sensibilizados.3, 4

Uma das conclusões da reunião 
em Genebra é que apropriadas con-
centrações de extratos alergênicos têm 
mostrado reprodutibilidade efetiva 
quando os pacientes são cuidadosamente 
selecionados, assim como a produção dos 
antígenos proteicos. A SIT representa o 
único método de terapia específica indu-
tora de remissão dos sinais e sintomas.4

Foi criado um website para defini-
ções das unidades dos extratos alérgenos 
– concentração proteica:

– 100.000 Standardized Quality-
-Units (SQ-U) é a dose ótima do extrato 
alergênico administrada para manuten-
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ção, para a média dos pacientes, durante 
a imunoterapia subcutânea (SCIT).

– 75.000 Standardized Quality-
-Tablet (SQ-T) é a dose ótima do extrato 
alergênico administrada para manuten-
ção, para a média dos pacientes, durante 
a imunoterapia sublingual (SLIT).

A eficácia e a segurança da imu-
noterapia específica com alérgenos são 
demonstradas em vários estudos clíni-
cos e por meio de técnicas laboratoriais. 
O conhecimento dos mecanismos da 
imunoterapia foi precedido pelos apro-
fundamentos dos conhecimentos dos 
fundamentos da imunologia.2, 3

A imunoterapia alérgeno-específica 
(SIT) é a única aceita pelas Academias 
de Imunologia. Entre os mecanismos de 
atuação dos alérgenos utilizados está a 
modulação dos linfócitos T e B, o que é 
efetivamente desejado, já que essas células 
apresentam um defeito codificado gene-
ticamente, o qual as deixa com atividades 
duais: em um momento com hiperativi-
dade, e no outro com diminuição de seus 
controles intercelulares; a célula B, neste 
caso, apresenta uma resposta estimuladora 
à produção de isotipo de anticorpo IgE. 
Nos mecanismos alérgico-atópicos, a fisio-

patologia da resposta imunitária está sob 
um complexo mecanismo, secundário a 
fatores genéticos, e este dá ao indivíduo o 
perfil de respostas específicas, inusitadas, 
quando entra em contato com proteínas 
que são inócuas aos não alérgicos. Esse 
estado genético – atopia – e essa comple-
xidade, que é o indivíduo atópico, codifica 
uma condição de respostas imunitárias que 
são secundárias e influenciadas por fatores 
que incluem a via de exposição ao alérge-
no, a dose do alérgeno e a sua estrutura 
tridimensional molecular. Essa tridimen-
sionalidade molecular é, na verdade, o 
que confere a especificidade do alérgeno 
e consequentemente dos anticorpos IgE. 
Os alérgico-atópicos apresentam alteração 
comportamental de células inflamatórias, 
como os basófilos, mastócitos e eosinó-
filos. Estas últimas possuem resistência 
à indução de apoptose – morte celular 
programada –; com efetiva multiplicação 
(eosinofilia); sendo consideradas as células 
responsáveis, com sua multiplicação desor-
denada, pelos processos alérgico-atópicos 
característicos, com efeitos inflamatórios 
indesejáveis. Há produção de substâncias, 
como as suas citocinas-eocinas neuro-
tóxicas, que podem exercer efeitos de 
destruição dos terminais nervosos no 
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pulmão e a clássica gastroparesia nos pro-
cessos da alergia alimentar com secundário 
refluxo gastroesofagiano.2, 3

Os linfócitos T, com seus marcado-
res, receptores, de superfície CD4

– linfócitos CD4+–; subpopulação 
TH2 (CD4+TH2), são responsáveis 
pela produção de linfocinas característi-
cas dos processos alérgicos, como IL-4, 
IL-5, IL13, IL-10. Essas linfocinas indu-
zem a mudança de produção primária 
de IgM pelos linfócitos B/plasmócitos 
para IgE. Existe em concomitância a 
produção de IL-5, por esses linfócitos, 
a qual é um potente quimiotático para 
eosinófilos.2 Mastócitos sensibilizados, 
com pelo menos duas moléculas de IgE, 
por meio dos seus receptores (glicopro-
teínas) de alta afinidade (FcεRI), são 
capazes de liberar substâncias precoce-
mente formadas, como a prototípica dos 
processos anafiláticos, a histamina, que 
possui efeito imediato, assim como subs-
tâncias que são produzidas mediante a 
ação de fosfolipases sobre os fosfolipídios 
de membrana celular, que darão origem 
às substâncias com ação tardia e crônica, 
como prostaglandinas e leucotrienos.2

Ainda no timo, as subpopulações de 
linfócitos T recebem, por determinação 

genética, marcadores de superfície que 
representam os seus fenótipos e, con-
sequentemente possuem um genótipo 
característico. São células TH2 CD4+ e 
CD25+, fenotipicamente, e produtoras 
do Foxp3, um fator de transmissão capaz 
de induzir o seu DNA à produção de 
IL-10 e TGF-β, responsáveis pelo contro-
le negativo, antiproliferativo, das células 
que compõem o sistema imune. Essas 
células T, também denominadas T regula-
doras (Treg), representam a subpopulação 
dominante que reage a substâncias estra-
nhas quando entram em contato com a 
economia dos indivíduos não alérgicos, os 
quais respondem com a produção de IgM 
e IgG. O equilíbrio é fundamental entre 
essas Treg e as Th2, sendo que se observa 
uma predominância funcional do Th2 
nos indivíduos atópicos e consequente 
resposta com produção de IgE.2

O objetivo da imunoterapia específi-
ca (SIT) é a imunomodulação, controle, 
dos linfócitos Th2CD4+; indutores da 
produção de IgE e de substâncias inflama-
tórias nos indivíduos alérgico-atópicos. 
Portanto, o objetivo é a indução de um 
estado de tolerância da célula Th2CD4+ 
ao alérgeno-específico. A tolerância se faz 
principalmente pela indução específica 

Revista_ANM_189-4.indd   135 23/10/2018   08:35:14



s    136   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 (4), 2018

de células Treg, as quais por sua vez ini-
bem a proliferação dos LTH2 e também 
dos Th1, células responsáveis pela pro-
dução de IgE específica ao alérgeno em 
questão, assim como a inibição da pro-
dução de substâncias pró-inflamatórias 
da alergia.2 Com a inibinição dos Th2, 
há estimulação da produção de IgG4, 
IgG1 e IgA específicas para o alérgeno 
e diminuição da IgE e, então, concomi-
tante diminuição do infiltrado tecidual 
de mastócitos, eosinófilos e, tardiamente, 
dos basófilos e linfócitos. Esse fenômeno 
ocorre porque os basófilos, mastócitos 
e até mesmo os eosinófilos possuem 
receptores de superfície, de alta e baixa 
afinidade, respectivamente, para IgE.

A SIT atua na inibição da liberação 
de substâncias pró-inflamatórias como as 
aminas vasoativas, a histamina por exem-
plo, preformada nos grânulos celulares, 
assim como os recentemente formados, 
as prostaglandinas e leucotrienos cisteí-
nicos: LTC, D e E4.2

Os sinais e sintomas

Os indivíduos atópicos-alérgicos 
possuem um estado de predisposição 

genética que lhes permite se tornarem 
sensíveis aos alérgenos do meio ambien-
te, a denominada fase de sensibilização. 
As células Th2CD4+ constituem a maior 
população do infiltrado celular infla-
matório dos órgãos-alvo, como mucosa 
nasal, sinusal, conjuntival, brônquica, 
dermoepidérmica, gastroentérica e neu-
rológica. É importante que se esclareça 
que as proteínas dos alérgenos são inó-
cuas para a população não atópica.

Após a fase de sensibilização, os 
sinais e sintomas do processo inflama-
tório alérgico podem ser observados em 
vários órgãos-alvo, como nariz, pele, pul-
mão, olho, trato gastroenterológico ou 
mesmo reações sistêmicas com anafilaxia 
de intensidade variada.

As células TCD4+ são ativadas por 
proteínas alimentares, aeroalérgenos, 
superantígenos bacterianos. Esse meca-
nismo possui como exemplo a dermatite 
atópica, asma, rinite e os autoantígenos. 
A sensibilização pode ser classificada 
como ativação, residência – homing – 
órgão específico, reativação celular com 
ação inflamatória. As células TCD4+ 
estão sob influência de uma rede de cito-
cinas na pele, no pulmão e no nariz e há 
uma seleção de leucócitos com receptores 

Revista_ANM_189-4.indd   136 23/10/2018   08:35:14



s    137   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 (4), 2018

específicos para cada órgão. As células 
efetoras induzem secundariamente a 
hiperprodução de IgE, a vida média 
alongada dos eosinófilos, a hiperpro-
dução de muco, a interação das células 
epiteliais do órgão com os músculos 
lisos, podendo causar ativação e mesmo 
morte celular programada (apoptose). 
Observa-se sobrevida prolongada das 
células inflamatórias alérgicas nos teci-
dos e consequentemente reativação nos 
tecidos subepiteliais.

A tolerância das células TCD4+ 
periféricas aos alérgeno-específicos 
pode superar todos esses eventos pato-
lógicos da inflamação alérgica, sendo 
esse o objetivo primordial da imuno-
terapia específica. O conhecimento 
sobre os mecanismos da imunotera-
pia específica (SIT) foi aprofundado 
com o entendimento do papel das 
células Treg CD4+/CD25+ com a 
sua estimulação e a indução de tole-
rância específica ao alérgeno utilizado 
pela imunoterapia específica (SIT).2 
O desequilíbrio entre as células Treg e 
Th2 é primordial no desenvolvimento 
da alergia, assim como o equilíbrio da 
resposta ideal aos alérgenos o é para a 
saúde.2, 5

Sequência de eventos  
durante a imunoterpia  

alérgeno-específica (sit)

Mecanismos de ação

Os efeitos imediatos da imunoterapia 
estão relacionados com a dessensibilização 
dos mastócitos. Os intermediários, com 
alterações nas células T alérgeno-especí-
ficas, e os efeitos tardios são relacionados 
com as células B e com a IgE, assim como 
mastócitos, basófilos e eosinófilos. Embo-
ra a diminuição definitiva nos níveis de 
anticorpos IgE e da sensibilidade cutânea 
mediada por IgE normalmente requei-
ra anos de SIT, a maioria dos pacientes 
está protegida desde a primeira injeção da 
SIT, para antiapitoxina (hymenoptera), 
com uma diminuição da degranulação 
dos mastócitos e da atividade dos basófi-
los para a anafilaxia sistêmica. A aparente 
similaridade ocorre na dessensibilização 
rápida para reações de hipersensibilidade 
a drogas, porém o mecanismo do efeito 
de dessensibilização é desconhecido na sua 
totalidade. A dessensibilização aguda de 
ratos por via oral à penicilina V demons-
tra que a dessensibilização dos mastócitos 
antígeno- específica é um dos principais 
mecanismos subjacentes à dessensibili-
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zação por via oral. Demonstrou-se que 
os mediadores da anafilaxia (histamina e 
leucotrienos) são liberados durante a SIT 
sem induzir respostas anafiláticas sistêmi-
cas. Essa liberação gradual está abaixo dos 
níveis necessários para indução de anafi-
laxia sistêmica, porém pode diminuir o 
conteúdo dos grânulos e mediadores, assim 
como pode afetar o grau de degranulação 
dos mastócitos e basófilos, devido a uma 
menor liberação de mediadores por essas 
células quando são ativadas pelos alérge-
nos. Essa é uma característica demonstrada 
na análise in vitro após pouco tempo do 
início da SIT. Apesar de haver flutuações e 
riscos das possibilidades de se desencadear 
anafilaxia durante a SIT, a supressão dos 
mastócitos e basófilos continua a ser efeti-
vada por outros mecanismos imunes, tais 
como a geração de células (Treg) T-regula-
doras alérgeno-específicas com diminuição 
de produção de IgE específica.2, 4

Geração de células T 
Reguladoras (Treg) e tolerância 

das células T periféricas

A indução de um estado de tole-
rância de células T periféricas (Tperif ) 

representa um passo essencial na SIT. As 
células Tperif são caracterizadas princi-
palmente por uma geração de células 
Treg alérgeno-específicas, com supres-
são da proliferação celular e da resposta 
das citocinas contra os alérgenos maiores 
(principais). Grupos de Treg com dis-
tintos fenótipos e mecanismos de ação 
incluem as naturalmente selecionadas 
pelo timo, CD4+CD25+ e as células 
Treg induzíveis tipo 1 (Tr1). Na SIT, as 
Tperif são bloqueadas por ação autócrina 
da IL-10 e do TGF-ß, que são produzi-
das de maneira aumentada pelas células 
T alérgeno-específicas.6-8

As células T auxiliares 2 (Th2), regu-
ladas negativamente pelas células Treg, 
não produzem interleucinas (IL)-4 e 
IL-13, portanto não estimulam a pro-
dução de IgE e não podem produzir as 
citocinas IL- 3, IL-4, IL-5 e IL-9, necessá-
rias para a diferenciação, a sobrevivência 
e a atividade de mastócitos, basófilos e 
eosinófilos e células produtoras de muco. 
As células Th0/Th1 que estão compro-
metidas com a inflamação alérgica não 
podem mediar os mecanismos de lesão 
de tecidos essenciais por meio da produ-
ção de interferon gama (IFN-Υ), fator 
de necrose tumoral (TNF) e o ligante de 
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Fas (FasL) indutor da apoptose de quera-
tinócitos e células epiteliais brônquicas, 
porque estão suprimidas pelas Treg.

