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E d i t o r i a l

s

Centro da memória médica brasileira:  
um sonho acalentado

Neste momento em que se comemora o final das obras do Centro da Memória, é 
importante, como é feitio de nossa casa, a Academia Nacional de Medicina (ANM), 
relembramos toda a trajetória percorrida para chegarmos a esse momento de júbilo.

1983 - O Presidente Acad. Aloysio de Salles Fonseca envia ao Presidente da Repú-
blica uma carta solicitando que o terreno contíguo à sede da ANM, de propriedade do 
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), seja 
cedido a Academia Nacional de Medicina para a criação de um Centro de Educação 
Continuada, voltado não só para a formação de médicos recém-formados, mas sobre-
tudo, para um programa com vistas à reciclagem e atualização dos conhecimentos de 
milhares de profissionais, graduados há mais tempo.

1988 - Para enquadrar-se no âmbito da Lei 7505 de 02 de julho de 1986 e dispor 
sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter 
cultural ou artístico, viu-se a conveniência de constituir a Academia uma Associação 
sob seu controle, mas com personalidade jurídica distinta. Para compor inicialmente 
o património dessa entidade, a Academia Nacional de Medicina transferiria a ela o 
acervo do seu museu, arquivo e obras de artes e de interesse histórico de propriedade 
da Instituição. O Presidente Aloysio Salles apresentou à Diretoria a minuta básica 
do ato de constituição dessa nova associação a ser denominada “Centro da Memória 
Médica Brasileira”.

O Presidente José Sarney assina a lei 7.674 de 04 de outubro de 1988 referente a 
doação dos dois terrenos à Academia Nacional para a instalação do Centro da Memória 
Médica da Academia Nacional de Medicina.

1989 - Foi feito um anteprojeto pelo arquiteto Luiz Carlos de Freitas, que foi 
revisto pelo escritório do Dr. Oscar Niemeyer, com gabarito de nove andares, sendo 
projetado três para baixo, totalizando doze andares.
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Foi formada uma comissão presidida pelo Acad. Aloysio Salles para ir a Brasília 
assinar a escritura do terreno. A escritura foi lavrada no dia 22 de maio de 1989. Após a 
escritura, a Academia Nacional de Medicina teria 6 meses para dar início a construção.

1990 / 1991 / 1992 - Busca de recursos para a construção do Centro da Memória 
Médica, dificuldades para dar entrada no projeto junto a prefeitura, obtenção de recur-
sos para pagamento da firma Equipe Arquitetura. Durante a presidência do Acadêmico 
Rinaldo Victor De Lamare conseguiu-se a isenção de imposto predial dos terrenos doados.

1993 - Mandato de reintegração de posse pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) contra a ANM; contratação do advogado Geraldo Beire e discute-se a neces-
sidade de se começar logo a construção do Centro da Memória Médica, sob pena de 
perder definitivamente o terreno doado.

1994 – Grande dificuldade de se conseguir recursos para financiar o projeto, pois, 
de acordo com o decreto, a doação é destinada ao uso exclusivo do Centro da Memória 
Médica. Necessidade de se substituir o decreto da doação para que se abra a possibili-
dade de financiamento através de regime de comodato.

1995 – O Acadêmico Presidente David Azulay declarou que foram atendidas todas 
as exigências em relação ao Projeto de licença de construção do Centro da Memória 
Médica em tramitação na Prefeitura.

1997 – O Secretário Geral Acadêmico Jarbas A. Porto escreve ao Deputado e oftal-
mologista, Dr. Cláudio Chaves, que com a colaboração do Ministro Bernardo Cabral 
solicitando a alteração da Lei 7674 permitindo o prazo de 6 anos para a Construção 
no terreno, possibilidade de parceria na construção através de cessão de certo número 
de andares para a construtora e exploração comercial parcial ou total por determinado 
número de anos.

1999 – É aprovado o Projeto de Lei 9.798 de 18 de maio de 1999 do Deputado 
Cláudio Chaves, que alterou a Lei 7676 de 4 de outubro de 1988, permitindo à ANM 
conceder a construtora em retribuição aos custos da construção, a exploração comer-
cial de parte do imóvel por até 20 anos. E alterou para 6 anos o prazo para as devidas 
providencias para a construção.

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 – Negociações com as construtoras Odebrecht, 
João Fortes, Accord e Gafisa para propostas com vistas à edificação do terreno.
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2005 – O advogado Sergio Bermudes por interferência e solicitação do Acadê-
mico Costa e Silva deu o parecer de não haver qualquer possibilidade de a Academia 
Nacional de Medicina perder a posse do Terreno. Em 17 de junho de 2005 o então 
Presidente Acadêmico Pietro Novellino inaugura a Pedra Fundamental de construção 
do novo prédio da ANM.

2006 – Negociações com as construtoras Nigri e José Portinari Leão (JPL). A 
construtora JPL apresentou as melhores condições e iniciaram as negociações para o 
contrato de construção entre a JPL e a ANM.

2007 – Apresentação da minuta da escritura pública de contrato de construção 
por empreitada global com a empresa Dovel Participações Ltda, de propriedade de José 
Portinari Leão e Roberto Costa Coimbra.

2008 – Em 18 de maio de 2008 foi assinado pelo Presidente Marcos Moraes e 
pelos ex-presidentes Sergio d’Ávila Aguinága, Augusto Paulino Netto, Pietro Novellino e 
Antonio Luiz de Medina, o contrato prévio em que se estipulava os termos e condições 
para a efetivação de negócio jurídico de construção e empreendimento imobiliário entre 
a ANM e a Dovel participações.

Em 24 de outubro de 2008 foi assinado o Contrato de Construção e Concessão 
entre a ANM e a Dovel Participações pelo Presidente Marcos Moraes.

2009 – Em fevereiro de 2009, na gestão do Presidente Marcos Moraes, iniciam-se 
as obras de construção do prédio novo da Academia Nacional de Medicina.

2011 – Em junho de 2011 encerram-se as obras do novo prédio da Academia 
Nacional de Medicina, que é inaugurado pelo Presidente Acadêmico Pietro Novellino.

2011 – 2013 – Obras de retrofit do antigo prédio da Academia Nacional de Medi-
cina, que são concluídas por volta de agosto de 2013.

2014 - Memorial Descritivo e estudo preliminar do Projeto do Centro da Memó-
ria Médica com a participação da Fiocruz, através da Casa Oswaldo Cruz, graças a 
intervenção do então presidente Dr. Paulo Gadelha com apoio do então secretário 
geral Acadêmico José Galvão-Alves, na administração do Acadêmico Pietro Novellino. 
Contratação da Oficina de Arquitetos para o projeto de arquitetura e museologia do 
Centro da Memória Médica.
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2015 - Apresentação do Projeto do Centro da Memória Médica pelo Presidente 
Pietro Novellino.

2015 – 2017: O Presidente Francisco Sampaio manda fazer a obra do piso da 
loja B do prédio No. 365 e retorna com o acervo que estava em depósito na Pavuna 
para esta loja de cerca 200 mts2 e programa iniciar a obra do Centro de Memória 
Médica na loja contígua, de 540 mts2 do prédio novo, que estava destinada ao Centro 
da Memória, com recursos da ANM. Em julho de 2016, após meses de elaboração, 
foi enviado Projeto para as obras do Centro da Memória Médica à Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), com fundamental auxílio do Acad. Wanderley de Souza 
(Diretor de Estudos e Projetos da FINEP). No mesmo mês de julho iniciam-se as 
obras do Centro da Memória Medica (1ª etapa -  demolição, alvenaria, contra piso 
e piso de mármore, revestimento, instalações hidráulicas e telefônicas, sistema de ar-
-condicionado e reforço estrutural na garagem, para suportar o peso da biblioteca, 
que não havia sido previsto).

2017 – Maio / termino da 1ª etapa das obras do Centro da Memória Medica já em 
fase avançada na sala de 540mts2. O Presidente Francisco Sampaio decide interromper 
momentaneamente as obras, esperando a liberação de recursos da FINEP para este fim.

Aprovação do Projeto à FINEP, no valor de 1.000.000,00 e assinatura do Convenio 
com a FINEP. Com a destinação de R$ 1.000.000,00 para o Centro da Memória Médica, 
para a gestão 2017 / 2019 do Presidente Jorge Alberto Costa e Silva. O Presidente Francisco 
Sampaio sugere em reunião de Diretoria, que seja incorporado a sala contígua de 200mts 
ao Centro da Memória, visto que a obra planejada inicialmente estava 80% concluída e 
havia sido obtido R$ 1.000.000,00, que estavam destinados exclusivamente ao Centro 
da Memória. Agosto 2017 - Liberação da primeira parcela no valor de R$500.000,00 e 
Dezembro de 2017, Liberação da segunda parcela no valor de R$500.000,00

2018 – Na gestão do Presidente Costa e Silva - Maio: assinatura do termo aditivo 
ao Convenio com a FINEP onde a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Com-
putação Científica (FACC) passa a ser a convenente para execução do Convênio de 
acordo com as normas da FINEP. Junho: Início das obras de expansão e acabamento 
do Centro da Memória Médica, que teve como coordenador o Acadêmico Milton Ary 
Meier designado pelo Sr. Presidente Jorge Alberto Costa e Silva como representante dos 
Excelentíssimos Diretores, Acadêmicos Carlos Antonio Mascia Gottschall - Biblioteca, 
Manassés Claudino Fonteles - Museu e José Luiz Gomes do Amaral - Arquivo.

Outubro: término das obras do Centro da Memória Medica.
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Desta maneira, queridos Confrades e Confreiras, salvo algum lapso, fica consignado 
o longo caminho percorrido para que nosso sonho se tornasse realidade.

Abraço fraternal,

Acad. Francisco Sampaio
Presidente ANM, 2015 - 2017

Acad. Pietro Novellino
Presidente ANM, 2003-2005; 2009-2011; 2013-2015

Acad. Marcos Moraes
Presidente ANM, 2007 - 2009; 2011 - 2013

Acad. Jorge Alberto Costa e Silva
Presidente ANM, 2017 - 2019

PS: 
Parte das informações apresentadas foram obtidas no documento de 2009 intitulado 

“Consolidação de um Sonho” do Acadêmico Presidente Sérgio Aguinága.
Parte das Informações foram obtidas com o Presidente Pietro Novellino.
Parte das Informações foram vivenciadas pelo Presidente Francisco Sampaio nas 

várias Diretorias das quais participou.
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29 DE JUNHO DE 2018

Exmo. Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva.
Srs. Ex-Presidentes

Sras e Srs Acadêmicos.
Autoridades e Dignitários

Senhoras e Senhores convidados.

Senhor Presidente! – Faltam onze anos para o Bicentenário...

Vem a Academia ultrasesquicentenária, nesta 189ª Sessão Aniversária, para dar 
conta à Sociedade da sua atuação no ano que esvai-se, sempre fiel ao disposto no 
Art. 2º do seu Estatuto: estudar, discutir e responder ao que diga respeito à Saúde 
Pública, especialmente às epidemias, às epizootias e às questões da Medicina Legal, 
assim como as referentes às imunizações. Editou o seu Boletim; vem reorganizando 
a Biblioteca, o Arquivo e o Museu; premiou os trabalhos meritórios; promoveu 
Jornadas no país e no âmbito exterior; ministrou cursos de aperfeiçoamento; opi-
nou sobre a Educação Médica e reconheceu àqueles que concorreram para o seu 
engrandecimento.

Foram 32 Sessões Ordinárias; 23 Simpósios que versaram matérias cirúrgicas 
(8), médicas (7), políticas (3), históricas (2) e humanísticas (3), havendo-se dedica-

s

No 189º aniversário da  
academia nacional de medicina
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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 190 (1), 2019

do várias às memórias de Acadêmicos notáveis: Clementino Fraga Filho, Edmundo 
Vasconcellos, Jesse Teixeira, Adib Jatene e Nestor Schor; um curso de quatro meses 
e diversos eventos com Ligas Acadêmicas, além de visitas guiadas às dependências 
da Academia, que têm trazido estudantes e jovens médicos à Instituição. – Demais, 
rigorosamente a cada mês, transcorreram reuniões da Diretoria nas quais foram 
constituídas Comissões encarregadas de providências diversas. – No entanto não 
avançarei nesse campo, que o Secretário Geral, Acad. José Galvão Alves já o percor-
reu... e Roma locuta, causa finita!

Incumbe ao Orador breve tarefa: trazer a lembrança dos Acadêmicos falecidos 
e o anúncio dos novos confrades, incorporados no último ano Acadêmico.

Senhoras e Senhores! Foi vacilando e assustadiça que Átropos, com sua tesoura 
inclemente, ousou cortar o fio da vida! – Levou o Honorário Samir Arap que per-
maneceu entre nós por apenas três anos; o primoroso Professor urologista, de São 
Paulo, deixa contribuição imorredoura na vida acadêmica, universitária e profissional. 
– Tremeu mais ainda a Parca quando avançou, subitânea, sobre a carcaça inexpug-
nável desse grande Titular, Nestor Schor, honra da Medicina Nacional, que nos tem 
afagado, há doze anos, com palestras inesquecíveis a cada Dia Mundial do Rim. 
Para perenizar-lhe a Memória está em preparação, para breve, um livreto especial.

Quatro são as faustosas e fecundas aquisições como Titulares.

1 - Jorge Fonte de Rezende Filho – chega para dar marcha rija à linhagem 
que vem de Fernando de Magalhães, Octavio Rodrigues Lima, Jorge de Rezende 
(sênior) [Professor de todos nós], e Carlos Montenegro – Este, festejado Professor 
de Clínica Obstétrica, empossado em 1/8/2017, coroado na vida acadêmica, ocupa 
a Cadeira # 67 da Secção de Cirurgia, patronímica de Fernando Augusto Ribeiro 
de Magalhães, antes morada do Acad. Ivo Pitanguy. Foi recebido pelo Acad. Carlos 
Antonio Barbosa Montenegro.

2 - Rui Monteiro de Barros Maciel – Legítimo lidador endocrínico, veio este 
guardião da constelação glandular, Professor e investigador de escol, de pena prolí-
gera, empossado na Cadeira # 49 em 21/11/2017, cujo Patrono é Enjolras Vampré, 
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antes sob a proteção do saudoso Acad. Helcio Alvarenga. Foi recebido pelo Acad. 
Rubens Belfort Jr.

3 - José Horácio Aboudib Jr., empossado em 31/6/2017 na Cadeira # 40 da 
Secção de Cirurgia, patronímica de Jayme Poggi de Figueiredo, recebido pelo Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio, antes ocupada pelo Acad. Adib Domingos Jate-
ne. – Vem precedido dos requifes que distinguem os mais idôneos discípulos de 
Quiron, já no recinto da revigoração humana e já na campina do cinzel estético. 
É cavaleiro da cortesia no seu castelo no Hospital Pedro Ernesto da Faculdade de 
Ciências Médicas da UERJ.

4 - Mauricio Augusto Silva Magalhães Costa, que desde o último dia 5 habita 
a poltrona # 79 da Secção de Cirurgia, até há pouco a vivenda da carinhosa Acad. 
Anna Lydia Blatter Pinho do Amaral. A Cadeira é patronímica de Olympio Arthur 
Ribeiro da Fonseca e o novo Acadêmico foi recebido pela Acad. Patrícia Rieken 
Macedo Rocco. – Aproxima-se cingido de nobre renome este perito na Ginecologia 
e mais louvado na Mastologia. É homem de talento, moderado, amável e cortês, 
benquisto pelos colegas e pelos pacientes.

Senhores! São quatro campeões, nata dos valores da Profissão Médica, esta que 
mais exige professar do que exercer. O ilustre Prof. Paulo Saldiva, de São Paulo, já 
eleito, será empossado no ano que entra.

Quanto aos Honorários Nacionais, não se pode prosseguir sem apregoar que a 
Academia incorporou três personalidades notáveis

1 - Flavio Antonio Quilici, de Campinas é prenda da Gastroenterologia bra-
sileira, empossado em 12/9/2017 – Emérito no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
Presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de 
Coloproctologia. Professor da P.U.C. . Foi recebido pelo Acad. José Galvão-Alves.

2 - Tito de Abreu Fialho, recebido por este que fala, em 21/9/2017. Ele dá con-
tinuidade à estirpe dos Abreu Fialho, que vêm frequentando a Medicina Brasileira 
há 203 anos, desde quando o primeiro José Antonio de Abreu Fialho formou-se 
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(1815) na primeira turma da Academia Anatômica Médico Cirúrgica. – Do final 
do século XIX até o terceiro quarto do século XX conviveram neste sodalício José 
Antonio (neto) e seu filho Sylvio de Abreu Fialho. – Este, Tito, trata-se de oftalmo-
logista de refinada cultura, Professor, escritor e poeta, já versado na lida acadêmica.

3 - Talvane Marins de Moraes é célebre Professor da Escola de Medicina e 
Cirurgia, também graduado nas Ciências Jurídicas, que tem laborado na Psiquia-
tria Clínica e na Forense e na Medicina Legal da qual é respeitado perito. Acatado 
profissional, quer no Forum, quer no confessionário do consultório, foi recebido 
pelo Acad. Adolpho Hoirisch em 13 de março deste ano.

Igualmente foi incorporado à grei o Honorário Estrangeiro Erlo Roth em 
5/4/2018, saudado pelo Acad. Milton Ary Meier. Brasileiro de nascimento, graduou-
-se em 1958 e logo imigrou nos Estados Unidos o anatomopatologista e patologista 
clínico que hoje dirige o Doctor’s Data Inc. em Illinois.

Senhor Presidente! Senhoras e Senhores Acadêmicos e Convidados!
Pudera aqui encerrar estas palavras, que, bem sei, não marcam o orador diserto.
Porém, para trazer um mínimo de singularidade, é que recorri à leitura da 

Ata da Sessão Solene de Instalação da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro, de 24 de abril de 1830, no Hospital da Ordem Terceira de São Fran-
cisco de Paula.

Aquela, presidida por Soares de Meirelles, sob a ordem do Marquês de Caravelas, 
Ministro de Negócios do Império, testemunhou a Leitura do Decreto de Aprovação 
da Sociedade, seguida dos discursos do Presidente e do Fundador, Jobim, sendo 
encerrada com a recitação, da lavra de de Simoni, que seria o Secretário-Perpétuo 
(por 43 anos), da Ode Seraphica, escrita em latim e em português. – Dela, retirei 
quatro pequenas estrofes.
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(Por favor, não se assustem... só em português):

Lentamente ou depressa, a quem existe,
sempre ao túmulo empurra duro fado!
– Feliz quem é neste alvergue triste,
tarde hospedado!

Arte há, divina, que nos dá tal sorte,
e, com hervas e mão habilidosa,
cruéis males expele, contra a morte,
mui poderosa!

Esta, Chiron e d’Epidauro o Deus
crearam. – Deu-lhe norma c’o talento
de Cós o Velho, e mil alunos seus,
alto incremento!

Será, pelo Orbe vasto, um sol brilhante
a tênue luz por jovens mãos creada...
– Pelo amor do saber... pelo Imperador,
sempre escudada!

Benditas palavras Sr. Presidente! – Hoje, o tronco pujante já no 189º ano, per-º ano, per- ano, per-
manece altivo e vigoroso. – Então me aventuro a acrescentar:

Nasceu, viçou, cresceu... estendeu a sombra
à nação – Além do mero dever de ofício,
foi do chão da choupana à rica alfombra,
o sodalício!
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Desta cidade-berço o aroma exala,
qu’estende à pátria gentil o benefício.
– Desta sorte, por isto vibra e embala...
sonho propício!

Senhores novéis Acadêmicos – Sejam bem vindos!
– Faltam só onze anos para o Bicentenário!

Sursum Corda!

Omar da Rosa Santos
Orador
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A Academia Nacional de Medicina 
realizou na última quinta-feira (05) a confe-
rência “Novas Tecnologias no Tratamento 
do Câncer de Mama”, na sessão Recentes 
Progressos da Medicina. O Acadêmico 
Maurício Magalhães Costa, organizador 

da conferência, abordou em sua palestra 
questões como o contexto global do cân-
cer de mama, princípios do tratamento, 
novas tecnologias e as perspectivas futuras.

Em sua introdução, o mastologista 
demonstrou artigos e estudos que evi-

S e s s ã o
5 de julho de 2018

s

ANM realiza conferência sobre novas 
tecnologias no tratamento do câncer de mama

O palestrante da noite, o Acad. Maurício Magalhães Costa
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denciam o crescimento do câncer de 
mama ao redor do mundo nas próximas 
décadas, tornando a neoplasia um pro-
blema de saúde pública, sobretudo em 
países de baixa e média renda. Segun-
do ele, a doença atinge 23% de todos 
os casos de câncer em mulheres, e uma 
em cada dezoito mulheres desenvolverá 
câncer de mama até os 79 anos. Para o 
Brasil, esse número chega a 59%.

O Acadêmico apresentou as princi-
pais estratégias para o controle do câncer, 
como investimento em ações educati-
vas sobre prevenção, detecção precoce 
da doença, diagnóstico adequado, tra-
tamento personalizado e maior acesso 
ao sistema de saúde. Afirmou ainda 
que, com o advento da mamografia, da 
ultrassonografia e da ressonância magné-
tica, a proporção de tumores pequenos 
detectados (tumores invasivos menores 
que dois centímetros) aumentou de 36% 
para 68%, enquanto o desenvolvimento 
de tumores grandes (tumores invasivos 
maiores que dois centímetros) diminuiu 
de 64% para 32%.

Em relação aos tratamentos ini-
ciais para o câncer de mama, discorreu 
sobre a evolução das técnicas cirúrgicas 
(da mastectomia radical ao tratamento 

conservador do câncer de mama). Falou 
a respeito de técnicas como estereotaxia 
digital em mesa, marcação com semente 
de iodo, cirurgia oncoplástica e ressecção 
segmentar, e também sobre como são rea-
lizadas. Apontou fatores prognósticos e 
preditivos clínicos, morfológicos, genéti-
cos, hormonais e circulatórios, e explicou 
os critérios que definem a chamada famí-
lia de alto risco para o desenvolvimento 
de câncer de mama ou ovário. Destacou 
que a prevenção é realizada a partir do 
histórico familiar – especificamente fato-
res como casos de câncer de mama ou 
ovário ao longo de três ou mais gerações, 
dois ou mais casos de câncer de mama ou 
ovário em parentes de primeiro grau, ou 
em menores de 35 anos de idade.

O mastologista concluiu a confe-
rência abordando aspectos advindos da 
medicina preditiva e estudos de perfil 
genético. De acordo com ele, a realiza-
ção da cirurgia redutora de risco para 
câncer de mama é um dos principais 
avanços para a especialidade. A técnica 
fundamenta-se na remoção cirúrgi-
ca de parte do tecido mamário com 
a finalidade de diminuir a chance de 
desenvolvimento do câncer de mama. 
O Acadêmico abordou as perspectivas 
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futuras para o tratamento da doença, 
destacando que o investimento em 
centros de mama equipados, com pro-
gramas de qualidade e que promovam 

cuidados para as doenças de mama de 
forma competente e integral, auxiliará 
na redução dos índices de risco de morte 
por câncer de mama.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A conferência “A prevenção da 
infecção antes da descoberta dos ger-
mes”, realizada na última quinta-feira 
(5) na Academia Nacional de Medici-
na, abordou a história da infectologia 
e sua evolução. O tema do evento foi 

uma homenagem ao bicentenário de 
nascimento de Ignác Fülöp Semme-
lweis, obstetra húngaro, conhecido por 
descobrir a prevenção da febre puerperal 
e por introduzir a profilaxia antisséptica 
na prática médica.

S e s s ã o
5 de julho de 2018

s

Conferência “A prevenção da infecção antes da 
descoberta dos germes” é realizada na ANM

Os Acadêmicos Ricardo Cruz, Celso Ramos, Antonio Nardi e Walter Zin
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O Acadêmico Celso Ferreira Ramos 
Filho apresentou palestra sobre os fatores 
que levaram à criação da especialidade. 
Em sua introdução, o médico versou 
sobre os conceitos, o histórico e os trata-
mentos da infecção puerperal – infecção 
do trato genital, possível apenas no 
período que decorre do parto até que 
os órgãos genitais e o estado geral da 
mulher voltem às condições anteriores à 
gestação. Entre os fatores predisponentes 
da doença estão o parto cesáreo, toques 
vaginais frequentes ou por diversos pro-
fissionais e lacerações perineais.