A indução de um estado de tolerân-
cia em células T periféricas representa 
importante objetivo na SIT, o que é carac-
terizado, principalmente, pela geração de 
células Treg alérgeno-específicas, o que 
suprime as respostas proliferativas e a pro-
dução de citocinas contra os alérgenos.4-8

As subpopulações de células Treg 
são produzidas naturalmente no timo, 
porém há também células CD4+ que, 
quando induzidas, transformam-se em 
CD4+/CD25+: células tipo 1 Treg (Tr1).

Na imunoterapia específica (SIT), 
a tolerância da célula T periférica é ini-
ciada pela produção autócrina de IL-10 
e TGF-β, com produção cada vez maior 
por essas células T antígeno-específicas. 
Essas células expressam CD4+ e CD25+, 
levantando a questão se elas são células 
Tr1 indutíveis, as quais foram induzidas 
a apresentar o marcador CD25+, ou se 
são células naturais CD4+CD25+Treg 
que produzem citocinas supressoras. Foi 
mostrado que as células TCD4+CD25+, 
de doadores atópicos, apresentam capaci-
dade reduzida de suprimir a proliferação 
de células CD4+; por isso, é sugerido 

que a regulação positiva pelas CD25 + 
CD4 + Treg naturais possui um papel 
importante na SIT.

Estudos sobre os mecanismos pelos 
quais as respostas imunes a antígenos 
ambientais não patogênicos levam à 
alergia ou à resposta immune não pre-
judicial demonstram que células Treg são 
dominantes nos indivíduos saudáveis. Se 
a resposta ocorre, células Tr1 específicas 
para alérgenos ambientais comuns repre-
sentam a subpopulação dominante nos 
indivíduos saudáveis. Estes usam vários 
mecanismos supressores, IL-10 e TGF-
β como citocinas secretadas e linfócitos 
T citotóxicos, até mesmo indução de 
apoptose. Os indivíduos saudáveis e 
alérgicos exibem todos os três tipos de 
subpopulações linfocitárias TH1, TH2 
e Tr1 alérgeno- especificas, porém em 
diferentes proporções. Uma mudança 
na subpopulação dominante e o equilí-
brio entre as células TH2 e Treg podem 
levar ao desenvolvimento de alergia ou a 
uma resposta imune sadia. Outro estudo 
sobre a resposta imunológica saudável 
aos alérgenos demonstrou que as célu-
las CD4+CD25+Treg estão associadas à 
remissão espontânea de alergia. Crianças 
com alergia a leite de vaca, que superaram 
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sua alergia (crianças tolerantes), tiveram 
frequências mais elevadas de circulação 
de células TCD4+CD25+ e diminuíram 
in vitro a resposta proliferativa à proteína 
bovina β2-lactoglobulina, em compara-
ção com as crianças que mantiveram 
alergia clinicamente ativa. Estudos rela-
tam em outras doenças a mesma ideia. 
A resposta proliferativa ao níquel in 
vitro de células T humanas CD4 + de 
indivíduos saudáveis, não alérgicos, foi 
fortemente aumentada quando as células 
CD4+CD25+Treg foram depletadas.5, 7

Estudos in vivo com imunoterapia 
na artrite reumatoide também mostra-
ram um aumento marcado no número 
de células FoxP3+CD4+CD25+Treg no 
sangue periférico. As células CD25+Treg 
são caracterizadas pela expressão do regu-
lador da transcrição Foxp3 (FOXP3 nos 
seres humanos), que parece ser o gene 
principal para o desenvolvimento de 
células Treg e consequentemente de suas 
funções.7 O desenvolvimento espontâneo 
de alergia nas vias aéreas com inflamação, 
hiper-IgE e eosinofilia, além de várias 
doenças autoimunes em ratos mutantes, 
fornece evidências convincentes para a 
importância do Foxp3 na alergia e na 
inflamação.

Modificações imunológicas 
durante a imunoterapia específica 

(SIT)

Embora exista uma variação signi-
ficante entre os protocolos, a partir do 
primeiro dia da imunoterapia já ocorre uma 
redução precoce, imediata, da atividade dos 
mastócitos e basófilos, assim como as suas 
degranulações. Há diminuição da tendên-
cia de anafilaxia sistêmica. A fase imediata é 
seguida pela fase intermediária, com gera-
ção de células Treg alérgeno-específicas e 
supressão de células Th1 e H2 alérgeno-
-específicas. Ocorre um aumento precoce 
da produção de IgE específica, porém há 
sua redução na fase tardia da imunoterapia. 
Observa-se, também, na fase intermediária, 
aumento da IgG4 e, em alguns estudos, 
da IgG1 e da IgA. Uma diminuição sig-
nificante na relação IgE/IgG4 ocorre após 
vários meses de imunoterapia, assim como 
do teste cutâneo (puntura); tipo I, também 
é observada mais tardiamente. A diminui-
ção nos mastócitos tecidual e eosinófilos e 
a liberação de seus mediadores são detec-
tados após alguns meses.5, 6

A maior probabilidade da diminui-
ção da relação IgE/IgG4 durante SIT 
estaria relacionada ao desvio de TH2 
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específico para a predominância de célu-
las Treg. No entanto, embora a geração 
de células Treg aconteça dentro de dias, 
uma redução significativa de relação IgE/
IgG4 ocorre após anos. A razão para o 
longo período entre a mudança de sub-
populações de células T, mas não os 
níveis de IgE / IgG4, não é facilmente 
explicada pela meia-vida dos anticorpos.5

O papel das células Treg não está 
limitado à supressão de células Th2; elas 
utilizam vários mecanismos para indução 
da tolerância periférica nos indivíduos 
normais, evitando a alergia, controlando 
as respostas imunes alérgeno-específicas 
por cinco maneiras principais:

• Supressão de células apresentadoras 
de antígeno que induzem a geração 
de células efetoras TH1 e TH2;

• Supressão das células TH 2 e TH1;
• Supressão de IgE alérgeno-específica 

e indução de IgG4/IgA;
• Supressão dos mastócitos, basófilos 

e eosinófilos e interação com células 
residentes;

• Remodelação.

Em pacientes com alergia, a 
supressão de produção de IgE alérge-

no- específica, IgE específica no soro e 
na superfície de mastócitos e basófilos 
ligados a FcƐRI é uma característica da 
doença atópica. Embora a tolerância da 
célula T periférica seja induzida rapida-
mente durante a SIT, não há nenhuma 
evidência para a tolerância das células 
B no início da SIT. A exposição natu-
ral, do paciente alérgico, a um alérgeno 
relevante está frequentemente associa-
da a um aumento da síntese de IgE. 
Da mesma forma, a SIT induz um 
aumento transitório no soro de IgE, 
seguido por um decréscimo gradu-
al ao longo de um período de meses 
ou anos de tratamento. Em pacientes 
sensíveis ao pólen, a dessensibilização 
evita elevação no soro de IgE durante 
a temporada de pólen.

No entanto, as mudanças nos níveis 
de IgE não podem explicar a diminuição 
da resposta alérgeno-especifica, como 
resultado da SIT, porque a diminuição 
da IgE sérica é relativamente tardia e não 
se correlaciona com melhora clínica após 
a SIT. As respostas dos anticorpos indu-
zidos durante SIT são funcionalmente 
heterogêneas, o que pode explicar os 
conflitantes dados em relação aos efei-
tos protetores de subclasse IgG4. Esta é 
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produzida após ser induzida pela imuno-
terapia alérgeno-específica, e se ligaria ao 
alérgeno em questão antes de este atingir 
a IgE ligada à célula efetora, evitando a 
ativação de mastócitos e basófilos. No 
entanto, a relação entre a eficácia da 
SIT e a indução de subtipos IgG alér-
geno-específicos permanece um assunto 
controverso; o aumento das concentra-
ções séricas de IgG4 alérgeno-específica 
é correlacionado com melhora clínica.

Quando a IgG alérgeno-específica é 
dirigida contra os mesmos epitipos que 
induzem a IgE, que resulta em concor-
rência direta para a ligação ao alérgeno, 
ocorre então o efeito bloqueador objeti-
vado. Por outro lado, a indução de IgG 
especifica para outros epitipos, que não 
aquele que induz alergia no paciente, 
pode resultar numa falha da resposta 
de IgG para competir com a IgE, mes-
mo quando está presente em excesso. 
O conceito de anticorpos bloqueadores 
foi recentemente reavaliado. A análise 
dos subtipos de IgG induzidos por SIT 
mostrou aumentos específicos de IgG1 e 
IgG4, particularmente com níveis cres-
centes de 10 a 100 vezes; também ocorre 
a indução de IgA e supressão dos mastó-
citos, basófilos e eosinófilos.

Os resultados sugerem que a SIT 
bem-sucedida está associada a um 
aumento na atividade de IgG bloquea-
dor, a qual não está apenas dependente 
da quantidade de anticorpos IgG. 
Parece ser relevante avaliar a atividade 
de bloqueio IgG alérgeno-específico 
ou subtipos de IgG, especialmente 
IgG4 e também IgG1, em vez dos 
níveis em soros.2-4

O pré-tratamento com anticorpo 
monoclonal (mAb) anti-IgE aumenta 
a segurança da SIT para a rinite alérgi-
ca e pode ser uma estratégia eficaz para 
permitir doses mais rápidas e concen-
tradas dos alérgenos na imunoterapia.8 
O papel não inflamatório da IgG4 
pode ser explicado porque a região da 
dobradiça da IgG4 possui característi-
cas estruturais únicas, que resultam em 
uma menor afinidade para os receptores 
Fcɣ. Além disso, IgG4 não fixa comple-
mento, não lesa o tecido e é capaz de 
inibir a formação de imunocomplexos 
por outros isotipos de imunoglobulinas, 
demonstrando portanto características 
anti-inflamatórias.9, 10

Usando uma mistura de alérgenos 
recombinantes bem definidos, todos os 
pacientes tratados desenvolveram um 
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aumento importante de IgG4 alérgeno-
-específica e também IgG1. Os estudos 
sobre mecanismos de SIT devem ser 
realizados com alérgenos individuais e 
específicos. Os anticorpos IgG4 podem 
ser vistos como marcadores da dose ideal 
dos alérgenos utilizados na SIT e pos-
suem a capacidade de modular a resposta 
imunitária, influenciando na resposta 
clínica ao alérgeno.

A interleucina -10 (IL-10)

A SIT induz a produção de IL-10 
e, durante a imunoterapia, os seus níveis 
são crescentes. Regula a síntese de anti-
corpos IgE e IgG4 antígeno-específicos. 
IL-10 é um potente supressor de IgE 
total e da IgE alérgeno-específica e, 
simultaneamente, aumenta a produção 
de IgG4. A IL-10 não só gera tolerân-
cia em células T, mas também regula a 
formação específica de isotipo da imu-
noglobulina, alternando a resposta de 
especificidade com padrão fenotípico 
de IgE para IgG4.