Apontando os processos evolutivos 
que resultaram na descoberta das epi-
demias infecciosas, o especialista versou 
a respeito de descobertas relacionadas a 
fisiologia, anatomia patológica, semio-
logia e correlação anatomoclínica. O 
Acadêmico apresentou então uma bre-
ve biografia de Ignác Fülöp Semmelweis 
e suas teorias a respeito das causas da 
infecção puerperal, não conhecidas na 
época. De acordo com seus estudos, as 
incidências de infecção eram maiores 
em enfermarias atendidas por médicos 
e estudantes que praticavam necropsias 
antes de examinar pacientes, e eram mais 
comuns em partos prolongados.

Segundo o Dr. Celso Ramos, algumas 
medidas preventivas foram estipuladas a 
partir das descobertas de Semmelweis: 
além da já praticada lavagem das mãos 
com água e sabão, estabeleceu-se a ablu-
ção das mãos com aqua clorina (solução 
de ácido cloroso HClO2), que foi pos-
teriormente substituída por solução 
de hipoclorito de cálcio cáustica, por 
ser mais barata. Após a introdução das 
novas práticas, houve redução das taxas 
de infecção em dez vezes: de 18,3% em 
abril para 1,9% em agosto de 1847.

O Acadêmico concluiu a apresenta-
ção discorrendo sobre as contribuições 
de Semmelweis e as dificuldades 
enfrentadas pelo médico para divulgar 
e validar suas descobertas. Pontuou 
alguns nomes e descobertas impor-
tantes para a história da infectologia 
e seus avanços, entre eles a descoberta 
da etiologia bacteriana; a descoberta 
da inexistência da geração espontâ-
nea, por Louis Pasteur (1822-1895); a 
descoberta da etiologia específica das 
doenças infecciosas, por Robert Koch 
(1843-1910); a criação da cirurgia 
antisséptica, por Joseph Lister (1867); 
e a criação da cirurgia asséptica, por 
William Stewart Halsted (1852-1922).

Revista_ANM_190-1.indd   25 01/08/2019   11:31:12



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 190 (1), 2019

 

 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 05/07/2018, 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 em consequência da ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi declarou aberta a 1ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, 
colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 14 de junho de 2016 e, não havendo reparos por parte dos 
Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin relatou as recomendações 
de recente artigo versando acerca do consumo dos chamados cigarros eletrônicos por jovens. O documento, resultado 
do trabalho conjunto de importantes Sociedades Científicas de diversos países e continentes de todo o mundo, fornece 
algumas diretrizes para Governos e autoridades de Saúde, dentre elas: (1) que os cigarros eletrônicos contendo 
nicotina devem ser considerados produtos do tabaco e regulamentados como tal; (2) a venda de cigarros eletrônicos 
para adolescentes e adultos jovens deve ser proibida por todas as nações; (3) que cessem todas as formas de 
divulgação e propaganda de cigarros eletrônicos na mídia acessível aos jovens; (4) os cigarros eletrônicos não 
deverão conter substâncias que lhes forneçam sabores, pois estes facilitam a iniciação dos jovens ao consumo do 
produto; (5) o uso desses artefatos deve ser proibido em locais fechados, parques públicos, e onde se encontrem 
crianças e jovens; e, (6) que se incentivem pesquisas científicas nessa área (https://doi.org/10.1183/13993003.00278-
2018). Complementando a fala do confrade, o Acad. José Carlos do Valle mencionou artigo publicado pela Sociedade 
Americana de Oncologia Clínica, ressaltando, ainda, que o investimento na produção dos cigarros eletrônicos se 
configura como uma “alternativa” encontrada pela indústria do tabaco para não perder consumidores, tendo em vista 
o avanço da campanha anti-tabagista. O Acad. Marcello André Barcinski anunciou que o Interacademy Partnership 
(IAP) lançou, no dia 5 de julho de 2018, documento temático acerca de demência (“A Call for Action to Tackle the 
Growing Burden of Dementia” www.interacademies.org/File.aspx?id=46749), ressaltando que o Prof. Dr. Jonas Alex 
Morales Saute, participante do Programa Jovens Lideranças Médicas, atuou na redação do documento na qualidade 
de representante da Academia Nacional de Medicina. Anunciou também a aproximação  da data de lançamento do 
documento temático relativo ao Simpósio “Early Intervention and Diagnosis in Paediatric Neurodevelopment Defects 
in Brazil”, realizado por meio de parceria com a Academia Brasileira de Ciências, FIOCRUZ, e a Academia de Ciências 
Médicas do Reino Unido (UKAMS), que contará com cobertura midiática pela BBC News, do Reino Unido. O Acad. 
Celso Ferreira Ramos Filho expressou sua preocupação acerca dos baixíssimos níveis de cobertura vacinal 
registrados no Brasil, propondo que a Academia Nacional de Medicina organize um Simpósio sobre Vacinação e 
Cobertura Vacinal, colocando-se à disposição para participar da organização do mesmo. O 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, informou que esta solicitação será levada à Diretoria para discussão e aprovação. Na sequência, 
não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi 
convidou o Acad. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa para apresentar “Recentes Progressos: Novas 
Tecnologias no Tratamento do Câncer de Mama”. Na sequência, o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho fez conferência 
acerca do “Bicentenário de Nascimento de Ignác Fülöp Semmelweis: A Prevenção da Infecção antes da Descoberta 
dos Germes”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acads. Adolpho 
Hoirisch, Paulo Marchiori Buss, Antonio Egidio Nardi, Orlando Marques Vieira e Omar da Rosa Santos. Ao final das 
discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Antonio Egidio Nardi, 
Gerson Canedo de Magalhães, Orlando Marques Vieira, Walter Araújo Zin, José Carlos do Valle, Mario Barreto 
Corrêa Lima, José Manoel Jansen, Ricardo José Lopes da Cruz, Adolpho Hoirisch, José Augusto da Silva 
Messias, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Marcello André Barcinski, 
Celso Ferreira Ramos Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Marcelo Marcos Morales, Wanderley de Souza, 
Karlos Celso de Mesquita, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Paulo Marchiori Buss, Talvane Marins de Moraes 
(Honorário Nacional), Delta Madureira Filho (25). 
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Aconteceu na última quinta-feira 
(12), na Academia Nacional de Medi-
cina, o simpósio “Câncer de Próstata 
(CaP)”, sob organização dos Acadêmi-

cos José Carlos do Valle, Fernando Vaz 
e Ronaldo Damião. Além dos Acadêmi-
cos, os Drs. Paulo Martins Rodrigues, 
Lisa Morikawa e o Honorário Nacio-

S e s s ã o
12 de julho de 2018

s

ANM realiza simpósio sobre  
câncer de próstata

Na mesa diretora, o Honorário Nacional, Dr. Miguel Srougi, o Dr. Paulo Martins Rodrigues, 
os Acads. Ronaldo Damião, Antonio Nardi, José Carlos do Valle e Fernando Vaz e a Dra. Lisa 

Morikawa
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nal Miguel Srougi realizaram palestras 
a respeito de métodos diagnósticos e 
os diferentes tipos de tratamento para 
a doença.

O Acadêmico Ronaldo Damião 
apresentou palestra intitulada “Novos 
métodos diagnósticos e opção de tra-
tamento no CaP localizado”, na qual 
descreveu os recentes avanços e os pro-
cedimentos mais comuns em câncer de 
próstata. De acordo com dados apresen-
tados pelo urologista, um em cada sete 
homens será diagnosticado com CaP ao 
longo da vida, enquanto um em treze 
virá a óbito por conta da doença. Entre 
os fatores de risco estão idade (acima de 
65 anos), histórico familiar e genética, 
inflamação ou infecção, fatores ambien-
tais ou nutricionais e hormônios.

O especialista indicou os principais 
métodos diagnósticos atuais, como exa-
me digital, screening (20% de redução na 
mortalidade) e biopsia por fusão de ima-
gens (ressonância magnética e ultrassom). 
Segundo o Acadêmico, essas técnicas 
possibilitaram o aumento no diagnós-
tico de neoplasias de pequeno volume e 
baixo risco. O médico apresentou ain-
da a crioterapia focal, que consiste na 
atuação unifocal de sondas por via peri-

neal, tratando apenas a parte do órgão 
onde o tumor está localizado. Concluiu 
declarando que a ablação parcial é uma 
opção viável para pacientes selecionados 
com doença de risco baixo a moderado, 
e que a técnica apresenta menores índi-
ces de incontinência e impotência sexual 
pós-operatória; entretanto, ressaltou a 
necessidade de mais estudos comparati-
vos para avaliar sua eficácia oncológica.

Versando sobre “Tratamento cirúr-
gico de CaP localizado”, o urologista 
Paulo Martins Rodrigues apontou os 
principais casos de prostatectomia 
(remoção cirúrgica parcial ou total da 
próstata). Segundo ele, existem diversos 
métodos de tratamento para o câncer de 
próstata, restando uma pequena parcela 
de pacientes em que há de fato necessi-
dade de intervenção cirúrgica, devido à 
complexidade da doença. O especialista 
declarou que o método existe há mais de 
120 anos, e indicou algumas das princi-
pais evoluções na técnica cirúrgica, como 
a prostatectomia retropúbica radical, 
onde há preservação da função sexual, 
a medição de PSA (enzima produzida 
especificamente pelas células da próstata, 
que alerta para disfunções na glândula, 
diferenciando os pacientes cuja cirurgia 
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é necessária ou não) e o uso da robótica, 
um dos principais avanços das últimas 
décadas. Finalizando sua apresentação, 
o Dr. Paulo Martins afirmou que, com 
o auxílio do robô nas cirurgias de cân-
cer de próstata, a acurácia e a efetividade 
do tratamento aumentaram exponen-
cialmente. No entanto, destacou que a 
necessidade de prostatectomia é cada vez 
menor, havendo preferência por outros 
tipos de tratamento.

Em seguida, a Dra. Lisa Morikawa 
abordou a radioterapia como forma de 
tratamento para o câncer de próstata, 
discorrendo sobre a evolução do método 
ao longo dos anos e como é utilizado atu-
almente. Segundo ela, a cirurgia ainda é 
um dos principais tratamentos em CaP; 
entretanto, com o avanço das máqui-
nas e equipamentos, maior precisão e 
modernização da técnica, o tratamento 
de câncer por radioterapia vem se tor-
nando cada vez mais eficaz. A especialista 
comparou as técnicas de radioterapia de 
intensidade modulada e de radioterapia 
conformacional tridimensional, ressal-
tando que esta segunda trouxe grandes 
benefícios no tratamento de câncer, por 
permitir aos médicos maior controle 
durante o tratamento de tumores e por 

garantir ao paciente doses de radiação 
mais elevadas administradas no tumor e 
menor exposição à radiação dos tecidos 
saudáveis, diminuindo os efeitos colate-
rais em relação à primeira.

A médica explicou ainda técnicas 
como a IGRT (radioterapia guiada por 
imagens), um conjunto de equipamen-
tos de imagem de alta definição que, 
acoplados ao aparelho de radioterapia, 
proporcionam controle extremo e diá-
rio do posicionamento do paciente com 
maior precisão; hipofracionamento, que 
consiste na redução das sessões radiote-
rapêuticas com maior precisão e menor 
impacto, aumentando significativamente 
a qualidade de vida do paciente; braqui-
terapia, cuja fonte de radiação é colocada 
dentro ou junto da área que necessita 
de tratamento, diminuindo o nível de 
toxicidade; e radiocirurgia, que trata a 
glândula prostática com precisão submi-
limétrica, capaz de causar uma ablação 
do tecido-alvo, com toxicidade aceitável 
e controle bioquímico.

Em sua conclusão, a Dra. Morikawa 
afirmou que a radioterapia contempo-
rânea vem evoluindo e apresentando 
resultados cada vez mais eficazes em 
relação ao câncer de próstata, de menor 
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toxicidade e que não alterarão a quali-
dade de vida do paciente. Declarou que 
o investimento contínuo em equipa-
mentos e no treinamento adequado dos 
profissionais é o principal fator para a 
evolução do tratamento radioterapêutico 
no Brasil.