A IL-10 e o fator transformador de 
crescimento (TGF) induzem imunoglo-
bulinas (Ig) G4 e IgA, respectivamente, 

a partir de células B como isotipos de 
imunoglobulinas não inflamatórias e 
inibem a produção de IgE. Essas duas 
citocinas suprimem direta ou indireta-
mente as células efetoras de inflamação 
alérgica, tais como mastócitos, basófilos 
e eosinófilos.

Na resposta imune saudável, do 
indivíduo não atópico, ao alérgeno 
principal do ácaro dermatofagoide, 
Der p1, há aumento específico de IgA 
e IgG4, pequenas quantidades de IgG1 
e aumento sérico quase indetectável 
de anticorpos IgE. Na terapia com a 
SIT para ácaros, não há diminuição 
dos níveis de IgE mesmo após setenta 
dias de tratamento; entretanto, há um 
aumento significante específico de IgA, 
IgG1 e IgG4.

O aumento de IgA e IgG4 específico 
no soro coincide com o aumento sérico 
de TGF-β e IL-10, respectivamente, o 
que poderia explicar o papel da IgA e 
TGF-β, bem como IgG4 e IL-10, nas 
respostas imunes das mucosas periféricas 
para alérgenos nos indivíduos saudáveis.

A IL-10 reduz citocinas pró-inflama-
tórias liberadas pelos mastócitos, regula 
negativamente a atividade funcional dos 
eosinófilos e suprime a produção de IL-5 
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pelas células humanas TH0, em repouso, 
e pelas células TH2.

A IL-10 reduz a densidade dos 
mastócitos, o que representa a dimi-
nuição da quantidade de substâncias 
pró-inflamatórias nos seus grânulos. 
Diminuiu a concentração de histami-
na local, o crescimento de mastócitos 
e impede suas degranulações. A SIT, 
quando utilizada por longo prazo, está 
associada a uma redução da resposta 
imediata ao alérgeno, mas também atua 
sobre reação de fase tardia (LPR) na 
mucosa nasal e brônquica ou na pele. 
O mecanismo de LPR é diferente da 
reação imediata mediada por mastóci-
tos. Envolve o recrutamento, a ativação 
e o aumento da vida média de eosinó-
filos e de células T ativadas nos locais 
da exposição ao alérgeno. O sucesso da 
SIT aumenta a concentração necessária 
de alérgeno para induzir resposta ime-
diata ou para a LPR no tecido-alvo, 
porém também diminui as respostas 
aos estímulos inespecíficos. Hiperrea-
tividade brônquica, nasal e conjuntival 

para estímulos não específicos reflete 
a inflamação na mucosa subjacente, a 
qual diminui após SIT e se correlaciona 
com a melhora clínica.

A tolerância das células T perifé-
ricas está caracterizada principalmente 
pela geração de células Treg que levam 
à supressão da proliferação das células 
T, assim como da resposta das citocinas 
TH1 e Th2 induzidas pelos alérgenos. 
Essa geração de Treg é acompanhada por 
um aumento significante de IgG4 alér-
geno-especifica, assim como IgG1 e IgA 
e diminuição na IgE na etapa tardia da 
enfermidade. Há diminuição do infiltra-
do celular nos tecidos pelos mastócitos 
e eosinófilos, assim como ocorre a libe-
ração de seus mediadores e de basófilos 
circulantes.

Os efeitos primordiais da SIT estão 
relacionados à dessensibilização dos mas-
tócitos e basófilos e à troca das células T 
alérgeno-específicas. Os efeitos tardios 
estão relacionados às células B, IgE, 
assim como aos mastócitos, basófilos e 
eosinófilos.2-4
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Efeitos da imunoterapia alérgeno-específica (SIT) sobre os parâmetros 
clínicos e imunológicos

Os parâmetros clínicos

Cura por longo prazo

Diminuição dos sintomas clínicos e do uso de drogas controladoras Diminuição 
da resposta ao alérgeno com os testes de provocação Redução do tamanho e 

fluxo celular na pele LPR
Diminuição da resposta de hipersensibilidade tipo I na pele Melhoria 

da qualidade de vida

Mastócitos

Efeito dessensibilização: precocemente Redução 
do número nos tecidos Diminuição da liberação 

do mediador
Diminuição da produção de citocina pró-inflamatória

Basófilos 
Dessensibilização rápida / fase imediata
Diminuição da liberação do mediador

Diminuição da produção de citocina pró-inflamatória

Eosinófilos

Redução do número nos tecidos Diminuição 
da liberação do mediador

Células T
Diminuição da proliferação induzida por alérgenos

Indução de células T reg
Aumento de secreção de IL-10 e TGF-ß Supressão de Th2 e suas citocinas Diminuição de 

células T na LRP
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ImunoterapIa não Injetável vIas não InjetáveIs (1, 4, 11)

•	 Oral (OIT): preparada como gotas, cápsulas ou comprimidos.
•	 Sublingual (SLIT): mantida debaixo da língua por 1-2 minutos e então 

engolida (SLIT-swallow) ou cuspida  (SLIT-spit). Atualmente apenas a SLIT-
-engolida é utilizada.

•	 Brônquica (LBIT): material aerolizado é aspirado
•	 Nasal (LNIT): preparada como solução aquosa ou pó seco e então aplicada 

nas narinas

Células B
Aumento inicial e diminuição específica tardia sérica de IgE Aumento de  

IgG4 específica no soro
Aumento sérico específico de IgG1 (relativamente baixa comparada com IgG4)  

Aumento de IgA específica no soro
Supressão de apresentação antigênica facilitada pela IgE

Células dendríticas

Diferentes subpopulações podem ser alteradas (dependendo do tipo de 
adjuvante)

Supressão de apresentação antigênica facilitada pela IgE

Monócitos
Aumento da produção de IL-10
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Até a década de 1970 a imunote-
rapia não injetável foi pouco utilizada, 
quando foram realizados estudos siste-
máticos das vias oral e nasal. Em 1986 a 
American Academy of Allergy Asthma & 
Immunology e o Comitê Britânico para 
Segurança de Medicamentos relataram 
mortes causadas pela imunoterapia sub-
cutânea (SCIT), levando preocupação 
quanto à segurança dessa IT e aumen-
tando o interesse nas vias não injetáveis.11

A imunoterapia sublingual (SLIT) 
foi introduzida e reintroduzida em 1986 
e em 1993. A European Academy of 
Allergy Asthma & Immunolgy (EAACI) 
solicitou mais pesquisas das vias não inje-
táveis, e em 1998 a OMS declarou que a 
SLIT e a LNIT (nasal) eram alternativas 
viáveis à via subcutânea. A oral (OIT) e a 
brônquica (LBIT) não foram recomenda-
das para uso clínico. Em 2001, a Allergic 
Rhinits Impacto n Asthma (ARIA) esten-
deu a indicação da SLIT para crianças.12-16

A imunoterapia sublingual (SLIT)

A ideia original da SLIT era alcan-
çar uma rápida absorção da vacina para 
evitar sua possível degradação intestinal, 

porém foi demonstrado que não havia 
absorção direta pela mucosa sublingual. 
A SLIT provou ser a via não injetável efe-
tiva, e o primeiro estudo controlado foi 
publicado em 1986. A revisão realizada 
pela Biblioteca Cochrane concluiu que 
a SLIT é um tratamento seguro e que 
reduz de forma significativa os sintomas 
e o uso de medicação na rinite alérgica. 
A magnitude da eficácia clínica está entre 
20% e 50%, similar aos efeitos relatados 
para a subcutânea (SCIT).

Os primeiros estudos foram reali-
zados em pacientes com rinite alérgica, 
mas a SLIT também tem efeito na asma 
melhorando os sintomas, reduzindo o 
uso de β2 agonistas e glicocorticoides, 
com manutenção da eficácia clínica pelo 
menos cinco anos após descontinuação 
do tratamento, conforme estudo publi-
cado em 2003. A SLIT é segura; o efeito 
adverso mais frequente publicada na lite-
ratura é o prurido sublingual/oral após 
a dose, sendo esse efeito leve. O índice 
de efeitos colaterais gastrointestinais foi 
alto em um estudo onde doses muito 
altas de antígenos foram usadas, cerca 
de 375 vezes a dose da SCIT.15-19

Efeitos colaterais como cefa-
leia, rinorreia, asma e urticária foram 
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relatados de forma esporádica e com 
incidências semelhantes às dos grupos 
placebo. Nenhum efeito adverso sis-
têmico grave foi relatado. A SLIT não 
afeta os níveis de triptase e proteína 
catiônica eosinofílica. O protocolo da 
SLIT possui um momento inicial, fase 
de indução, com doses crescentes diárias 
ou em dias alternados, seguida da fase de 
manutenção com dose máxima adminis-
trada duas ou três vezes por semana. Em 
alguns estudos uma dose de manutenção 
diária foi proposta.15, 16

Biodistribuição de alérgeno 
radiomarcado na SLIT

A cintigrafia durante a retenção 
da vacina debaixo da língua mostrou 
que não há alteração do conteúdo 
radioativo na cavidade oral antes da 
deglutição, o que foi confirmado pela 
análise da radioatividade plasmática. 
Após a deglutição, houve visualização 
do esôfago, estômago e intestinos, com 
radioatividade plasmática aumentando 
rapidamente após a deglutição, cerca 
de 2% da radioatividade da dose admi-
nistrada permaneceu em quantidade 

significativa na cavidade oral por até 
40 horas, mesmo após sucessivos enxá-
gues. O alérgeno parece ser absorvido 
como peptídeos e não como proteína 
nativa no intestino, mesmo que tra-
ços do alérgeno completo possam ser 
detectados no plasma. Essa informação 
sugere que o contato do alérgeno com a 
mucosa oral seja crítica, importante, e 
que o alérgeno não seja absorvido dire-
tamente pela mucosa oral; esse pode ser 
um motivo para a imunoterapia oral 
(OIT) com ingestão sem um tempo de 
contato com a mucosa não funcionar. 
Essas informações sugerem que não 
há uma absorção direta do alérgeno 
na mucosa oral e que a maior parte 
do alérgeno é metabolizada em parte 
em contato com a mucosa oral e após 
deglutida é processada/absorvida no 
trato gastrointestinal.

Pode ser sugerido que a retenção de 
uma fração do alérgeno administrado 
na mucosa oral tenha uma função no 
mecanismo de ação da SLIT, possivel-
mente via sistema imune local. Modelos 
experimentais mostram o processamen-
to de alérgenos por células dendríticas 
da mucosa oral e apresentação a linfó-
citos T.11, 15, 19
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Aspectos imunológicos

A imunoterapia subcutânea (SCIT) 
regula a liberação de citocinas, inibe a 
ativação e recrutamento de células efe-
toras e faz regulação negativa das células 
TH2 enquanto faz regulação positiva das 
TH1.5

Os efeitos imunológicos da imu-
noterapia (IT) local, não subcutânea, 
diferem daqueles da SCIT. A imu-
noterapia sublingual (SLIT) afeta as 
imunoglobulinas séricas apenas numa 
minoria dos estudos; geralmente a IT 
local não induz a redução da IgE e 
o aumento de IgG1 e IgG4. A SLIT 
pode reduzir a expressão de ICAM-1 
nas mucosas e, portanto, o infiltrado 
inflamatório em humanos; um estu-
do em crianças confirmou que a SLIT 
reduziu a expressão de ICAM-1 no epi-
télio nasal e diminuiu a responsividade 
à metacolina.

O tratamento com SCIT por três 
a cinco anos mantém a eficácia clínica, 
com redução de sintomas e do uso de 
medicação, por três a cinco anos após a 
suspensão da terapia. O mesmo efeito foi 
demonstrado com a SLIT em pacientes 
pediátricos com asma tratados com vaci-
na para ácaros.11,15, 19

Injeção intralinfonodo

Senti G. et al. relataram os resul-
tados de um ensaio aberto da injeção 
intralinfonodo de extrato de pólen de 
grama, para tratar a rinoconjuntivite 
alérgica. Três injeções intralinfonodo 
de baixas doses de extrato de alérgeno 
foram comparadas ao tratamento-padrão 
de três anos com imunoterapia subcu-
tânea. Houve redução dos sintomas da 
provocação nasal quantitativa, evidente 
após oito semanas, no grupo tratado com 
intralinfonodo, e permaneceu durante 
três anos, o que é equivalente ao alcan-
çado após três anos de tratamento com 
imunoterapia subcutânea.