O Honorário Nacional Miguel Srou-
gi ministrou aula intitulada “Cirurgia do 
câncer de próstata localmente avançado 
e das recidivas pélvicas”, onde discutiu 
as diretrizes atuais para o tratamento da 
doença e os procedimentos relacionados 
à recorrência da doença após a cirurgia. 
O especialista apresentou dados referen-
tes à reincidência do CaP em pacientes 
tratados cirurgicamente ou com radio-
terapia, e afirmou que não há resposta 
perfeita para a situação de ambos os 
casos. Ressaltou que ainda é necessária 
a realização de mais estudos para que 
se encontrem armas mais potentes no 
combate à doença e concluiu que o pro-
fissional deve priorizar a qualidade de 
vida do paciente.

Apresentando a palestra “Trata-
mento das complicações após cirurgia 
ou radioterapia do CaP”, o Acadêmico 
Fernando Vaz ressaltou que estas são, na 
maioria das vezes, incuráveis, causando 

um impacto significativo na qualidade 
de vida do paciente. Segundo ele, um 
dos principais fatores para a prevenção 
de complicações após o tratamento do 
câncer de próstata é a avaliação adequada 
do caso, do tumor e da técnica escolhi-
da para tratá-lo. O especialista apontou 
exemplos de complicações, entre elas: 
sangramento, lesão do nervo obturador 
e lesão do reto (complicações transopera-
tórias); hemorragia, tromboembolismo, 
contratura e linfocele (complicações pós-
-operatórias imediatas); disfunção erétil 
e incontinência urinária (complicações 
pós-operatórias tardias).

Na sequência, por meio de casos 
clínicos, demonstrou o tratamento ade-
quado para cada uma das complicações 
e declarou finalmente que todos os 
tratamentos apresentarão algum grau 
de complicação; portanto, é dever do 
médico observar com atenção a razão 
terapêutica e o método escolhido.

Finalizando a sessão, o Acadêmico 
José Carlos do Valle realizou palestra 
sobre “Tratamento sistêmico do câncer 
de próstata avançado ou metastático”. 
Em sua introdução, prestou homena-
gem a duas importantes figuras para o 
avanço da especialidade: Charles Bren-
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ton Huggins, primeiro homem a realizar 
castração cirúrgica no tratamento do 
câncer de próstata, e Andrew Victor 
Schally, identificador do neuro-hormô-
nio GnRH, que controla os hormônios 
folículo estimulante e luteinizante, sis-
tema fundamental no desenvolvimento 
do câncer de próstata.

Demonstrou, por meio de estudos 
que comparam a eficácia do bloqueio 
androgênico por castração acompanha-

do de quimioterápico e do bloqueio 
androgênico sem quimioterapia, que os 
índices de sobrevida do primeiro grupo 
são muito maiores que os do segundo, 
superando em média dezessete meses de 
sobrevida quando há uso de quimioterá-
pico. O Acadêmico concluiu sua palestra 
apresentando casos clínicos para exem-
plificar os métodos citados e declarou 
que atualmente são muitas as opções 
terapêuticas para o tratamento do câncer.

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 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 12/07/2018, 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 em consequência da ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, declarou aberta a 2ª Sessão Ordinária do 190º Ano 
Acadêmico. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz relatou a aprovação da 
proposta do Acad. Celso Ferreira Ramos Filho, para a realização de um Mini-Simpósio com o tema Vacinação 
no dia 19 de julho de 2018. Não havendo Comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi deu seguimento ao Simpósio “Câncer de Próstata (CaP)”, organizado pelos Acadêmicos 
José Carlos do Valle, Fernando Pires Vaz e Ronaldo Damião. O Acad. Fernando Pires Vaz fez apresentação 
acerca do “Tratamento das Complicações após Cirurgia ou Radioterapia do CaP”. Na sequência, o Acad. José 
Carlos do Valle abordou “Tratamento Sistêmico do CaP Avançado ou Metastático”. Ao final das apresentações, 
seguiu-se rodada de debates mediada pelos Acads. José Carlos do Valle, Fernando Pires Vaz e Ronaldo 
Damião, da qual participaram também os Acads. Claudio Cardoso de Castro, Daniel Goldberg Tabak e Octávio 
Pires Vaz. Ao final das discussões o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a 
Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, Milton Ary Meier, Claudio Cardoso de Castro, 
José Carlos do Valle, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Gerson Canedo de Magalhães, Jayme Brandão de Marsillac, Walter Araujo Zin, Fernando Pires Vaz, Antonio 
Egidio Nardi, Karlos Celso de Mesquita, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Adolpho Hoirisch, Miguel Srougi 
(Honorário Nacional), Sergio Augusto Pereira Novis, Orlando Marques Vieira, Omar da Rosa Santos, Carlos 
Alberto de Barros Franco, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José Augusto da Silva Messias, José 
Manoel Jansen, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Delta 
Madureira Filho, Gilberto de Nucci, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, Marcelo Marcos Morales, Ronaldo Damião, José Horácio Costa Aboudib Jr., Celso Marques 
Portela, Mario Barreto Corrêa Lima, Ricardo José Lopes da Cruz, Daniel Goldberg Tabak, Carlos Eduardo 
Brandão Mello, Eliete Bouskela, Octávio Pires Vaz (38). 

 

Revista_ANM_190-1.indd   32 01/08/2019   11:31:14



No último dia 19 de julho, a Aca-
demia Nacional de Medicina realizou 
o minissimpósio “Vacinação”, promo-
vendo essa importante discussão para 

o atual cenário do Rio de Janeiro e do 
Brasil. No último ano, o mundo regis-
trou recorde de crianças vacinadas – 123 
milhões, segundo dados da Unicef e da 

S e s s ã o
19 de julho de 2018

s

Vacinação é tema de  
simpósio na ANM

Palestrantes do minissimpósio integram a Mesa Diretora da ANM:  
a Dra. Cláudia Mello, os Acads. Celso Ramos, José Galvão-Alves e Antonio Nardi,  

a Dra. Isabella Ballalai e os Acads. Walter Zin e Ricardo Cruz
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OMS (Organização Mundial da Saúde) 
– uma alta que ocorre tanto por aumento 
da população quanto de cobertura vaci-
nal. O Brasil, no entanto, sofreu queda 
na porcentagem de crianças vacinadas 
nos últimos três anos. O recente surto de 
sarampo no país – 677 casos confirmados 
da doença e outros 2.724 em investigação 
–, dois anos após alcançar o certifica-
do de eliminação, também despertou a 
atenção para o debate de questões que 
buscam reverter esse movimento.

O Acadêmico Celso Ferreira Ramos 
Filho, organizador do evento ao lado do 
Acad. José Carlos do Valle, deu início à 
rodada de palestras apresentando o tema 
“Vacina – de Voltaire a Sabin, e a quem 
ainda vier”, onde abordou o processo de 
evolução das vacinas e sua contribuição 
na erradicação de epidemias ao longo 
da história. O especialista versou sobre 
o impacto de doenças como varíola, 
sarampo e poliomielite na história do 
mundo antes da descoberta da vacina, e 
a erradicação dessas doenças nas décadas 
que seguiram o início das vacinações.

O infectologista pontuou episódios 
importantes para a descoberta da vacina 
contra a varíola, começando por Voltaire, 
que descreveu em suas cartas os efeitos 

da doença, passando por Edward Jenner 
– que normatizou o método de inocula-
ção da “varíola de vaca” em experimentos 
e teve seus trabalhos e pesquisas recu-
sados pela Royal Society da Inglaterra, 
publicando-os apenas um ano depois, 
em 1798 –, até Oswaldo Cruz, um sécu-
lo mais tarde no Brasil, com a vacinação 
compulsória que resultou na Revolta da 
Vacina em 1904. O Dr. Celso Ramos 
Filho destacou a resistência da sociedade 
em ambas as situações e discorreu sobre 
como a desinformação contribuiu para 
o prolongamento de epidemias que 
poderiam ter sido interrompidas ante-
riormente por meio da prevenção.

Por fim, o Acadêmico explicou 
como se deu o processo de vacinação 
no Brasil, destacando a criação do Ins-
tituto Soroterápico Federal, em 1900, 
que se tornou o Instituto Oswaldo Cruz 
sete anos depois; a instauração da Lei 
Orgânica das Campanhas Sanitárias, do 
Plano Nacional de Controle da Polio-
mielite (1971) e do Programa Nacional 
de Imunizações (1973); e a certificação 
de erradicação da varíola no Brasil, pela 
OMS, em 1973 e sua erradicação mun-
dial, em 1977. Concluiu ressaltando a 
importância do papel da população e sua 
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responsabilidade em relação à imuniza-
ção pessoal e coletiva para a interrupção 
da transmissão de doenças.

Em seguida, a Dra. Cláudia Mello, 
subsecretária de Vigilância em Saúde da 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio 
de Janeiro, ministrou a palestra “Cená-
rio Epidemiológico e Vacinal no Brasil e 
no Rio de Janeiro”, na qual esclareceu o 
trabalho de pesquisa desenvolvido pela 
subsecretaria de Vigilância em Saúde e 
os projetos de implementação e ações de 
controle e informação populacional para 
a prevenção de doenças. Abordou prin-
cipalmente as epidemias de influenza, 
poliomielite e sarampo e suas respectivas 
campanhas vacinais.

Segundo ela, as taxas históricas 
de adesão e cobertura da vacina para 
poliomielite são estáveis desde 1994, 
por se tratar de uma campanha já 
fomentada e conhecida pela população. 
No entanto, os índices de cobertura 
vacinal ficaram abaixo do nível previs-
to pelo Ministério da Saúde nos dois 
últimos anos. As taxas de adesão da 
segunda dose da vacina contra saram-
po sofreram uma queda entre 2013 e 
2017, atingindo a meta de cobertura 
apenas no ano de 2014.

Neste ano o Ministério da Saúde 
confirmou o retorno da doença – 677 
casos confirmados no último balanço 
de 18 de julho. O surto atinge princi-
palmente a região Norte do país, e seu 
avanço já causou ao menos duas mortes 
até o momento.

A subsecretária concluiu sua apre-
sentação indicando ações permanentes 
de fortalecimento de vigilância epide-
miológica da Secretaria de Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro e os desafios da 
vacinação. Entre as principais medidas 
estão a emissão de alertas e divulgação 
de dados, incremento de visitas e trei-
namentos aos municípios do estado para 
ações de rotina e surtos, ações em parce-
ria com Academias científicas, conselhos 
de classe e grupos de trabalho. Declarou 
finalmente que a vacinação de rotina dos 
suscetíveis ainda é a melhor prevenção 
contra doenças e, apesar de todo o avan-
ço tecnológico na medicina, a vacinação 
continua sendo necessária e importante.

Em palestra intitulada “Vacinação: A 
prevenção das oportunidades perdidas”, 
a Presidente da Sociedade Brasileira de 
Imunizações, Isabella Ballalai, ressaltou 
a importância da comunicação ampla 
entre médicos, profissionais de saúde e a 
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população a respeito da continuidade e 
do investimento no processo de vacinação 
ao longo de toda a vida do indivíduo para 
manutenção e erradicação de doenças. A 
médica elucidou ainda possíveis aspectos 
que contribuíram para o recente movi-
mento antivacina, e como combatê-lo.

A especialista afirmou que, ao con-
trário do que se acredita, o principal fator 
de queda nas taxas de vacinação não é o 
medo da população – segundo pesqui-
sas, apenas 4% da população brasileira 
não acredita na eficácia da prevenção –, 
apesar de o número estar crescendo por 
conta da divulgação de fake news relacio-
nadas a temas de saúde. Segundo dados 
apresentados por ela, a sociedade tende a 
parar de se vacinar quando determinada 
doença está erradicada, o que leva a crer 
que não há necessidade de prevenção, 
resultando no retorno da doença, como 
é o caso do sarampo. Da mesma forma, 

as taxas de vacinação são maiores para 
doenças com grande repercussão midi-
ática, como ocorreu com a epidemia de 
Influenza em 2014.

Concluindo sua apresentação, a 
Dra. Ballalai reiterou a importância 
do melhor preparo dos profissionais 
de saúde para esclarecer as dúvidas dos 
pacientes sobre fake news e a inclusão 
e recomendação da vacina em prescri-
ções médicas. Ressaltou a relevância 
da criação de estratégias inteligentes 
de imunização contra o sarampo e da 
atualização profissional na educação e 
busca de informações sobre a doença. 
Por fim, respondeu perguntas frequen-
tes sobre a vacinação contra o sarampo, 
como quem deve ou não tomar a vacina 
– por exemplo, não se recomenda para 
menores de doze meses, imunodeprimi-
dos e gestantes, enquanto que mulheres 
amamentando podem sim se vacinar.

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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 19/07/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
Secretário-Geral: Acad. José Galvão-Alves 
 
Com quórum regimentar e em consequência da ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, abriu a 3ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, 
declarando-a secreta para eleição da Comissão Julgadora para a vaga da Cadeira nº 02 – Secção de Medicina, 
concorrente: Dr. Mauricio Younes Ibrahim. Em seguida, o Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, colocou 
em votação a proposta para concessão do título de Honorário Estrangeiro ao Prof. Dr. Michael Marmot, que foi 
aprovada. Reaberta a Sessão Ordinária, nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Paulo Marchiori Buss 
informou que entre os dias 26 e 29 de julho será realizado, na sede da Fundação Oswaldo Cruz, o 12º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva, que já conta com mais de 7 mil inscritos até o momento. O Acad. Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro comunicou que a Acad. Eliete Bouskela foi eleita Diretora Científica da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. O Acad. Celso Ferreira Ramos Filho mostrou-se estarrecido 
com o episódio envolvendo o Dr. Denis Furtado. Afirmou que o Conselho Regional de Medicina do Distrito 
Federal já realizou cassação do registro profissional do Dr. Furtado, ressaltando que, em ocasião anterior, o 
mesmo já havia emitido parecer pela suspensão do registro profissional do mesmo, tendo sido esta cassada por 
decisão da Justiça. Por esta razão, chamou atenção para o fato de que órgãos que deveriam proteger a profissão 
estão sofrendo também os efeitos da judicialização. Não havendo mais Comunicações por parte dos 
Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu início ao Mini-Simpósio “Vacinação”, 
convidando o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho a proferir conferência intitulada “Vacina – de Voltaire a Sabin, e 
a quem mais vier”. Na sequência, a Dra. Cláudia Mello (Subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro) fez apresentação acerca do “Cenário Epidemiológico e Vacinal no Brasil e no Rio de Janeiro”. Por 
fim, a Dra. Isabella Ballalai (Sociedade Brasileira de Imunizações) discorreu acerca de “Vacinação – A Prevenção 
das Oportunidades Perdidas”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de debates, da qual participaram 
os Acads. José Carlos do Valle, Gerson Canedo de Magalhães, Paulo Marchiori Buss, Cláudio Tadeu Daniel-
Ribeiro, Omar da Rosa Santos e José Galvão-Alves. Encerradas as discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, 
Claudio Cardoso de Castro, Maurício Gomes Pereira, Natalino Salgado Filho, José Carlos do Valle, Rui 
Monteiro de Barros Maciel, Omar da Rosa Santos, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Sergio Augusto Pereira 
Novis, Adolpho Hoirisch, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Eduardo Brandão Mello, Gerson Canedo de 
Magalhães, Deolindo de Souza Gomes Couto, Glaciomar Machado, Antonio Egidio Nardi, Milton Ary Meier, 
Eduardo Lopes Pontes, Marcelo Marcos Morales, Jayme Brandão de Marsillac, Walter Araujo Zin, José 
Rodrigues Coura, José Manoel Jansen, Paulo Marchiori Buss, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, José Galvão-
Alves, Celso Ferreira Ramos Filho, Orlando Marques Vieira, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), 
Ricardo José Lopes da Cruz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Henrique Murad, Marcus Tulio Bassul Haddad, 
Karlos Celso de Mesquita (34). 
 
 
 
 

________________________ 
Acadêmico Walter Araújo Zin 

2º Secretário 
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Em sessão da última quinta-feira, 26 
de julho, ocorreu na ANM o simpósio 
“Conceitos em Cirurgia Plástica”, sob 
organização dos Acadêmicos Talita Fran-

co, Claudio Cardoso de Castro e José 
Horácio Aboudib. O evento abordou 
aspectos cirúrgicos em diversos tipos de 
procedimentos, a responsabilidade médi-

S e s s ã o
26 de julho de 2018

s

Academia Nacional de Medicina realiza simpósio 
sobre conceitos em cirurgia plástica

Na Mesa diretora, os Drs. Fábio Nahas e Sergio Lessa junto aos Acadêmicos José Horácio 
Aboudib, Antonio Nardi, Claudio Cardoso de Castro e Talita Franco
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ca envolvida na realização de cirurgias 
estéticas e reconstrutoras e o bem-estar 
do paciente.

O Prof. Sérgio Lessa, da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, deu 
início ao simpósio com palestra intitula-
da “Plástica das pálpebras”, onde versou 
sobre a blefaroplastia – procedimento 
simples e eficaz que busca melhorar o 
aspecto das pálpebras superiores e infe-
riores, rejuvenescendo a região em torno 
dos olhos. Segundo o especialista, a cirur-
gia é indicada para quem tem excesso 
ou flacidez de pele nas pálpebras, bolsas 
de gordura na pálpebra inferior e para 
pacientes com ptose (queda da pálpebra 
por causas musculares) ou pseudoptose 
palpebral (queda da pálpebra em fun-
ção do excesso de pele). O procedimento 
pode ser realizado também para remoção 
de xantelasmas (bolhas de colesterol que 
se formam nas pálpebras).

Apresentou os avanços na cirurgia 
das pálpebras, ressaltando novas técnicas 
ainda mais sofisticadas, não padroni-
zadas e baseadas em recentes estudos 
anatômicos, que introduziram profun-
das modificações nas cirurgias e que 
dependem do perfeito entendimento 
da complexa anatomia oculopalpebral. 

Concluiu sua conferência apresentan-
do fotos e vídeos de cirurgias realizadas 
por ele, nas quais foi possível observar 
os resultados comparando o pré e o 
pós-operatório.

Em seguida, o cirurgião Ronaldo 
Pontes, uma das maiores autoridades em 
cirurgia de face, demonstrou os tipos de 
incisões que podem ser utilizados, entre 
eles península temporal, frontal e pré-
-intra capilar (mais comuns), e facial 
transversa, frontal reversa e frontal 
transversa, utilizados em casos especí-
ficos e extraordinários. O especialista 
declarou que os avanços advindos da 
tomografia computadorizada facilita-
ram o diagnóstico e a escolha do tipo 
adequado de abordagem incisiva para 
cada paciente.

O professor da Unifesp, Dr. Fábio 
Nahas, discutiu o tema “abdominoplas-
tia”, explicando conceitos técnicos e de 
cuidados pré e pós-operatórios asso-
ciados à plástica do abdômen. Em sua 
introdução, apresentou dados referen-
tes às taxas de sobrepeso e obesidade no 
Brasil – 51% dos brasileiros estão acima 
do peso ideal, e 5,5 milhões apresen-
tam obesidade mórbida –, ressaltando 
a importância da compreensão do perfil 
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de cada paciente previamente ao trata-
mento cirúrgico.

Discorreu sobre a prevenção de 
complicações locais, como seroma 
(acúmulo de líquido embaixo da pele), 
necrose da pele e pseudobursa (cápsu-
la fibrosa ao redor do seroma). Em sua 
conclusão, Fábio Nahas demonstrou os 
diferentes tipos de plicaturas e elucidou 
os recentes avanços na técnica propor-
cionados pela robótica.

Versando sobre rinoplastia, o espe-
cialista Volney Pitombo discorreu sobre 
as técnicas aberta e semiaberta, indican-
do as vantagens e desvantagens de cada 
uma delas. Segundo ele, a primeira tem 
como principais vantagens a ampla 
exposição, diagnóstico preciso e maior 
facilidade de sutura e ensino, enquanto 
a segunda é menos invasiva, sem cicatriz 
aparente, e requer um curto período pós-
-operatório. Apresentou, ainda, fotos e 
vídeos de pacientes para indicar como 
é feita a escolha do tipo de abordagem 
cirúrgica para cada tipo de situação.

O cirurgião Farid Hakme apre-
sentou em seguida palestra intitulada 
“Evolução da cirurgia plástica brasilei-
ra”. A especialidade conta atualmente 
com 84 serviços de ensino credenciados 

no Brasil – 45% deles no estado de São 
Paulo e 36% no Rio de Janeiro –, com 
um total de 693 alunos em todo o país. 
O médico indicou importantes aspectos 
da cirurgia plástica reparadora e estéti-
ca; segundo o Dr. Farid Hakme, não há 
diferenciação, uma vez que a cirurgia 
estética é equivalente à aplicação de téc-
nicas reparadoras no campo estético.

Ressaltou que as cirurgias reparado-
ras podem ser utilizadas para recuperar 
pacientes que sofreram acidentes ou 
possuem doenças congênitas – fissura 
labial, traumatismo da face e reconstru-
ção mamária, por exemplo –, enquanto 
procedimentos estéticos servem para 
aprimorar o corpo do paciente com 
finalidade de embelezamento, como 
implantes capilares, cirurgias do con-
torno corporal e rinoplastia.

O Dr. Pedro Vital, do Hospital 
Albert Einstein, realizou em segui-
da a palestra “Plástica da face”, onde 
abordou aspectos fundamentais da 
rotina do face lifting. O especialista 
demonstrou diferentes procedimentos 
e tipos de incisão possíveis na plástica 
de face, como a plicatura alta ou baixa 
do sistema musculoaponeurótico facial, 
afirmando que o desafio do cirurgião 
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consiste em notar as situações adequa-
das para a utilização de cada técnica, 
visando sempre o melhor resultado e 
bem-estar do paciente.

A última palestra do evento foi 
realizada pelo cirurgião Rolf Gemper-
li, professor titular de cirurgia plástica 
da USP, sobre o tema “reconstrução de 
mama”. O médico demonstrou as inci-
dências de câncer de mama no Brasil 
– tumor mais presente nas mulheres, 
representando 20% entre todos os tipos 
– e reiterou a importância da interação 
entre oncologia, mastologia, radiologia e 
cirurgia plástica no tratamento da doen-
ça. De acordo com dados do INCA, uma 

em cada onze mulheres sofre da neopla-
sia anualmente.