Ambos os grupos de tratamento 
apresentaram redução da reatividade aos 
testes cutâneos, significando reatividade 
do anticorpo IgE. O grupo da injeção 
intralinfonodo atingiu um rápido alívio 
dos sintomas com apenas três injeções. Os 
pacientes que receberam terapia com inje-
ção intralinfonodo apresentaram menos 
efeitos colaterais, relataram menos dor e 
uma melhor aderência do tratamento do 
que os pacientes que receberam injeções 
por via subcutânea. Esse ensaio representa 
uma abordagem efetivamente nova.20-25
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Imunoterapia epicutânea

Na pele existe elevado número 
de células apresentadoras de antíge-
nos. Objetivando melhorar a eficácia 
e reduzir a duração do tratamento, foi 
avaliada a imunoterapia de administra-
ção epicutânea, uma avaliação usando 
patch de alérgeno de gramínea aplica-
do ao antebraço. Os pacientes foram 
tratados durante 48 horas com inter-
valos semanais por um mês durante a 
fase de polinização da gramínea38 e 
durante um ano após a temporada de 
polinização. Os doentes tratados com 
alérgeno de gramínea apresentaram 
diminuição significante dos sinto-
mas de rinite em comparação com os 
pacientes tratados com placebo. Lesões 
eczematosas foram observadas nos 
locais dos patches, quando comparada 
com os testes placebos.

A fase II de acompanhamento, 
duplo-cego, estudou a ótima dosagem 
do alérgeno e incluiu 132 pacientes 
com rinite alérgica induzida por pólen 
de gramínea com controle por placebo. 
Nos pacientes que receberam o patch 
com concentração do alérgeno, cerca de 
30mcg de antígeno de gramínea, obser-

vou-se melhora dos sintomas da rinite, 
32% durante o ano inicial de tratamento 
e de 24% no ano seguinte, em compara-
ção com doentes tratados com placebo. 
Efeitos colaterais locais eram comuns 
nos patches, e reações sistêmicas foram 
observadas em 8% de todos os pacien-
tes (1 com placebo e 10 com extrato de 
alérgeno). Todas as reações responderam 
aos corticosteroides e anti-histamínicos, 
nenhum paciente necessitou de adrenali-
na. A taxa de abandono devido a eventos 
adversos foi de 8,3%. Um estudo piloto 
avaliou a imunoterapia epicutânea à pro-
teína do leite de vaca, usando um novo 
sistema de aplicação tópica (Viaskin; 
DBV Technologies SA, Paris, França). 
Neste pequeno ensaio de 90 dias, a 
dose cumulativa de leite tolerada, em 
desafio, não diferiu significantemente 
entre a população em tratamento e a 
do placebo, mas houve uma tendên-
cia de melhora das reações alérgicas 
ao leite. Reações locais como eritema, 
eczema e prurido foram duas vezes mais 
comuns no grupo em tratamento, mas 
as reações adversas foram leves. Embo-
ra possivelmente eficaz, são necessárias 
mais avaliações para determinar com 
precisão os melhores regimes terapêu-
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ticos e de segurança para o tratamento 
da imunoterapia epicutânea.22, 26, 27

A Administração nasal – 
Imunoterapia nasal  

(LocaL nasaL immunothepapy – 
Lnit)

A imunoterapia nasal local foi des-
crita em 1913 em um estudo realizado 
por Dunbar, WP. O pó seco ou a solu-
ção de alérgenos foi pulverizada no nariz 
durante vocalização. Em seu estudo, a 
imunoterapia nasal local foi utilizada em 
32 crianças com rinite alérgica induzi-
da por ácaro da poeira. Os resultados 
demonstraram que as crianças do gru-
po de tratamento ativo apresentaram 
melhorias significativas nos sintomas 
de rinite e uma redução no consumo de 
medicamentos, assim como diminuição 
da reatividade nasal específica para o 
alérgeno após 18 meses de imunoterapia. 
Não ocorreram grandes efeitos colate-
rais locais ou sistêmicos, porém eventos 
adversos locais eram comuns.

Mais recentemente, uma nova abor-
dagem foi tentada com imunoterapia 
nasal local usando tiras revestidas de 

alérgeno de ácaro colocadas no nariz.28 
Os autores especularam que essa seria 
uma alternativa melhor ao reduzir rea-
ções nasais e evitar a difícil aplicação 
necessária para pó seco ou solução. Os 
doentes com rinite alérgica induzida por 
ácaro da poeira foram recrutados para 
receber quatro meses de imunoterapia 
nasal local. Os pacientes foram instruí-
dos a colocar as tiras revestidas de ácaros 
sobre o septo nasal, durante dez minutos 
cada semana, durante quatro meses. Os 
autores demonstraram que o tratamen-
to ativo resultou em uma diminuição 
em espirros, rinorreia e congestão nasal 
em comparação com o placebo. Esses 
dados sugerem que a utilização da imu-
noterapia nasal local pode proporcionar 
benefício terapêutico.28- 34

A administração nasal (Local Nasal 
Immunotherapy – LNIT) é baseada na 
observação de que ocorre hiporrespon-
sividade da mucosa nasal depois de 
repetidas aplicações de baixas doses de 
alérgenos.

A magnitude da eficácia clínica da 
nasal (Local Nasal Immunotherapy

– LNIT) para rinite foi comparável 
à SCIT em 18 estudos de LNIT e, em 
muitos ensaios, foi demonstrada uma 
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redução da reatividade nasal específi-
ca. O estudo com gramínea reduziu a 
proliferação de clones de linfócitos T 
alérgeno-específicos no sangue peri-
férico, demonstrando possível efeito 
sistêmico. Poucos estudos foram reali-
zados com ácaros. Vacinas aquosas de 
alérgenos não modificados foram efe-
tivas, mas causaram sintomas nasais, 
enquanto que os alergoides, alérgenos 
quimicamente modificados, eram des-
providos de efeitos colaterais locais, 
porém eram menos potentes.

As LNIT (nasal) com spray ou ins-
piração nasal foram preparadas como 
soluções aquosas ou como pó seco 
contido em cápsulas pré- dosadas. Os 
grânulos têm de 40 a 50μ, se deposi-
tam de modo uniforme na mucosa e 
não provocam sintomas; porém um 
estudo apresentou três pacientes com 
broncoespasmo após a administração. 
No caso dos antígenos introduzidos 
por spray, para evitar aspiração brôn-
quica o paciente deve ser instruído a 
vocalizar enquanto aciona o spray. A 
pré-medicação com cromoglicato nasal 
é recomendada por alguns autores.

Geralmente a LNIT (nasal) consiste 
numa fase de indução com doses crescen-

tes, seguida de uma fase de manutenção 
com uma dose constante administrada 
duas a três vezes por semana.28, 34

Biodistribuição de alérgeno radio-
marcado na LNIT (nasal) Após aplicação 
nasal, a cintigrafia dinâmica mostrou 
que uma fração considerável da radio-
atividade nas fossas nasais se deslocou 
para a faringe superior, provavelmen-
te pelo clearance mucociliar, e então 
para o esôfago, estômago e intestinos; 
a radioatividade plasmática começou a 
aumentar nos primeiros minutos. Não se 
observou acúmulo radioativo na árvore 
brônquica, o que minimiza o risco de cri-
ses asmáticas. Foi observada persistência 
do alérgeno radioativo na mucosa nasal 
por até quarenta horas, como na SLIT, 
e que a radioatividade era relativamente 
alta (cerca de 10% da dose administra-
da). A fração local retida é maior que a 
absorvida no trato intestinal, com uma 
relação eficácia/segurança ótima e uma 
via de introdução do alérgeno mais con-
veniente. A segurança e eficácia clínica 
da LNIT sugere que essa terapia pode ser 
útil no tratamento da doença de rinite 
alérgica em adultos e principalmente em 
crianças. Com uso da LNIT não foram 
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observados importantes efeitos colate-
rais locais ou sistêmicos em crianças que 
completaram o estudo. Houve redução 
significativa da reatividade IgE específi-
ca nasal ao alérgeno e aumento sérico e 
nasal de IgG4 específica.30 Ensaios clíni-
cos e pesquisas realizadas nos últimos 15 
anos demonstraram que há eficácia clí-
nica e segurança da SLIT (sublingual) e 
LNIT (nasal), porém a dose ótima ainda 
não foi determinada. Os estudos indi-
cam que a dose de alérgeno oscila entre 
375 vezes aquela da SCIT (subcutânea), 
e não há dados significantes de que uma 
determinada dose seja a melhor, assim 
como não há evidência de que a eficácia 
seja dose-dependente.28, 31-34
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A fibrilação atrial (FA) é a arritmia 
cardíaca mais comum na prática clí-
nica.1 Sua incidência aumenta com a 
idade, tornando-se mais evidente com o 
envelhecimento da população. Presente 
em 1% da população geral, atinge 10% 
dos octagenários, porém, estudos recen-
tes demonstram que a prevalência é quase 
o dobro da observada na década passada 
e possivelmente esses números ainda estão 
subestimados, uma vez que muitos casos 
(10 a 25%) não provocam sintomas.2

Apesar de frequentemente associada 
a outras doenças cardíacas como a doen-
ça arterial coronária, as valvulopatias e 
outras cardiopatias em sentido amplo, a 
FA comumente acomete corações estru-
turalmente normais, podendo essa forma 
de “FA idiopática” representar 20-30% 
dos pacientes.

A simples presença de FA como fator 
independente aumenta a mortalidade em 
até duas vezes. Além disso, o risco de 
fenômenos tromboembólicos é um dos 
fatores mais importantes quando se con-
sidera o tratamento dessa arritmia. Um a 
cada seis AVCs ocorre em pacientes com 
FA, gerando um risco anual em torno 
de 8%, o que representa um aumento 
de até sete vezes em relação ao risco da 
população em geral. Em pacientes com 
doença valvar reumática, o risco aumenta 
em até 17 vezes.

Apresenta importante repercussão na 
qualidade de vida, em especial devido a 
suas consequências clínicas, fenômenos 
tromboembólicos e alterações cognitivas. 
É responsável por um terço das hospita-
lizações por distúrbios do ritmo cardíaco 
nos Estados Unidos, e estima-se que em 
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2050 a prevalência chegue a 15,9 milhões, 
com metade desses pacientes apresentando 
idade superior a 80 anos,3 caracterizando 
uma “nova epidemia”. Estudos recentes 
mostram que, em pessoas acima dos 40 
anos, uma a cada quatro irá desenvolver 
a arritmia ao longo da vida. No SUS, 
é a quinta maior causa de internação, 
sendo crucial uma visão epidemiológica 
e social clara do impacto dessa arritmia, 
com o objetivo de uso adequado de recur-
sos em saúde e planejamento estratégico de 
políticas em saúde. 

Fatores de risco

A FA ocorre quando anormalidades 
eletrofisiológicas alteram o tecido atrial, 
promovendo formação e propagação anor-
mal do impulso elétrico. Os clássicos fatores 
de risco associados à maior incidência de 
FA são: envelhecimento, hipertensão, dia-
betes, doença valvar, infarto do miocárdio 
e insuficiência cardíaca (IC).45 Novos fato-
res de risco foram recentemente descritos 
como a presença de apneia obstrutiva do 
sono (AOS),6 obesidade,7 uso excessivo de 
bebidas alcoólicas,8 exercício físico vigoro-
so, histórico familiar e fatores genéticos,9, 10 

sendo que a obesidade e a AOS apresentam 
maior impacto na abordagem terapêutica.

Estratificação de risco

A FA é a principal fonte emboligênica 
de origem cardíaca de que se tem conhe-
cimento, representando cerca de 45% dos 
casos quando comparada com outras cardio-
patias.15 Foi necessário desenvolver escores 
para tornar menos empírico o tratamento 
com ACO nos pacientes acometidos,16 além 
de escore de risco de sangramento.

O escore mais simples e amplamen-
te utilizado na estratificação de risco de 
eventos tromboembólicos é o CHADS2 
(tabela 1), desenvolvido pelos investigado-
res do estudo Stroke Prevention in Atrial 
Fibrillation (SPAF), no qual os pacientes 
são classificados como de alto, modera-
do ou baixo risco. Os seguintes fatores 
de risco recebem um ponto: idade acima 
de 75 anos, hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes e insuficiência cardíaca. Histórico 
de AVC ou ataque isquêmico transitório 
(fenômeno tromboembólico) recebe dois 
pontos. Há uma relação progressiva e line-
ar entre o aumento da pontuação do escore 
e o aumento do risco tromboembólico.
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Tabela 1: Escore de CHADS2

 Fatores de Risco Ponto(s)

C Insuficiência cardíaca 1
 (Congestive heart failure)
H Hipertensão arterial 1
A Idade (age) ≥75 anos] 1
D Diabetes mellitus 1
S2 AVC ou AIT (Stroke) 2

Duas importantes revisões sistemáti-
cas identificaram novos critérios de risco 
para tromboembolismo. Embora seja cla-
ro que pacientes com FA e idade maior 
ou igual a 75 anos apresentem aumento 
significativo do risco de AVC, sabe-se que 
esse risco já começa a se elevar a partir 
dos 65 anos. Assim, o benefício absoluto 
da anticoagulação aumenta com o avan-
çar da idade. Com base nesses achados, 
originou-se uma nova abordagem para 

a estratificação, que prevê com maior 
precisão o risco tromboembólico, defi-
nido como CHA2DS2-VASc (tabela 2), 
reclassificando, dessa forma, os critérios 
previamente reconhecidos. Vale ressaltar 
que alguns critérios, que anteriormente 
apresentavam menor validação, passaram 
a ser incluídos nos fatores de risco clinica-
mente relevantes. São eles: sexo feminino, 
idade entre 65-74 anos e doença vascular 
(especificamente infarto do miocárdio, pla-
ca ateromatosa aórtica complexa e doença 
arterial periférica). Com base nesse escore, 
todas as atuais diretrizes brasileiras (Socie-
dade Brasileira de Cardiologia e Sociedade 
Brasileira de Arritmias Cardíacas) definem 
os pacientes que devem ou não receber 
terapia anticoagulante (quadro 1).

Quadro 1. Recomendações para prevenção de fenômenos tromboembólicos na fibrilação atrial não valvar.

Recomendações Classe Nível de Evidência

O escore CHA2DS2-VASc deve ser empregado em todos os pacientes I B
Pacientes de baixo risco, com CHA2DS2-VASc igual a zero  I B
   não têm indicação de terapia antitrombótica 
Em pacientes com escore CHA2DS2-VASc igual a 1, a terapia  IIa C
   antitrombótica pode ser instituída, levando-se em consideração 
   o risco de sangramento e as preferências do paciente 
Pacientes com escore CHA2DS2-VASc ≥ 2 têm indicação de terapia  I A
   antitrombótica 

Fonte: Magalhães LP, Figueiredo MJO, Cintra FD, Saad EB et al: II Brazilian guidelines on Atrial Fibrillation. Arq Bras 
Cardiol 2016; 106 (4 Suppl 2): 1-22.
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A grande vantagem desse escore é 
sua capacidade de identificar os pacientes 
verdadeiramente de baixo risco. Dessa 
forma, pacientes com escore zero não 
necessitam de anticoagulação, pois o risco 
de complicação trombótica, nesse caso, 
é muito baixo. No caso de CHA2DS2-
-VASc igual a 1, o risco é considerado 
baixo (1,3% ao ano), e a anticoagula-
ção se torna opcional. Na prática, esse 
fato indica que quase todos os pacientes 
com FA devem ser anticoagulados, exce-
to aqueles de baixo risco identificados 
pelo escore CHA2DS2-VASc. A deci-
são de anticoagulação nessa população 
independe do tipo de apresentação da 
arritmia. Em presença de fatores de 
risco, os pacientes com FA paroxística 

devem ser conduzidos da mesma forma 
que aqueles com as formas persistente 
ou permanente.

A avaliação de risco de sangra-
mento, por sua vez, deve fazer parte da 
abordagem inicial, antes de se começar 
a anticoagulação. Vários escores foram 
validados para a avaliação do risco de 
sangramento em pacientes anticoagu-
lados. O mais utilizado atualmente é o 
escore HAS-BLED (tabela 2), que inclui 
nove fatores de risco para sangramen-
to em pacientes utilizando warfarina. 
Cada fator soma um ponto, e, na soma 
final, um escore maior ou igual a 3 
indica aumento do risco anual de san-
gramento. Tais pacientes não apresentam 
contraindicação formal à anticoagulação. 

Tabela 2. Escore HASBLED

                                 Fatores de Risco Ponto(s)

H Hipertensão [Hypertension]: PA sistólica > 160 mm Hg 1
A Função renal ou hepática anormal [Abnormal] 1 cada um
S AVC [Stroke] 1
B História de sangramento [Bleeding] significativo 1
L INR lábeis [Labile] na faixa terapêutica < 60% 1
E Idade avançada [Elderly], > 65 anos 1
D Fármacos [Drugs] antiplaquetários ou consumo de álcool 1 cada um

Revista_ANM_189-4.indd   160 23/10/2018   08:35:16



s    161   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 (4), 2018

Entretanto, se forem submetidos a essa 
terapêutica, deve haver maior precaução 
e uma avaliação mais frequente.

O tratamento da FA tem 2 objetivos 
principais: o alívio dos sintomas e a pre-
venção de complicações embólicas.

Prevenção de fenômenos 
tromboembólicos

Inúmeros ensaios clínicos têm 
demonstrado de forma contundente a 
importância da terapia antitrombótica 
nessa população. No início desta década, 
Hart et al. publicaram uma metanálise 
de 29 ensaios clínicos randomizados, 
que testaram a eficácia e a segurança 
de agentes antitrombóticos (incluindo 
a warfarina) em pacientes com FA não 
valvar. Entre seis ensaios que compa-
raram exclusivamente a warfarina com 
placebo ou controle, o uso do anticoagu-
lante reduziu o risco relativo de AVC em 
64%. Quando analisado o AVC isquê-
mico isoladamente, a redução do risco 
relativo foi de 67% e a da mortalidade 
total, de 26%. Dessa forma, fica clara a 
importância da terapia anticoagulante 
nessa população.

O AAS era amplamente utilizado no 
passado como profilaxia de tromboem-
bolismo. No entanto, as diretrizes atuais 
não indicam o AAS apenas para pacien-
tes com FA não valvar, mesmo nos casos 
com baixo risco e/ou com contraindi-
cação formal ao uso de anticoagulantes. 
A utilização de dupla antiagregação já 
foi testada no estudo ACTIVE W, que 
comparou dois grupos: warfarina e AAS 
associado ao clopidogrel. Esse estudo foi 
interrompido precocemente, pela clara 
superioridade da warfarina em relação 
ao outro grupo (dupla antiagregação). 
O objetivo da anticoagulação é preve-
nir fenômenos embólicos sem aumentar 
significativamente as taxas de complica-
ções hemorrágicas. Para tal, considera-se 
que o INR deve se manter entre 2 e 3. 
Os principais preditores de hemorragia 
maior seriam idade avançada e intensi-
dade da anticoagulação.

Recentemente foram aprovados 
anticoagulantes que agem diretamen-
te na cascata de coagulação (Figura 1), 
basicamente com dois principais meca-
nismos de ação: inibidores diretos da 
trombina e inibidores diretos do fator X.

A dabigatrana é um inibidor direto 
da trombina, com meia-vida de até 17 
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Figura 1.
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horas e mais de 80% de excreção renal. 
O estudo RE-LY11 foi um ensaio de não 
inferioridade em que pacientes com FA 
não valvar foram randomizados em três 
grupos: dabigatrana 110mg (duas vezes 
ao dia), dabigatrana 150mg (duas vezes ao 
dia) e warfarina (INR: 2 e 3). A dosagem 
de 150mg demonstrou superioridade em 
relação à warfarina quanto à ocorrência 
de AVC ou embolismo sistêmico. A dosa-
gem de 110mg foi similar à da warfarina 
na prevenção de tromboembolismo. A 
ocorrência de sangramento maior, por 
sua vez, foi significativamente mais bai-
xa no grupo da dabigatrana 110mg, em 
comparação à warfarina, e similar no 
grupo da dosagem de 150mg. Entre os 
efeitos colaterais da droga, o mais preva-
lente é a dispepsia. A droga não deve ser 
utilizada em pacientes com clearance de 
creatinina inferior a 30ml/min.

A rivaroxabana é um inibidor direto 
do fator Xa, com meia-vida de cinco a 
nove horas em pacientes jovens e de 11 
a 13 horas em idosos. Aproximadamen-
te dois terços da droga têm eliminação 
hepática, e o restante, renal. O estudo 
ROCKET AF comparou 20mg/dia com 
warfarina (INR: 2-3) e demonstrou 
a não inferioridade da rivaroxabana. 

Análises subsequentes relacionadas aos 
desfechos de segurança mostraram redu-
ção significativa no AVC hemorrágico e 
sangramento intracraniano, sem impacto 
na taxa de mortalidade. Com base nos 
achados desse estudo, a droga foi aprova-
da para prevenção de tromboembolismo 
em portadores de FA, na dosagem de 
20mg/dia. Em função de seu perfil, ela 
pode ser utilizada na dosagem de 15mg/
dia em pacientes com disfunção renal 
(clearance de creatinina: 30-49ml/min). 
É contraindicação absoluta em pacientes 
com clearance de creatinina < 30 ml/min.

A apixabana também é um inibidor 
direto do fator Xa. Aproximadamente 
75% da droga são excretados via fecal, e 
25% via renal. O ensaio ARISTOTLE13 
foi um estudo duplo-cego de não inferio-
ridade, que comparou 5mg de apixabana 
(ou 2,5mg em pacientes selecionados) 
com warfarina (INR: 2-3) em 18.201 
pacientes. Houve redução significativa 
nos desfechos de eficácia (AVC e embolia 
sistêmica) em 21%, quando comparado 
à varfarina, associada a reduções signifi-
cativas de 31% em sangramento maior e 
de 11% na mortalidade por todas as cau-
sas. A dose deve ser ajustada para 2,5mg 
duas vezes ao dia, nos pacientes com pelo 
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menos dois dos três fatores a seguir: com 
idade superior a 80 anos, peso abaixo de 
60kg e creatinina sérica igual ou superior 
a 1,5mg/dl.

A edoxabana foi avaliada pelo estudo 
ENGAGE-AF14 (Edoxaban versus Warfa-
rin in Patients with Atrial Fibrillation), 
duplo-cego e randomizado, com três 
braços (varfarina, edoxabana alta dose 
e edoxabana baixa dose). Mostrou-se 
não inferior à varfarina, no regime de 
alta dose (60mg uma vez ao dia) e no 
regime de baixa dose (30mg uma vez ao 
dia). A dose foi reduzida à metade na 
randomização nos pacientes randomiza-
dos para os dois regimes de edoxabana, 
quando presente um dos seguintes fato-
res: clearance de creatinina entre 30 e 
50ml/minuto, peso inferior a 60kg e 
uso concomitante a inibidores potentes 
da glicoproteína P como o verapamil. 
Houve redução significativa na ocorrên-
cia de AVC (isquêmicos e hemorrágicos) 
quando se utilizou alta dose da edoxa-
bana. Entretanto, durante utilização de 
baixa dose, identificou-se aumento sig-
nificativo de AVC isquêmico no grupo 
da edoxabana. Dessa forma, a melhor 
relação de eficácia e segurança ocorreu 
no regime de alta dose.

Abordagem terapêutica

A abordagem do paciente portador 
de fibrilação atrial na sala de emer-
gência será definida de acordo com a 
forma de apresentação clínica, da sin-
tomatologia, duração e risco de eventos 
tromboembólicos.

Manifestações clínicas

As manifestações clínicas da fibrila-
ção atrial costumam variar imensamente 
de um paciente para outro, o que pode 
causar dificuldade na sistematização do 
cuidado. Na admissão no setor de emer-
gência, alguns pacientes em fibrilação 
atrial presumidamente aguda podem se 
apresentar com queixas de palpitação 
relacionadas à frequência cardíaca ele-
vada, como em uma fibrilação de alta 
resposta ventricular. Já outros podem ter 
sintomas relacionados à própria irregu-
laridade dos batimentos cardíacos, sem 
necessariamente estarem em alta resposta 
ventricular. Outros, entretanto, podem 
se manifestar com sintomas compatíveis 
com redução aguda do débito cardíaco, 

Revista_ANM_189-4.indd   164 23/10/2018   08:35:16



s    165   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 (4), 2018

em virtude da repercussão hemodinâ-
mica da perda da contração atrial. Não 
raro, entretanto, alguns pacientes podem 
apresentar-se totalmente assintomáticos.