Rolf Gamperli discorreu sobre 
diferentes abordagens e comparou as 
vantagens e os riscos cirúrgicos na rea-
lização de cada uma delas. Afirmou que 
não existe técnica perfeita e cada pacien-
te deve ser analisado individualmente, 
ressaltando a necessidade de estímulo 
constante, maior integração multidisci-
plinar entre as distintas áreas de atuação 
no tratamento do câncer mamário e a 
realização de pesquisas translacionais em 
busca de resultados e benefícios na qua-
lidade de vida, reabilitação e integração 
social 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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 26/07/2018, 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 em consequência da ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, abriu a 4ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz convidou os presentes para tomar parte na 
solenidade de outorga do título de Honorário Estrangeiro a Sir Michael Marmot, a ser realizada ao final do Simpósio 
“Conceitos em Cirurgia Plástica”. Informou também que no dia 2 de agosto de 2018 será realizado Simpósio com o 
tema “História da Medicina”, a partir de 14h30min. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Omar da Rosa Santos 
lembrou que ele e o Acad. Orlando Marques Vieira são representantes da Academia Nacional de Medicina no 
Consórcio Brasileiro de Acreditação de Serviços e Sistemas Hospitalares, parceria esta que completou 20 anos, tendo 
sido comemorada em cerimônia realizada na Fundação Cesgranrio. O Acad. Octávio Pires Vaz fez consideração 
acerca da situação dos planos de saúde, tocando especialmente nos aumentos abusivos praticados ao longo dos 
últimos anos. Sugeriu, então, a criação de um documento oficial contendo o posicionamento da Academia Nacional 
de Medicina acerca deste assunto. O Acad. Sergio Augusto Pereira Novis solicitou aos convidados uma salva de 
palmas em comemoração ao Dia Mundial dos Avós. Não havendo mais Comunicações por parte dos Acadêmicos, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu sequência ao Simpósio “Conceitos em Cirurgia Plástica”. O Prof. 
Pedro Vital (Hospital Albert Einstein) apresentou o tema “Plástica de Face” e, a seguir, o Prof. Rolf Gemperli discorreu 
acerca da “Reconstrução Mamária”. Ao final das apresentações, a Acad. Talita Romero Franco mediou rodada de 
discussões, da qual participaram os Acads. José Carlos do Valle, Claudio Cardoso de Castro e José Horácio Costa 
Aboudib Jr. Ao final das discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrado o Simpósio. 
Após breve intervalo, foi iniciada a solenidade de outorga do título de Honorário Estrangeiro a Sir Michael Marmot. 
Foram convidados para compor a mesa diretora o Acad. Pietro Novellino, ex-Presidente da Academia Nacional de 
Medicina; o Dr. Simon Wood, Cônsul Geral do Consulado Britânico; a Dra. Nísia Trindade Lima, Presidente da 
Fundação Oswaldo Cruz; o Dr. Guilherme Franco Neto, Diretor da Associação Brasileira de Saúde Coletiva; a Dra. 
Helia Molina, Diretora da Faculdade de Ciências Médicas e ex-Ministra da Saúde da República do Chile; a Dra. Carina 
Vance, Diretora do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde da UNASUL e o Acad. Paulo Marchiori Buss, Diretor 
do Centro de Relações Internacionais e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio 
Egidio Nardi, realizou a outorga do Colar e da Medalha Acadêmica a Sir Michael Marmot. O Acad. Paulo Marchiori 
Buss fez a entrega do Diploma Acadêmico, proferindo breve discurso de apresentação e saudação do novel Honorário 
Estrangeiro, em seguida. Na sequência, Sir. Michael Marmot fez breve alocução acerca da outorga do título de 
Honorário Estrangeiro. Em seguida, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão, 
convidando a todos para tomar parte no coquetel no Salão Nobre da Academia Nacional de Medicina. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Milton Ary Meier, Antonio Egidio Nardi, Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso de 
Castro, Rui Monteiro de Barros Maciel, Talita Romero Franco, Gerson Canedo de Magalhães, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Marcello André Barcinski, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Sergio Augusto 
Pereira Novis, Orlando Marques Vieira, Walter Araujo Zin, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Celso Marques 
Portela, Jorge Fonte de Rezende Filho, Pietro Novellino, José Carlos do Valle, José Augusto da Silva Messias, 
Adolpho Hoirisch, Delta Madureira Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), José Manoel Jansen, Mario Barreto Corrêa Lima, José Gomes Temporão, Paulo Henrique Murtinho 
Couto, Cláudio Buarque Benchimol, Octávio Pires Vaz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Jerson Lima da Silva, 
Paulo Marchiori Buss (32). 
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Durante a sessão realizada na noite 
da última quinta-feira (26), Sir Micha-
el Marmot, professor de epidemiologia 
e saúde pública na University College 
London, recebeu a outorga do título 

de Honorário Estrangeiro da Acade-
mia Nacional de Medicina diante de 
Acadêmicos, familiares e amigos. O 
epidemiologista inglês é membro da 
Academy of Medical Sciences, membro 

S e s s ã o
26 de julho de 2018

s

Outorga do título de Honorário Estrangeiro – 
Sir Michael Gideon Marmot recebe título  

de Honorário Estrangeiro da ANM

Honorário Estrangeiro Sir Michael Marmot (ao centro) entre os  
Acads. Antonio Nardi e Paulo Buss
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honorário da British Academy e mem-
bro honorário da Faculdade de Saúde 
Pública do Royal College of Physicians.

Recebido no Anfiteatro Miguel Cou-
to, a Mesa Diretora da solenidade foi 
composta pelo Acad. Pietro Novellino, 
ex-Presidente da Academia Nacional de 
Medicina; o Dr. Simon Wood, cônsul-
-geral do Consulado Britânico; a Dra. 
Nísia Trindade Lima, presidente da Fun-
dação Oswaldo Cruz; o Dr. Guilherme 
Franco Neto, diretor da Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva; a Dra. Helia 
Molina, diretora da Faculdade de Ciên-
cias Médicas e ex-ministra da Saúde da 
República do Chile; a Dra. Carina Van-
ce, diretora do Instituto Sul-Americano 
de Governo em Saúde da UNASUL; e 
o Acad. Paulo Marchiori Buss, diretor 
do Centro de Relações Internacionais e 
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Na 
sequência, Sir Michael recebeu as insígnias 
Acadêmicas do Vice-Presidente Antonio 
Egídio Nardi e o Diploma Acadêmico do 
Acad. Paulo Buss.

Em seu discurso de saudação, o Aca-
dêmico Paulo Buss versou sobre a honra 
e satisfação de receber o homenageado na 
egrégia instituição. Ressaltando seu vasto 
currículo, títulos, honras, prêmios univer-

sitários e suas atividades como líder em 
grupos de pesquisa sobre desigualdades em 
saúde há mais de 35 anos, o Acadêmico 
declarou: “Prestamos hoje uma home-
nagem a um homem das ciências e da 
cultura, um humanista das mais nobres 
causas ligadas à saúde.” Parabenizou o 
Honorário e lhe deu as boas-vindas em 
nome da Academia e de seus confrades, 
agradecendo-o por promover a saúde 
como artifício de harmonia e felicidade 
para os seres humanos.

Iniciando seu discurso de posse, Sir 
Michael Marmot declarou sentir prazer 
absoluto em receber essa honra, princi-
palmente por se tratar desta prestigiosa e 
histórica instituição brasileira. O Hono-
rário discorreu sobre trajetória pessoal e 
profissional como pesquisador e recordou 
suas vindas iniciais ao Brasil – a primeira 
em 2005 em congresso, e a segunda para 
receber um prêmio no Rio Janeiro, quan-
do recebeu o convite do Acadêmico Paulo 
Buss para visitar a Fundação Oswaldo 
Cruz. O epidemiologista declarou ainda: 
“Perdi as contas de quantas vezes estive 
no Brasil desde 2005; o país é uma parte 
importante da minha vida, por isso me 
sinto particularmente honrado por receber 
essa homenagem da Academia.” Por fim, 
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afirmou que, enquanto profissionais de 
saúde, ensino e ciências, ele e os confrades 
Acadêmicos têm o compromisso de ajudar 
o próximo – indivíduos e comunidades – a 
fim de criar sociedades mais justas. Con-
cluiu citando o poeta Pablo Neruda, num 
convite a todos os presentes: “Ergam-se 
comigo contra a organização da miséria.”

Ao final da cerimônia, o primeiro 
Vice-Presidente, o Acad. Antonio Egidio 
Nardi, declarou que o título de Honorário 
é uma das mais altas honrarias da insti-
tuição e que a escolha de Sir Michael se 
deu após um longo processo de avaliação 
de currículos, devido a seu impressio-
nante trabalho e trajetória profissional, 
o parabenizando pela brilhante carreira. 
Em seguida, Acadêmicos e convidados 
interagiram e cumprimentaram o novo 
Acadêmico durante coquetel no Salão 
Nobre da instituição.

Sir Michael Gideon Marmot nasceu 
em Londres, Inglaterra, em 26 de feverei-
ro de 1945. Quando criança, sua família 
mudou-se para Sydney, na Austrália, onde 

se graduou em medicina e cirurgia pela 
Universidade de Sydney, em 1968. Atu-
almente é diretor do Institute of Health 
Equity (Instituto de Equidade em Saúde) 
da University College London. Foi presi-
dente da Comissão sobre Determinantes 
Sociais da Saúde (CSDH), criada pela 
Organização Mundial de Saúde em 2005, e 
produziu o trabalho premiado “Closing the 
Gap in a Generation” (Encerrando a lacu-
na em uma geração) em agosto de 2008.

Lidera o Estudo Longitudinal Inglês 
do Envelhecimento (ELSA) e está envolvi-
do em diversos esforços internacionais de 
pesquisa sobre os determinantes sociais da 
saúde. Presidente da British Lung Foun-
dation, membro da Academia de Ciências 
Médicas, membro honorário da British 
Academy e também da Faculdade de Saú-
de Pública do Royal College of Physicians. 
Recebeu inúmeros prêmios, podendo-se 
destacar o Prêmio Balzan de Epidemio-
logia em 2004 e o Prêmio William B. 
Graham por Pesquisas em Serviços de 
Saúde, em 2008.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A segunda parte da sessão de quinta-
-feira da Academia Nacional de Medicina 
contou com as palestras “Erro diagnós-
tico e raciocínio clínico” e “Ministério 
Público e uma nova visão de política 
pública”. Os Acadêmicos Pietro Novelli-
no e José Galvão-Alves apresentaram os 
palestrantes convidados Evandro Tinoco 
e Eduardo Gussen.

O Professor Titular de Cardiologia 
da Universidade Federal Fluminense, 
Evandro Tinoco, apresentou um caso 
clínico de endocardite infecciosa para 
discorrer sobre “erro diagnóstico e racio-
cínio clínico”. O especialista demonstrou, 
por meio de dados e pesquisas acadê-
micas, que um terço dos pacientes da 
doença irão morrer no primeiro ano do 
diagnóstico, e que este é realizado, na 
maioria das vezes, tarde demais. Segun-
do ele, o erro diagnóstico é uma das dez 
principais causas de morte nos Estados 

Unidos – citando o cirurgião americano 
Sherwin Nuland, “diagnosticar é a mais 
crítica das habilidades de um médico”.

De acordo com o cardiologista, 
o erro se relaciona a situações onde o 
diagnóstico correto foi perdido, feito tar-
diamente ou onde houve comunicação 
não apropriada com o paciente. Tinoco 
apontou os principais desafios do diag-
nóstico: as variáveis do paciente, como 
a doença se manifesta, como é percebida 
e como é descrita; variáveis do médico, 
conhecimento e experiência, habilidade 
de raciocínio clínico, trabalho em equipe 
e escuta empática; e complexidade do 
sistema, pressão para produção, serviços 
laboratoriais e cultura organizacional. 
Indicou também as principais causas de 
erro, entre elas, complexidade e incerteza 
médica, treinamento inadequado, sobre-
carga de trabalho e falta de checagem por 
parte do médico.

S e s s ã o
2 de agosto de 2018

s

Erro diagnóstico e raciocínio clínico são temas 
de conferência na ANM
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Por fim, ressaltou a importância da 
participação dos pacientes, o emprego 
da tecnologia e da inovação e o papel 
dos educadores e das sociedades médicas 
na transformação desse cenário. Afirmou 
ainda que erros assistenciais e de diag-
nóstico matam milhares de pacientes 
anualmente e devem ser tratados como 
um problema de segurança do paciente.

Em seguida, o Procurador-Geral 
de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo 
Gussen, realizou a palestra “Ministério 
Público e uma nova visão de política 
pública”. Em sua introdução, esclare-
ceu o papel do Ministério Público na 
fiscalização de ordens jurídicas e guarda 
dos direitos sociais. O Procurador abor-
dou a transição de um sistema reativo, 

demandista e de foco judicial, para um 
sistema preventivo, resolutivo e gestor 
de políticas públicas, dando destaque 
para a atuação multidisciplinar envol-
vendo saúde, educação e cidadania, 
entre outras áreas.

Em sua conclusão, explicou o con-
ceito de governo aberto, embasado na 
eficiência, transparência, tecnologia, ino-
vação, integridade e participação cidadã, 
empregados na administração pública 
moderna. Por fim, indicou a inteligên-
cia de dados como fator-chave para 
investigações e solução de problemas, e 
apresentou o aplicativo móvel da ouvi-
doria MP como um importante passo no 
auxílio da tecnologia ligada à mobilidade 
para o melhor atendimento da sociedade.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Aconteceu na tarde da última 
quinta-feira, 2 de agosto, o simpósio 
“História da Medicina”, no Anfiteatro 
Miguel Couto da Academia Nacional de 

Medicina. Os Acadêmicos Carlos Got-
tschall, Orlando Marques Vieira, José 
Galvão-Alves e a Dra. Maria Helena Ita-
qui Lopes, Professora da Universidade 

S e s s ã o
2 de agosto de 2018

s

ANM celebra personagens e aspectos  
históricos da medicina em simpósio

Na Mesa Diretora do simpósio, os Acads. José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva 
(Presidente) e Carlos Gottschall
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de Caxias do Sul, apresentaram palestras 
sobre importantes aspectos e persona-
gens da história médica. O Presidente da 
ANM, Jorge Alberto Costa e Silva, deu 
início ao evento realizando um breve dis-
curso a respeito do tema, introduzindo 
os assuntos a serem tratados na sessão – 
de acordo com ele, um dos aspectos mais 
fascinantes da história.