Em casos extremos, a manifestação 
clínica durante a arritmia pode ser a ins-
tabilidade hemodinâmica (presença de 
angina pectoris, infarto do miocárdio, 
choque ou edema pulmonar secundários 
à arritmia); a importância dessa forma 
de apresentação reside na necessidade de 
tratamento imediato, sob pena de rápida 
degeneração do quadro clínico. A car-
dioversão elétrica sincronizada imediata 
está indicada nesses casos, a fim de res-
tabelecer o ritmo sinusal e estabilizar as 
condições clínicas.

Controle da frequência cardíaca

Nos pacientes que apresentam 
fibrilação atrial associada a alta res-
posta ventricular, a sintomatologia 
que motivou a admissão na sala de 
emergência pode estar relaciona-
da à taquicardia, que proporciona 
disfunção diastólica por déficit de 
relaxamento do ventrículo esquerdo. 
Nesses pacientes, em alta resposta ven-

tricular, mas sem sinais de repercussão 
hemodinâmica, devem ser utilizadas 
drogas intravenosas que diminuam 
rapidamente a frequência ventricu-
lar, tais como betabloqueadores ou 
antagonistas dos canais de cálcio. Na 
maioria dos pacientes o controle de 
frequência será a primeira conduta 
a ser tomada, pois com essa medida 
pode ser obtido importante alívio dos 
sintomas da palpitação. Nos pacientes 
que se apresentam com fibrilação atrial 
paroxística, o controle de frequência 
pode inclusive permitir que a reversão 
espontânea aconteça mais facilmente.

Anticoagulação

Devido ao conhecido poten-
cial emboligênico da fibrilação atrial, 
durante esse atendimento de emergên-
cia deve-se avaliar a melhor estratégia de 
anticoagulação, levando em considera-
ção o tempo de início dos sintomas e 
o risco tromboembólico individual do 
paciente. Estima-se que pacientes subme-
tidos à cardioversão sem anticoagulação 
profilática apresentam risco entre 1% e 
7% de sofrerem eventos embólicos.
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A heparina não fracionada (HNF) 
intravenosa administrada com o obje-
tivo de manutenção de um tempo de 
protombina com relação paciente/con-
trole entre 1,8 e 2,3 é classicamente a 
opção de maior disponibilidade nos ser-
viços de emergência, e é considerada o 
padrão ouro para anticoagulação venosa. 
Apresenta a vantagem do baixo custo e 
da ampla disponibilidade em relação 
às heparinas de baixo peso molecular 
(HBPM), bem como o rápido início de 
ação e rápida metabolização (em aproxi-
madamente quatro horas), o que permite 
o uso em situações especiais, como em 
um pré-operatório. A desvantagem resi-
de na necessidade de controle do tempo 
de protrombina (PTT) a cada seis horas 
para controle da dose eficaz.

As heparinas de baixo peso molecu-
lar (HBPM) são alternativas eficazes para 
a substituição da heparina não fracionada 
para anticoagulação em fibrilação atrial, 
permitindo a facilidade da administra-
ção subcutânea e um regime de doses 
prático, sem a necessidade de controle 
laboratorial para confirmação da faixa 
terapêutica.

Em pacientes com fibrilação atrial 
com menos de 48 horas do início dos 

sintomas (baixa probabilidade pré-teste 
de formação de trombos intracardíacos), 
após determinação da necessidade do uso 
de anticoagulação parenteral, pode-se 
optar pelo uso da heparina não fracio-
nada, na dose de 80UI IV em Bolus 
seguida de infusão venosa contínua de 
12 a 18UI, até atingir a faixa de PTT 
desejada. A enoxaparina subcutânea na 
dose de 1mg/kg a cada 12 horas também 
pode ser utilizada em substituição ao uso 
da heparina não fracionada. Uma vez 
atingido o alvo terapêutico, as tentativas 
de reversão da arritmia (cardioversão quí-
mica ou elétrica) já podem ser realizadas.

Já os portadores de fibrilação atrial 
com duração maior ou igual a 48 horas 
ou de tempo indeterminado devem ser 
submetidos à anticoagulação parenteral 
seguida de uso de anticoagulante oral, até 
que haja segurança para a realização da 
reversão sem risco de fenômenos embó-
licos. Essa cardioversão eletiva pode ser 
realizada após três a quatro semanas de 
anticoagulação plena com warfarina e 
que apresentem INR terapêutico (entre 
2,0 e 3,0). Em serviços que dispõem de 
ecocardiograma transesofágico, é pos-
sível implementar uma estratégia que 
visa reduzir o tempo para a realização 
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da cardioversão elétrica nesses pacientes, 
uma vez que, após heparinização plena e 
dosagem de PTT terapêutico, a ausência 
de imagens compatíveis com trombo no 
interior do átrio esquerdo ao ecocardio-
grama transesofágico. Dessa forma, não 
é necessário o uso de warfarina por três 
semanas antes da CVE. Outra vantagem 
dessa técnica é a identificação de variáveis 
relacionadas à ocorrência de AVC, como 
contraste espontâneo no átrio esquerdo, 
velocidade de fluxo reduzida no apên-
dice atrial esquerdo e placa ateromatosa 
na aorta torácica. Após a CVE, deve-se 
manter anticoagulação por no mínimo 
quatro semanas (INR: 2,0-3,0), devido 
ao risco de tromboembolismo, resultante 
da disfunção atrial esquerda pós-cardio-
versão (miocárdio atrial “atordoado”). 
Em pacientes com escore CHADS2 ele-
vado ou fatores de risco para recorrência 
de FA, o tratamento com anticoagulante 
deve ser continuado ao longo da vida, 
independentemente da manutenção ou 
não do ritmo sinusal após a CVE.

Algumas evidências sugerem que 
protocolos curtos de anticoagulação em 
uso de anticoagulantes diretos podem 
ser tão seguros quanto a estratégia com 
heparina não fracionada e anticoagulação 

oral. Entretanto, esses protocolos ainda 
não constam em diretrizes aprovadas até 
o momento.

Cardioversão elétrica (CVE)

A CVE envolve a liberação de um 
choque elétrico sincronizado com a ativi-
dade intrínseca do coração (o complexo 
QRS no monitor do desfibrilador). O 
objetivo dessa medida é evitar o choque 
durante o período vulnerável da repo-
larização ventricular (onda T) e evitar a 
indução de fibrilação ventricular. Cateter 
de estimulação ou marcapasso trans-
cutâneo devem estar disponíveis para 
eventuais casos de assistolia ou bradicar-
dia significativa. As diretrizes sustentam 
a preferência pelo uso de desfibrilador 
bifásico, devido à menor quantidade de 
energia requerida e maior eficácia, em 
comparação com desfibriladores monofá-
sicos. Estudos publicados demonstraram 
aumento significativo da taxa de sucesso 
da reversão de FA com o primeiro cho-
que utilizando onda bifásica.

Atualmente, duas posições são 
comumente utilizadas para colocação 
dos eletrodos, sendo que vários estudos 
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têm mostrado que o posicionamento 
anteroposterior é mais eficaz que o 
anterolateral.

A CVE deve ser realizada com o 
paciente em jejum e sob anestesia ou 
sedação adequada. A carga monofásica 
inicial para reversão de FA é de 200J. 
Para choques bifásicos é recomendado 
iniciar com a aplicação de 120 a 200J.

Reversão farmacológica

A reversão farmacológica é mais 
simples que a abordagem por meio de 
CVE, porém menos eficaz. Está asso-
ciada a maior risco de pró-arritmia, 
devido à toxicidade das drogas antiar-
rítmicas. A CV farmacológica apresenta 
maior efetividade quando realizada nos 
sete primeiros dias do início da FA e 
é menos efetiva em portadores de FA 
persistente sem cardiopatia estrutural e 
com estabilidade hemodinâmica. Deve-
-se utilizar a propafenona por via oral, 
com uma dose de 450 a 600mg (pill-in-
-the pocket). Entretanto, para utilização 
dessa abordagem é necessário que sua 
segurança tenha sido previamente tes-
tada em ambiente hospitalar.

A CV farmacológica utilizan-
do amiodarona tende a ocorrer mais 
tardiamente, quando comparada à 
propafenona. Pode ser utilizada com 
segurança em pacientes com cardiopa-
tia estrutural. Quando administrada 
previamente à CVE em pacientes com 
FA crônica refratária à reversão quími-
ca ou elétrica, a amiodarona aumenta a 
eficácia do choque no restabelecimento 
do ritmo sinusal.

Manutenção do ritmo sinusal: 
drogas antiarrítmicas

A utilização de drogas antiarrítmicas 
(DAAs) para prevenção de novos surtos 
de FA é uma medida válida e amplamente 
difundida. Na maioria das diretrizes sobre 
FA as DAAs permanecem ainda como 
primeira opção após o primeiro surto da 
arritmia. No entanto, algumas conside-
rações devem ficar claras: a eficácia das 
DAAs é modesta; sua utilização reduz, 
porém não elimina as recorrências da FA; 
a probabilidade de uma pró-arritmia ou 
outros efeitos colaterais é frequente; quan-
to à escolha da droga, a segurança, mais do 
que a eficácia, deve ser o principal motivo.
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Os betabloqueadores apresentam efi-
cácia bastante reduzida na prevenção de 
novos surtos de FA, exceto nos casos de tire-
otoxicose e FA induzida por esforço físico.

A quinidina, droga amplamente uti-
lizada no passado, demonstrou elevar a 
mortalidade,16 pelo aumento do interva-
lo QTc e indução de torsade de pointes. 
Seu principal efeito colateral é a diarreia 
(cerca de 30% dos casos). Hoje a droga 
está praticamente abandonada no arsenal 
terapêutico da FA.

A propafenona também é um blo-
queador dos canais de sódio e a única 
DAA do grupo IC disponível no Brasil. 
Apresenta eficácia similar à do sotalol e 
inferior à da amiodarona. As contraindi-
cações formais a sua utilização seriam a 
presença de IC e cardiopatia isquêmica, 
devido aos riscos de efeitos pró-arrítmicos.

Outra complicação associada ao uso 
dessa droga é a possibilidade de trans-
formar uma FA em flutter atrial, mal 
tolerado hemodinamicamente e com 
condução AV acelerada.

O sotalol é um betabloqueador com 
propriedades do grupo III (prolonga-
mento do período refratário atrial) e com 
eficácia inferior à da amiodarona, especial-
mente em pacientes com cardiomiopatia 

dilatada não isquêmica. Similarmente à 
propafenona, é contraindicado nos por-
tadores de disfunção ventricular, asma 
brônquica e insuficiência renal. Alguns 
fatores se associam a maior risco de pró-
-arritmia relacionada ao sotalol, como 
sexo feminino, hipertrofia ventricular 
esquerda significativa, bradicardia sinusal, 
disfunção renal e distúrbios eletrolíticos 
(hipocalemia/hipomagnesemia).

A amiodarona é indiscutivelmente a 
droga de melhor eficácia na prevenção da 
FA, por apresentar efeitos eletrofisiológi-
cos mais amplos, tais como antagonista 
de cálcio, betabloqueador, discreto efei-
to bloqueador dos canais de sódio e 
prolongamento do período refratário 
atrial. Aumenta a taxa de sucesso da 
CVE. Diferentemente dos outros agen-
tes antiarrítmicos, pode ser utilizada 
com segurança em portadores de dis-
função ventricular. Nos pacientes com 
cardiomiopatia isquêmica sem disfunção 
significativa, apresenta eficácia similar à 
do sotalol.

O grande fator limitante da utiliza-
ção desse fármaco é a taxa relativamente 
elevada de efeitos colaterais (cerca de 
20% a 40%). Recomenda-se a dosagem 
de manutenção de 200mg ou menos, 
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visando minimizar a ocorrência de para-
efeitos clinicamente significativos.