O Acadêmico Carlos Gottschall rea-
lizou palestra sobre o médico, professor 
e político José Martins da Cruz Jobim e 
seu protagonismo na medicina nacional. 
Nascido em 1802, no Rio Grande do 
Sul, atuava principalmente nas áreas de 
saúde pública e extensão social da medi-
cina. Carlos Gottschall apresentou um 
breve contexto histórico do Brasil e o 
papel desempenhado por Cruz Jobim na 
época, que foi médico do Paço Imperial, 
professor de medicina legal da Faculda-
de de Medicina do Rio de Janeiro – da 
qual foi também diretor por cerca de 21 
anos – e um dos fundadores e patrono da 
cadeira n° 41 da Academia Imperial de 
Medicina, atualmente Nacional.

Considerado um dos pioneiros da 
psiquiatria no Brasil, José Martins da 
Cruz Jobim foi diretor do Hospício Dom 
Pedro II, publicou “Insânia loquaz” – pri-

meiro escrito sobre doenças mentais do 
Brasil – e inaugurou a neuropsiquiatria 
no país. Criou medidas para auxiliar na 
prevenção e no tratamento de doenças, 
como a proibição de sepultamentos em 
igrejas, separação de alienados e tuber-
culosos e a implementação de medidas 
sanitárias nas prisões. Fundou, ainda, a 
disciplina de medicina legal no ensino 
universitário.

Concluindo sua apresentação, o 
Acadêmico versou sobre os avanços 
que José Martins da Cruz promoveu na 
medicina nacional durante o período 
em que atuou como deputado federal e 
senador, entre eles o aumento do número 
de faculdades de medicina, a imple-
mentação da medicina integral (não só 
curativa) e a luta por maior orçamento 
governamental para a Academia. Cruz 
Jobim foi membro correspondente da 
Real Academia de Ciências de Nápoles e 
da Real Academia de Ciências de Lisboa. 
Foi agraciado comendador da Imperial 
Ordem da Rosa e da Imperial Ordem 
de Cristo.

O Presidente da ANM, Jor-
ge Alberto Costa e Silva, ressaltou a 
importância de Martins da Cruz na 
medicina brasileira e a influência da 
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medicina francesa na Santa Casa de 
Misericórdia e na própria Academia 
Nacional de Medicina, que em seu 
início se inspirava e se aproximava da 
Academia francesa. Em seguida pas-
sou a palavra ao Acadêmico Orlando 
Marques Vieira, que relembrou grandes 
nomes da história da medicina e seus 
respectivos papéis no avanço de suas 
respectivas especialidades.

O Acadêmico versou sobre Ambroi-
se Paré, cirurgião francês que introduziu 
diversas inovações na prática médica, 
como a hemostasia predominantemen-
te pela ligadura dos vasos e manobras 
isquêmicas, precursor da cirurgia moder-
na e patrono do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões; Candido Borges Monteiro, 
o visconde de Itaúna, primeiro do Brasil 
a praticar em paciente vivo a ligadura 
da aorta abdominal acima da perfuração 
da ilíaca, cujo procedimento publicou 
mais tarde notável trabalho e respeito. 
Falou também sobre o Dr. Egas Moniz, 
pioneiro na aplicação de contraste em 
vasos cerebrais com injeção pela caróti-
da, realizando a primeira a angiografia 
cerebral no Brasil. Inaugurou o campo 
de psicocirurgia no país e foi o primeiro e 
único representante dos países de língua 

portuguesa a receber o prêmio Nobel até 
José Saramago.

A respeito do tema, o Presidente 
Costa e Silva declarou a importância 
de relembrar personagens que contri-
buíram imensamente para a medicina e 
que muitas vezes caem no esquecimen-
to. Destacou Egas Moniz e a descoberta 
da lobotomia, técnica que deu origem 
à psicocirurgia e à sofisticada ciência 
da cirurgia do cérebro que hoje atua 
sobre comportamento, no tratamento 
de doenças como depressão e alucina-
ções crônicas.

Sobre o tema “A história da semio-
logia médica: dos tempos hipocráticos 
à contemporaneidade”, o Acadêmico 
José Galvão-Alves pontuou os princi-
pais marcos no avanço do estudo de 
sinais e sintomas ao longo dos sécu-
los. Em sua introdução, apresentou a 
noção de doença representada como 
castigo ou feitiçaria na Pré-História; até 
Hipócrates, que rejeitava a intervenção 
divina como motivo de doença ou cura 
e inaugurou o diagnóstico baseado na 
observação. Versou ainda sobre alguns 
conceitos da escola hipocrática, como 
a medicina alicerçada na observação e 
no rigor, e o estudo de tudo aquilo que 
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se pode ver, sentir e ouvir, que serviu 
como base da semiologia.

O Acadêmico mencionou ainda 
nomes como Galeno, Herófilo, André 
Vesálio e Thomas Sydenham, e suas 
respectivas contribuições para o estudo 
semiológico. Em seguida, citou algumas 
invenções que mudaram a medicina, 
entre elas o estetoscópio, o termôme-
tro, a mensuração da pressão arterial, o 
raio X, a tomografia computadorizada, 
a ultrassonografia e a ressonância mag-
nética. Finalmente, relembrou o médico 
canadense Willian Osler e suas ideias que 
complementaram a semiologia hipocrá-
tica: a observação dos sinais, sintomas e 
suas interpretações acompanhadas das 
informações trazidas pelo paciente, a fim 
de nutrir o raciocínio clínico na compo-
sição do diagnóstico.

Salientando a dualidade entre 
paciente e doença, o Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva afirmou que a busca 
pelo equilíbrio na atuação do profissio-
nal de medicina é um desafio que existe 
desde a Antiguidade, todavia é necessá-
rio lembrar que não existe doença sem o 
ser biológico. Citou também o inventor 
austríaco Nikola Tesla e sua contribuição 
para as modernas tecnologias e avaliações 

da sensibilidade e ressonância magnéti-
ca, proporcionadas por suas invenções 
nos campos da engenharia mecânica e 
eletrotécnica.

Por fim, a Professora Maria Helena 
Itaqui Lopes, da Universidade de Caxias 
do Sul, apresentou a palestra “Medicina e 
música: curiosidades entre as artes”, onde 
identificou semelhanças entre ambas as 
especialidades, abordando principal-
mente a origem comum entre ciência e 
arte – capacidade para formular hipó-
teses, imagens e ideias, na colocação de 
problemas. A médica abordou a objetivi-
dade na criação de harmonias musicais, 
movimentos simétricos da matemática 
na música e a proporcionalidade entre 
notas, comparando-as a técnicas cirúr-
gicas. Comparou também ritmos e 
melodias à relação médico-paciente.

Em sua conclusão, a Dra. Maria 
Helena discutiu o uso terapêutico da 
música e sua interferência na plasticida-
de cerebral, conexões neuronais e auxílio 
nos processos de memorização e aten-
ção. Citou grandes médicos que também 
foram músicos, como Joseph Leopold 
Auenbrugger, René Laënnec, Christian 
Albert Theodor Billroth e Paulo Luis 
Viana Guedes, destacando o trabalho 
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colaborativo envolvido nos processos 
médicos e musicais, afirmando que as 
duas artes possuem mais semelhanças 
que diferenças.

O Presidente encerrou o simpósio 
parafraseando Hipócrates, que afirmou 
que a medicina é ciência na elaboração 
e arte na execução, utilizando o exem-

plo do cirurgião, que no momento de 
executar sua função é muito mais artis-
ta que cientista. Parabenizou por fim a 
Dra. Maria Helena Lopes pela belíssima 
palestra, que despertou a reflexão sobre a 
dimensão artística da profissão e decla-
rou que a ciência é a base da medicina, 
mas a arte é o seu dia a dia.

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 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 02/08/2018, 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 5ª Sessão Ordinária 
do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas das Sessões de 21 e 28 de junho e 5 e 
12 de julho e, não havendo reparo por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Comunicou que o acordo de 
cooperação com a National Academy of Medicine (EUA) já está em andamento, sob a coordenação do Acad. 
José Luiz Gomes do Amaral. Ressaltou também que a reunião conjunta com a Académie Nationale de Médecine 
está confirmada para outubro. Conforme deliberação em reunião de Diretoria, comunicou que foi aprovada a 
criação de um Grupo de Trabalho, liderado pelo Acad. José Galvão-Alves, responsável pela formulação de ações 
visando apoio institucional da Academia Nacional de Medicina à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
Na sequência, comunicou que foram realizadas as reuniões da Secção de Medicina, responsável pela 
apreciação e votação dos pareceres referentes à Memória, Títulos e Trabalhos dos candidatos: Dr. Maurício 
Younes Ibrahim, concorrente à vaga da Cadeira nº 2 – Patrono: Miguel da Silva Pereira, ocorrida pela passagem 
a Emérito do Acad. Sérgio Augusto Pereira Novis; e Drs. Luiz Manoel Werber de Souza Bandeira e José 
Hermógenes Rocco Suassuna, concorrentes à vaga da Cadeira nº 42 – Patrono: João Carlos Teixeira Brandão, 
ocorrida pelo falecimento do Acad. Nestor Schor († 03/02/2018). Informou ainda que, por decisão da Diretoria, 
as eleições para o preenchimento das duas vagas serão realizadas no dia 16 de agosto de 2018. Fez a leitura 
da declaração sobre Medicina Centrada da Pessoa, da Associação Latinoamericana de Academias Nacionais 
de Medicina, Espanha e Portugal (ALANAM), redigida a partir dos trabalhos desenvolvidos na cerimônia de 
celebração dos 50 anos da instituição, em novembro de 2017. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José 
Galvão-Alves anunciou a publicação do Volume 189 (3) dos Anais da Academia Nacional de Medicina, 
incentivando os Acadêmicos a enviar artigos para a publicação dos volumes seguintes. Na sequência, o 1º 
Secretário, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, ratificou que no dia 7 de agosto de 2018 ocorrerá a cerimônia 
solene de posse do Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, a partir de 20h. Nas Comunicações dos Acadêmicos, 
o Acad. Carlos Alberto de Barros Franco afirmou que considera a realização de eleições em um mesmo dia 
configuram um desserviço às tradições da Academia. O Acad. Sergio Augusto Pereira Novis exaltou o texto 
contido no Editorial dos Anais da Academia Nacional de Medicina, ressaltando a importância da atuação 
institucional da Academia Nacional de Medicina no auxílio a instituições de Saúde que estejam passando por 
dificuldades, como a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O Acad. Maurício Gomes Pereira 
parabenizou o Acad. José Galvão-Alves pelo excelente trabalho como Editor dos Anais da Academia, sugerindo 
que, para as próximas edições, o nome dos autores dos artigos conste no Sumário. O Acad. Celso Ferreira 
Ramos Filho propôs uma reflexão acerca dos acontecimentos mais recentes relacionados à “Medicina Estética”. 
Ressaltou que as reivindicações ora surgindo apontam para maior fiscalização do trabalho dos médicos; todavia, 
chamou atenção para o fato de que, na maior parte destes casos, os erros não foram cometidos por médicos 
licenciados, e sim por outros profissionais. Além deste fato, versou sobre projeto de lei que está em tramitação 
e que prevê a divulgação de dados pessoais dos médicos no site do Conselho Federal de Medicina. Não 
havendo mais Comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu 
início à conferência "Erro Diagnóstico e Raciocínio Clínico", convidando o Acad. Pietro Novellino a apresentar o 
palestrante, o Dr. Evandro Tinoco (UFF). Na sequência, o Acad. José Galvão-Alves apresentou o Dr. Eduardo 
Gussem (Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro), responsável pela conferência "Ministério Público e 
uma Nova Visão de Política Pública”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual 
participaram os Acads. Jorge Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa Santos, Sergio Augusto Pereira Novis, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Celso Ferreira Ramos Filho, José Galvão-Alves e Maurício Gomes Pereira. 
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, Carlos Antonio Mascia 
Gottschall, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Natalino Salgado Filho, Celso Marques Portela, 
Claudio Buarque Benchimol, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando Marques Vieira, Walter Araújo 
Zin, Maurício Gomes Pereira, Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Sergio 
Augusto Pereira Novis, Antonio Egidio Nardi, José Carlos do Valle, Milton Ary Meier, Carlos Alberto de 
Barros Franco, Adolpho Hoirisch, Rui Monteiro de Barros Maciel, José Augusto da Silva Messias, Oswaldo 
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Moura Brasil do Amaral Filho, Marcelo Marcos Morales, Marcello André Barcinski, Mônica Roberto Gadelha, 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Manoel Jansen, Karlos Celso de Mesquita, José Rodrigues Coura, 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Omar Lupi da Rosa Santos, Manassés Claudino Fonteles, 
Eduardo Lopes Pontes, Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello, José Luiz Gomes do 
Amaral, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário Nacional), Mario Barreto Corrêa Lima, Ricardo José 
Lopes da Cruz, Eliete Bouskela, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Ruy 
Garcia Marques, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Arno von Buettner Ristow. 
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Na noite da última terça-feira, 7 
de agosto, o patologista Paulo Hilário 
Nascimento Saldiva tomou posse como 
Membro Titular da Academia Nacional 

de Medicina, em cerimônia solene. O 
médico passará a ocupar a Cadeira de 
nº 98, da Secção de Ciências Aplicadas 
à Medicina – ocupada anteriormente 