A dronedarona, não disponível no 
Brasil, é uma droga bloqueadora de 
canais de sódio, cálcio e potássio, além 
de possuir atividade antiadrenérgica. De 
forma similar a outras DAAs, apresen-
ta eficácia inferior à da amiodarona. O 
estudo DIONYSOS,17 que comparou a 
dronedarona e a amiodarona, demons-
trou que a eficácia da droga foi inferior, 
porém com menos efeitos colaterais que 
a amiodarona. A droga parece apresentar 
menor taxa de pró-arritmia.

Essa droga também não deve ser 
utilizada em portadores de disfunção 
ventricular avançada. O estudo ANDRO-
MEDA,18 que recrutou pacientes com FA 
e IC classe funcional (NYHA) II-IV, foi 
interrompido precocemente, devido ao 
aumento da mortalidade nessa população.

As drogas disponíveis para preven-
ção da FA no Brasil são a propafenona, o 
sotalol e a amiodarona. Vale ressaltar que 
nos últimos anos o arsenal terapêutico 
farmacológico para FA praticamente não 
evoluiu, e a eficácia das DAAs é limitada, 
independente do cenário clínico (tabela 3).

Tabela 3. Drogas antiarrítmicas

DAA Dose de Taxa de Principais Necessidade de Incidência
 Manutenção Recorrência Efeitos  Adversos  suspensão de efeitos 
  de FA  da droga

Propafenona 450 a 900 mg/dia 63% IC, TV, flutter  15 - 20% 25-30%
   atrial com alta
   resposta ventricular
Sotalol 160 a 320 mg/dia 60% Torsades de pointes, IC, 15% 25-30%
   Bradicardia, 
   broncoespasmo
Amiodarona 200 a 400 mg/dia 40% QT, fotosensibilidade,  18-35% 50%
   toxicidade pulmonar e 
   hepática, bradicardia, 
   polineuropatia, disfunção 
   tireoidiana
Dronedarona 800 mg/dia 64% Descompensação IC,  11 - 30% 39%
   insuficiência renal, 
   toxicidade hepática, 
   distúrbio gastrointestinal
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Manutenção do ritmo sinusal: 
ablação por cateter

Com as pioneiras observações feitas 
por Haisaguerre et.al,19 demostrou-se 
o papel fundamental de focos arrit-
mogênicos nas veias pulmonares (VP) 
na fisiopatologia da iniciação e manu-
tenção dos episódios de FA. Neste, foi 
estabelecido o conceito de FA focal, 
aonde uma arritmia atrial que acomete 

difusamente ambos os átrios possuem 
uma origem bem determinada, logo 
passível de intervenções terapêuti-
cas. Técnicas utilizando a ablação por 
cateter foram desenvolvidas e aperfei-
çoadas visando a eliminação dos focos 
geradores da FA por meio da ablação 
circunferencial ao redor das VP (figura 
2), com índices de sucesso superiores 
quando comparados a melhor terapêu-
tica farmacológica.

Figura 2. Ablação por cateter da FA. Por meio de acesso transeptal ao átrio esquerdo (A), um cateter de 
mapeamento circular e o cateter de ablação são utilizados para realizar lesões de RF ao redor das veias 
pulmonares. Um cateter de eco intracardíaco (ICE) é posicionado no átrio direito para detalhamento 
anatômico em tempo real. O resultado final é mostrado em B, onde aplicações de RF ao redor das 
veias pulmonares são demonstradas (pontos em vermelho).
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Estratégias de ablação

Ao longo dos últimos 15 anos, diver-
sas estratégias de ablação foram utilizadas 
para controle da FA. Em comum, é con-
senso atual que o isolamento de todas as 
VPs é fundamental em todos os grupos 
de pacientes (FA paroxística, persisten-
te ou permanente). Esse isolamento 
deve ser comprovado eletricamente por 
mapeamento circular no interior das VPs 

(figura 3), pois essa etapa é primordial 
para o sucesso do procedimento.

Em pacientes com FA paroxística, 
em geral o isolamento das VPs é tudo 
o que é necessário, realizando-se lesões 
adicionais apenas em situações específi-
cas (ex.: focos deflagradores mapeados 
fora das VPs). É prática rotineira reali-
zar o isolamento da veia cava superior, 
visto que também pode ser, raramente, 
fonte deflagaradora de ectopias e arrit-

Figura 3. Mapeamento eletroanatômico demonstrando o momento do isolamento das veias 
pulmonares. Neste, a anatomia atrial esquerda é reconstruída e utilizada para guiar o procedimento. 
As lesões de RF são dispostas (pontos em vermelho) no antro das veias pulmonares em formato 
circular até que os sinais elétricos nas veias pulmonares sejam eliminados.
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mias, podendo induzir FA. A maioria 
das publicações demonstra resultados 
favoráveis, com taxas de sucesso supe-
riores a 80%.20

Já nas formas persistente e perma-
nente, na maioria das vezes há necessidade 
de criação de barreiras elétricas adicionas, 
pois muitas vezes apenas o isolamento das 
VPs é insuficiente, associado a altas taxas 
de recorrência. Nesses casos, os melhores 
resultados podem ocorrer com a adição de 
lesões adicionais: lesões lineares no átrio 
esquerdo (AE) e extensas aplicações de 
radiofrequência (RF) registrados durante 
a FA em diversas regiões do AE (parede 
posterior, septo, teto, anel mitral, base 
da auriculeta esquerda, no interior do 
seio coronário). Durante a aplicação de 
RF nesses locais, pode ocorrer reversão a 
ritmo sinusal.

Portanto, fica claro que, em formas 
mais persistentes de FA com significativo 
remodelamento atrial, há necessidade de 
mudança do substrato atrial, implicando 
maior número e extensão das aplicações 
de RF. Essas técnicas apresentam resulta-
dos mais favoráveis, obtendo em torno de 
60-70% de controle da FA com um úni-
co procedimento, mesmo em condições 
desfavoráveis de remodelamento atrial.

Tecnologias para auxiliar a ablação

Independente da estratégia uti-
lizada, métodos de mapeamento por 
imagem frequentemente são utilizados 
em adição ao tradicional mapeamento 
eletrofisiológico. Dois tipos de tecnolo-
gia são apropriados nessa circunstância:

Mapeamento eletroanatômico – 
Essa forma de mapeamento em 3-D 
permite definir com precisão a anato-
mia da cavidade atrial esquerda e das 
VPs, marcar as lesões de RF no mapa 
formado e traduzir em cores a informa-
ção elétrica obtida. É possível também 
navegar em imagens da anatomia real 
originada em tomografia computadori-
zada ou ressonância magnética (figura 
2). Essa metodologia é especialmente 
útil para reduzir o tempo de exposição 
a fluoroscopia, tornando de fácil apre-
ciação o circuito ou o foco da arritmia 
e as lesões realizadas para tratá-las. Dois 
sistemas atualmente estão disponíveis: 
CARTO – Biosense Webster e NavX – St. 
Jude Medical.

Ecocardiograma intracardíaco – 
Por meio de um cateter posicionado no 
átrio direito, é possível obter imagens 
ultrassonográficas detalhadas da anato-
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mia cardíaca em tempo real (figura 4), 
permitindo uma manipulação precisa e 
segura dos cateteres pelas diversas estru-
turas visualizadas. Sua utilização permite 
também a realização segura das punções 
transeptais sob visualização direta e a 
detecção precoce de complicações agudas 
(derrame pericárdico, trombos).

Seleção de pacientes e Resultados

A seleção de pacientes para ablação 
por cateter da FA baseia-se atualmente 
na falência do tratamento clínico.

Esta técnica pode ser utilizada em 
pacientes com diversos tipos de cardiopa-
tia (doença arterial coronária, hipertrofia 
ventricular esquerda, insuficiência car-
díaca), porém os melhores resultados 
são obtidos nos pacientes com coração 
estruturalmente normal. Em estudos 
randomizados comparativos, a sobrevida 
livre de FA é significativamente melhor 
nos pacientes ablacionados (85%) quando 
comparados aos que permanecem em uso 
de múltiplas drogas antiarrítmicas (30%).

A seleção de pacientes com formas 
persistente e permanente de FA segue o 
mesmo raciocínio, porém a decisão deve ser 

Figura 4. Ablação de FA guiada por ecocardiografia intracardíaca. A posição correta do cateter de 
mapeamento circular ao redor das veias pulmonares esquerdas (VPs) é demonstrada, assim como a 
passagem de uma bainha pelo septo interatrial. AE – átrio esquerdo. 
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individualizada de acordo com o tamanho 
do AE (que é um importante fator preditor 
de recorrência) e a duração da FA. É impor-
tante notar que, mesmo com a estratégia de 
extensas aplicações de RF descritas acima, o 
índice de recidivas e a necessidade de novos 
procedimentos é maior nesses grupos, che-
gando a 40% dos casos. Na experiência de 
Natale & Cols, 60% dos pacientes man-
tiveram ritmo sinusal sem drogas após o 
primeiro procedimento. Nos que foram 
submetidos a uma segunda intervenção, 
80% mantiveram ritmo sinusal.

O acompanhamento a longo prazo 
de pacientes submetidos a ablação por 
cateter mostra que há a possibilidade 
de recidivas tardias, na ordem de 7% 
ao ano nos primeiros cinco anos (71% 
livre de FA aos cinco anos). Portanto, 
é importante manter a vigilância com 
monitorização periódica dos pacientes, 
sendo prudente manter a terapia antico-
agulante nos pacientes de mais alto risco 
que não apresentem contraindicações.

Não há limite de idade para a 
indicação de procedimentos de abla-
ção; evidências demonstram resultados 
semelhantes em pacientes octagenários, 
porém há maior taxa de complicações 
tromboembólicas nessa faixa etária.

De acordo com o último consen-
so de especialistas HRS/EHRA/ECAS/
APHRS/SOLAECE de 2017, a indica-
ção primária para ablação de FA por 
cateter é a presença de fibrilação atrial 
paroxística ou persistente sintomática, 
refratária ou intolerante a pelo menos 
uma droga antiarrítmica da classe I ou 
III. A crescente segurança e eficácia do 
procedimento fez com que, em algumas 
situações especiais (atletas, jovens, cora-
ções normais),1 a ablação de FA possa ser 
considerada como terapia de primeira 
linha para tratamento.

Um estudo publicado em 2018 na 
NEJM, CASTLE-AF,21 demonstrou o 
benefício da ablação por cateter para 
pacientes com fibrilação atrial e insufici-
ência cardíaca, sendo associada a uma taxa 
menor de desfecho composto de morte por 
todas as causas ou hospitalização por agra-
vamento da insuficiência cardíaca quando 
comparada à terapia medicamentosa.

Complicações

O procedimento está associado a 
pequenas taxas de complicações em cen-
tros de excelência com grande volume e 
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experiência, sendo as principais complica-
ções individualmente menores que 0,5%.

É importante estar atento a uma 
complicação tardia (nas primeiras 
semanas) relacionadas a lesão esofagia-
na devido a proximidade desse órgão 
com a parede posterior do AE. Há 
relatos de fístulas átrio-esofágicas,22, 23 
frequentemente fatais. Felizmente, essa 
complicação ocorre em apenas 0,04%, 
mas seu reconhecimento precoce pode 
ser fundamental para evitar um desfe-
cho fatal.

Oclusão do apêndice atrial esquerdo

Há significativas limitações relativas 
ao uso de anticoagulantes, incluindo o 
risco de hemorragias cerebrais, níveis 
subterapêuticos de anticoagulação, 
janela terapêutica pequena, necessidade 
de monitorização periódica e diversas 
interações com outros fármacos e ali-
mentos. Hylek et al reportaram uma taxa 
de eventos hemorrágicos excessivamente 
alta em pacientes acima de oitenta anos 
e naqueles com maior risco CHADS2, 
justamente os que mais se beneficiam 
da terapia para prevenção de fenômenos 

embólicos. Nessa série, 26% dos pacien-
tes interromperam o uso da warfarina no 
primeiro ano de uso.

Essa percepção de risco se reflete na 
subutilização da ACO na prática clíni-
ca, especialmente em pacientes idosos e 
quando uma droga antiarrítmica é tam-
bém utilizada. Aproximadamente 50% 
dos pacientes considerados “candidatos 
ideais” não recebem a terapia.24 Estima-
-se que, na comunidade, o INR médio 
esteja na faixa terapêutica aproxima-
damente 50% do tempo; no restante, 
35% está abaixo da faixa (logo com risco 
embólico) e 15% acima da faixa (logo 
com risco hemorrágico aumentado). Em 
nosso meio, é possível que índices ainda 
piores ocorram devido à dificuldade da 
realização de exames frequentes e dos 
baixos níveis de adesão ao tratamento.

Importância da auriculeta esquerda na 
fisiopatologia do tromboembolismo

Os fenômenos tromboembólicos 
em pacientes com FA ocorrem devido à 
formação de trombo no átrio esquerdo 
(AE). A auriculeta é a fonte de origem 
de trombos em até 90% dos casos,25 
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devido ao baixo fluxo de esvaziamen-
to causado pela ausência de contração 
durante a FA. Por isso, é esperado que 
estratégias que têm como alvo a auricu-
leta esquerda reduzam significativamente 
os acidentes embólicos, apesar de outras 
possíveis causas como aterosclerose do 
arco aórtico e das carótidas, presentes 
especialmente em pacientes com fatores 
de risco como hipertensão e diabetes. 
Porém, a anticoagulação também não 
tem efeito significativo sobre o risco 
de aterotrombose. Por isso, apesar de 
qualquer terapia direcionada à auricu-
leta esquerda não ser capaz de prevenir 
todas as formas de embolias, é esperado 
que reduza as embolias para as quais a 
anticoagulação também é eficaz.

Evidências de benefícios na redução de 
fenômenos embólicos

Apesar de anatomia variável, a auri-
culeta esquerda é uma estrutura cardíaca 
distinta, tornando viável sua exclusão 
da circulação. Dispositivos para oclusão 
percutânea foram desenvolvidos, repre-
sentando a estratégia menos invasiva 
para exclusão da auriculeta. Essa é uma 

área em evolução, sendo a literatura ain-
da pobre em trabalhos controlados e com 
pequenas séries reportando acompanha-
mento a curto prazo.

Existem três dispositivos para oclu-
são disponíveis no mercado (Watchman, 
Amplatzer Cardiac Plug e Lariat) e outros 
modelos em estudo, porém em nosso país 
encontram-se liberados o WATCHMAN 
(Boston Scientific) e o Amplatzer Cardiac 
Plug (ACP-Abbott) (Figura 5). O primei-
ro estudo controlado com o Watchman 
foi o PROTECT-AF,26 que envolveu 
707 pacientes com FA não valvar e sem 
contraindicações para o uso de ACO 
randomizados para uso do dispositivo 
(e suspensão da anticoagulação) ou para 
uso crônico da warfarina com INR-alvo 
entre 2-3. Nesse estudo, demonstrou-se 
a não inferioridade da intervenção per-
cutânea, com redução de risco relativo 
de 38%, sugerindo que esse tratamento 
pode ser uma alternativa à anticoagula-
ção crônica. O risco de hemorragias foi 
significativamente menor no grupo que 
recebeu o dispositivo.

É importante salientar que signifi-
cativas complicações foram reportadas 
com ambos os dispositivos, sendo a 
principal a ocorrência de derrame peri-
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cárdico. Outras complicações possíveis 
incluem embolias aéreas e migrações do 
dispositivo. Uma significativa redução 
foi, porém, observada com o aumento 
no número de casos, demonstrando a 
importância da curva de aprendizado. 
Portanto, a seleção dos candidatos deve 
ser rigorosa.

Os novos estudos envolvendo esses 
dispositivos os apresentam como indicação 
para o uso em paciente com fibrilação atrial 
e contraindicação para anticoagulação.1 É 
provável que, com a crescente indicação 
de anticoagulação em pacientes com FA, 
principalmente em idosos com maior 

risco de sangramento, a necessidade de 
implante do oclusor aumente em nosso 
meio. 

Bibliografia

1. Calkins H., Hindricks G., Cappato 
R., et al. “2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/
SOLAECE Expert Consensus Statement on 
Catheter and Surgical Ablation of Atrial 
Fibrillation”. Hear Rhythm. 2017; (May): 1. 
doi:10.1016/j.hrthm.2017.05.012.

2. Zoni-Berisso M., Lercari F., Carazza 
T., Domenicucci S. “Epidemiology of atrial 

Figura 5. Oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo (AAE) com o dispositivo Amplatzer 
Cardiac Plug (ACP). Por meio de acesso transeptal ao átrio esquerdo (AE), o dispositivo é posicionado 
e liberado de forma a ocluir completamente o apêndice.

Revista_ANM_189-4.indd   178 23/10/2018   08:35:17



s    179   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 (4), 2018

fibrillation: European perspective”. Clin Epi-
demiol. 2014. doi:10.2147/CLEP.S47385.

3. Patel N.J., Deshmukh A., Pant S., et 
al. “Contemporary trends of hospitalization 
for atrial fibrillation in the united states, 2000 
through 2010 implications for healthcare 
planning”. Circulation. 2014. doi:10.1161/
CIRCULATIONAHA.114.008201.

4. Benjamin E.J., Levy D., Vaziri S.M., 
D’Agostino R.B., Belanger A.J., Wolf P.A. 
“Independent risk factors for atrial fibrilla-
tion in a population-based cohort. The 
Framingham Heart Study”. Jama. 1994. 
doi:10.1001/jama.1994.03510350050036.

5. Wang T.J., Larson M.G., Levy D., et 
al. “Temporal relations of atrial fibrillation 
and congestive heart failure and their joint 
influence on mortality: The Framingham heart 
study”. Circulation. 2003. doi:10.1161/01.
CIR.0000072767.89944.6E.

6. Gami A.S., Hodge D.O., Herges 
R.M., et al. “Obstructive Sleep Apnea, Obesi-
ty, and the Risk of Incident Atrial Fibrillation”. 
J Am Coll Cardiol. 2007. doi:10.1016/j.
jacc.2006.08.060.

7. Frost L., Hune L.J., Vestergaard P. 
“Overweight and obesity as risk factors for 
atrial fibrillation or flutter: The Danish Diet, 
Cancer, and Health Study”. Am J Med. 2005. 
doi:10.1016/j.amjmed.2005.01.031.

8. Conen D., Tedrow U.B., Cook N.R., 
Moorthy M.V., Buring J.E., Albert C.M. 
“Alcohol consumption and risk of incident 
atrial fibrillation in women”. Jama. 2008. 
doi:10.1001/jama.2008.755.

9. Lubitz S.A., Yin X., Fontes J.D., et al. 
“Association between familial atrial fibrilla-
tion and risk of new-onset atrial fibrillation”. 
JAMA. 2010. doi:10.1001/jama.2010.1690.

10. Ellinor P.T., Lunetta K.L., Albert 
C.M., et al. “Meta-analysis identifies six 
new susceptibility loci for atrial fibrillation”. 
Nat Genet. 2012. doi:10.1038/ng.2261.
Meta-analysis.

11. Connolly S.J., Ezekowitz M.D., 
Yusuf S., et al. “Dabigatran versus warfarin 
in patients with atrial fibrillation”. N Engl J 
Med. 2009. doi:10.1056/NEJMoa0905561.

12. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J., 
et al. “Rivaroxaban versus warfarin in nonval-
vular atrial fibrillation”. N Engl J Med. 2011. 
doi:10.1056/NEJMoa1009638.

13. Granger C.B., Alexander J.H., 
McMurray J.J., et al. “Apixaban versus warfa-
rin in patients with atrial fibrillation”. N Engl 
J Med. 2011. doi:10.1056/NEJMoa1411087.

14. Giugliano R.P., Ruff C.T., Braunwald 
E., et al. “Edoxaban versus Warfarin in 
Patients with Atrial Fibrillation”. N Engl J 
Med. 2013. doi:10.1056/NEJMoa1310907.

Revista_ANM_189-4.indd   179 23/10/2018   08:35:17



s    180   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 (4), 2018

15. Wolf P.A., Abbott R.D., Kannel 
W.B. “Atrial fibrillation as an independent 
risk factor for stroke: the Framingham Study”. 
Stroke. 1991. doi:10.1161/01.STR.22.8.983.

16. Wang T.J., Massaro J.M., Levy D., et 
al. “A risk score for predicting stroke or death 
in individuals with new-onset atrial fibrilla-
tion in the community: the Framingham 
Heart Study”. JAMA. 2003. doi:10.1016/j.
accreview.2003.09.035.

17. Le Heuzey J.Y., De Ferra-
ri G.M., Radzik D., Santini M., Zhu 
J., Davy J.M. “A short-term, rando-
mized, double-blind, parallel-group 
study to evaluate the efficacy and safety 
of dronedarone versus amiodarone in 
patients with persistent atrial fibrilla-
tion: The dionysos study”. J Cardiovasc 
Electrophysiol .  2010. doi:10.1111/
j.1540-8167.2010.01764.x.

18. Kober L., Torp-Pedersen C., 
McMurray J.J., et al. “Increased mortality 
after dronedarone therapy for severe heart fai-
lure”. N Engl J Med. 2008. doi:358/25/2678 
[pii]\r10.1056/NEJMoa0800456.

19. Haïssaguerre M., Jaïs P., Shah 
D.C., et al. “Spontaneous Initiation of Atrial 
Fibrillation by Ectopic Beats Originating in 
the Pulmonary Veins”. N Engl J Med. 1998. 
doi:10.1056/NEJM199809033391003.

20. Calkins H., Kuck K.H., Cappa-
to R., et al. “2012 HRS/EHRA/ECAS 
expert consensus statement on catheter 
and surgical ablation of atrial fibrillation: 
Recommendations for patient selection, 
procedural techniques, patient management 
and follow-up, definitions, endpoints, and 
research trial design”. J Interv Card Electro-
physiol. 2012; 33(2): 171-257. doi:10.1007/
s10840-012-9672-7.

21. Marrouche N.F., Brachmann J., 
Andresen D., et al. “Catheter Ablation for 
Atrial Fibrillation with Heart Failure”. N 
Engl J Med. 2018; 378(5). doi:10.1056/
NEJMoa1707855.

22. Pappone C., Vicedomini G., San-
tinelli V. “Atrio-esophageal fistula after AF 
ablation: Pathophysiology, prevention & 
treatment”. J Atr Fibrillation. 2013; 6(3): 
102-107.

23. M.I. S., A. D., J. P., E. S. “Left 
atrial-esophageal fistula following radiofre-
quency catheter ablation of atrial fibrillation”. 
J Cardiovasc Electrophysiol. 2004; 15(8): 
960-62. http://www.embase.com/search/
results?subaction=viewrecord&from=exp
ort&id=L39180263%5Cnhttp://dx.doi.
org/10.1046/j.1540-8167.2004.04083.x.

24. Chan P.S., Maddox T.M., Tang F., 
Spinler S., Spertus J.A. “Practice-level varia-

Revista_ANM_189-4.indd   180 23/10/2018   08:35:17



s    181   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 (4), 2018

tion in warfarin use among outpatients with 
atrial fibrillation (from the NCDR PIN-
NACLE program)”. Am J Cardiol. 2011. 
doi:10.1016/j.amjcard.2011.06.017.

25. Zhang L.T., Gay M. “Characterizing 
left atrial appendage functions in sinus rhythm 
and atrial fibrillation using computational 
models”. J Biomech. 2008;41(11):2515-2523. 
doi:10.1016/j.jbiomech.2008.05.012.

26. Reddy V.Y., Doshi S.K., Sievert 
H., et al. “Percutaneous left atrial appenda-
ge closure for stroke prophylaxis in patients 
with atrial fibrillation 2.3-year follow-up of 
the PROTECT AF (Watchman left atrial 
appendage system for embolic protection in 
patients with atrial fibrillation) trial”. Circu-
lation. 2013; 127(6): 720-29. doi:10.1161/
CIRCULATIONAHA.112.114389.

Revista_ANM_189-4.indd   181 23/10/2018   08:35:17



Revista_ANM_189-4.indd   182 23/10/2018   08:35:17



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
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numeradas de modo consecutivo. Os artigos orig-
inais devem apresentar contribuições autênticas ou 
abordagens novas. Os autores devem ser no máximo 
6 (seis). Os artigos com mais de 6 autores devem ser 
acompanhados de uma carta explicitando a participa-
ção 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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