S e s s ã o  s o l e n e  d e  p o s s e
7 de agosto de 2018

s

Dr. Paulo Saldiva é empossado  
Membro Titular da ANM

Acad. Paulo Saldiva (ao centro), com comissão de honra formada pelos Acads. Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Ricardo Cruz, Silvano Raia, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Carlos 

Alberto Basílio e Rubens Belfort
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pelo Acadêmico João Pedro Escobar 
Marques-Pereira, falecido em 6 de junho 
de 2017 –, cujo Patrono é Adolpho Fre-
derico Luna Freire.

O Anfiteatro Miguel Couto, reple-
to de Acadêmicos, familiares e amigos 
do homenageado, recebeu Comissão 
de Honra formada pelos Acadêmicos 
Silvano Raia, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Rubens Belfort Jr., Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro, José Medina Pes-
tana e Ricardo Cruz. Sua consagração 
como Membro Titular aconteceu após 

juramento acadêmico e entrega do colar, 
medalha e diploma acadêmicos pelo pri-
meiro Vice-Presidente da instituição, 
Acad. Antonio Egídio Nardi.

O discurso de saudação ficou a cargo 
do Acadêmico Walter Araújo Zin, que 
declarou grande júbilo pela responsabi-
lidade de saudar o mais novo Membro 
Titular da Academia. Destacando o 
extenso currículo do homenageado, sua 
carreira profissional e sua trajetória de 
vida, o Acadêmico explicitou alguns tra-
ços marcantes da personalidade de Paulo 

Primeiro Vice-Presidente, o Acad. Antonio Egídio Nardi, e o novel Acadêmico
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Saldiva, entre eles sua conduta, integri-
dade e inquietude, que o estimularam a 
traçar o caminho da pesquisa científica, 
e citou Fernando Pessoa para represen-
tar tais características: “Tenho na vida o 
interesse de um decifrador de charadas. 
Paro, decifro e passo adiante.”

O Acadêmico relembrou o início 
da parceria profissional – que já rendeu 
39 artigos científicos plenos, o primei-
ro em 1987, e que se mantém até hoje. 
Afirmou ainda que, para além de sua 
excepcionalidade enquanto pesquisador, 

uma das principais qualidades do Pro-
fessor Saldiva é sua generosidade aliada 
à inabalável paixão por tudo que exe-
cuta. Desejou-lhe então as boas-vindas 
à instituição e concluiu: “Ocupai com 
carinho e orgulho a Cadeira de nº 98, 
inabalavelmente ligada ao vosso nome, 
sorvendo de nossa companhia e conosco 
dividindo vossos saberes, vossa sensibili-
dade e vossa filosofia.”

Em seguida, o novel Acadêmico pro-
feriu seu discurso de posse, afirmando 
ser esse um dos momentos mais emo-

Acad. Walter Araújo Zin em seu discurso de saudação a Paulo Saldiva
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cionantes de sua vida e que guardaria 
para sempre em sua alma cada palavra 
dita. Cumprimentou os confrades Aca-
dêmicos e agradeceu ao Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva e ao Vice-Presi-
dente Antonio Egídio Nardi, por sua 
acolhedora recepção. Versou brevemente 
a respeito da história da instituição e da 
Cadeira nº 98, cujo Patrono é Adolpho 
Frederico Luna Freire – médico diploma-
do pela Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, que colaborou com Oswaldo 
Cruz no combate à febre amarela.

Versou também sobre seus ante-
cessores na Cadeira nº 98: Alfredo da 
Silva Moreira, Olyntho Luna Freire de 
Pillar, Domingos de Paola, José Clemen-
te Magalhães Pinto e João Pedro Escobar 
Marques-Pereira, seu antecessor, falecido 
em 6 de junho de 2017. O Dr. Paulo 
Saldiva ressaltou então a honra de inte-
grar o notável grupo e afirmou: “Pesada 
a minha sorte, quis o destino improvável, 
fazer-me ser sucessor de tal criatura notá-
vel. Há que se acrescentar a essa pesada 
missão, quando se tem a visão, da vida 

O empossado, Paulo Saldiva, durante seu discurso de posse
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dos meus predecessores, que, em notável 
sucessão, enriqueceram esta nobre Aca-
demia, mercê dos seus próprios valores.”

Concluindo sua mensagem, fez 
especial saudação a seus familiares, 
colegas de profissão, amigos e confra-
des, afirmando que “por aqui passaram 
almas generosas, expoentes da medicina, 
professores de alta competência e esti-
ma, cada um aliando a sabedoria com 
a humildade daquele que ama e verda-
deiramente ensina”. Agradeceu o auxílio 
daqueles com quem conviveu ao longo 
de sua carreira e formação, e finalmen-
te, dirigindo algumas palavras à própria 
instituição, declarou: “Enfim chegou o 
dia em que me recebeste generosa, minha 
nobre e augusta Academia.” Prometeu 
honrar com suas ações e futuro a memó-
ria da casa que, segundo ele, é o berço de 
cultura e tradição, honrando o País desde 
a sua fundação. A Academia Nacional de 
Medicina, segundo Paulo Saldiva, dita os 
rumos da medicina, escreve a história de 
nossos médicos e desta profissão bendita 
que nos comove.

O Primeiro Vice-Presidente, o Acad. 
Antonio Egídio Nardi, representando o 
Presidente Acadêmico Jorge Alberto Cos-
ta e Silva, cumprimentou os presentes e 

o homenageado da noite, ressaltando a 
honra e responsabilidade conferida a ele 
de substituir o Presidente na cerimônia, 
ao que expressou: “Este momento ficará 
gravado em minha memória e em meu 
coração.” Na sequência, leu a mensagem 
preparada pelo Acadêmico Jorge Alber-
to Costa e Silva, que em seu discurso 
desculpou-se pela ausência e ressaltou a 
brilhante carreira de médico do home-
nageado como patologista e pesquisador, 
versando sobre a grande personalidade 
que se tornou como cientista e mensagei-
ro da urbanização em saúde, propagando 
a ideia de transformação dos fatores nega-
tivos para a saúde em fatores positivos.

Em sua conclusão, o Presidente 
abordou o difícil momento histórico 
vivido pelo país, e o compromisso que a 
Academia tem para com o concurso do 
pensamento e da consciência individual. 
Parabenizou a luta do novel Acadêmico 
em busca da união entre progresso tec-
nológico e científico com a perspectiva 
humanista, declarando ser orgulho e uma 
satisfação para esta instituição quase bicen-
tenária recebê-lo. Expressou também suas 
expectativas para as contribuições que o 
Dr. Paulo Saldiva trará à instituição com 
sua visão global e holística para melhoria 
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de condições de saúde do povo brasilei-
ro, citando o pensador Gurdjieff: “Se 
queremos mudar o curso de nossa vida, 
precisamos conhecer as forças que atuam 
sobre nós e a partir dessa consciência criar 
meios de nos libertarmos dessas forças.” 

Em seguida, o primeiro Vice-Presidente, 
o Acad. Antonio Egídio Nardi, solicitou 
à Comissão de Honra que conduzisse o 
Acadêmico ao Salão Nobre, encerrando a 
solenidade e dando início ao tradicional 
coquetel de recepção.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.

Revista_ANM_190-1.indd   60 01/08/2019   11:31:19



No dia 9 de agosto, na sede da 
Academia Nacional de Medicina, foi 
realizada uma reunião entre o Presiden-
te, o Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
e o Prof. Dr. Alexandre Pinto Cardoso 
(ex-diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
que foi acompanhado pelo também Aca-
dêmico Celso Ferreira Ramos Filho. Na 
ocasião, foram designados os Acads. José 
Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi e 
Ricardo José Lopes da Cruz para consti-
tuir comissão responsável por colaborar 
com as atividades científico-culturais a 
serem realizadas por ocasião dos 210 
anos da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro.

A Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro foi 
criada pelo príncipe regente D. João, por 
carta régia, assinada em 5 de novembro 
de 1808, com o nome de Escola de 

Anatomia, Medicina e Cirurgia e insta-
lada no Hospital Militar do Morro do 
Castelo.

Em 12 de outubro de 1918, foi 
inaugurado o seu prédio próprio, na 
Praia Vermelha. A Faculdade de Medi-
cina funcionou como escola isolada até 
7 de setembro de 1920, quando foi cria-
da, por decreto, a Universidade do Rio 
de Janeiro. Em 1937, com a criação da 
Universidade do Brasil, passa a se chamar 
Faculdade Nacional de Medicina. Em 
1973, foi determinada a transferência da 
Faculdade de Medicina para o Campus 
da Cidade Universitária, na Ilha do Fun-
dão, onde se encontra atualmente.

Na gloriosa história da instituição, 
vale destaque a atuação do Acadêmico 
Clementino Fraga Filho. Em 1974, foi 
nomeado diretor da Faculdade de Medi-
cina da UFRJ. Foi, então, designado 
pelo reitor Hélio Fraga para presidente 

9 de agosto de 2018

s

ANM cria comissão para as atividades dos  
210 anos da Faculdade de Medicina da UFRJ
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da comissão de implantação do Hospital 
Universitário. Inaugurado o hospital, em 
1º de março de 1978, foi seu diretor-
-geral até outubro de 1985.

Em 1986, após aposentar-se no 
cargo de professor titular, foi eleito 

professor emérito da UFRJ. Pouco 
depois, recebeu a medalha de ouro por 
cinquenta anos de serviços prestados à 
universidade e, graças à decisão do con-
selho universitário, teve seu nome dado 
ao Hospital Universitário.
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Na noite da última quinta-fei-
ra, 9 de agosto, foram realizadas na 
Academia Nacional de Medicina as 
conferências “Recentes progressos: 
Câncer de tireoide e medicina nuclear” 

e “O estado da arte da avaliação axi-
lar do câncer de mama”. Apresentados 
pelos Acadêmicos José Galvão-Alves e 
Mauricio Magalhães Costa, os espe-
cialistas Isabella Palazzo e Armando 

S e s s ã o
9 de agosto de 2018

s

ANM realiza conferências  
multidisciplinares

Na Mesa Diretora, os Acads. José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), 
Antonio Nardi e Ricardo Cruz
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Giuliano realizaram palestras sobre 
os temas.

A médica nuclear Isabella Palazzo, 
do Hospital Pró-Cardíaco e Hospital 
Vitória, apresentou o tema “Recentes 
progressos: Câncer de tireoide e medicina 
nuclear”, abordando a eficácia de terapias 
radioativas no tratamento do carcinoma 
diferenciado de tireoide (DTC) e indi-
cando o sistema de classificação para 
os estágios da doença. Segundo ela, o 
DTC e o carcinoma papilar e folicular 
de tireoide representam cerca de 93% 
dos carcinomas de tireoide e possuem 
prognóstico favorável. No entanto, 
aproximadamente 5% dos pacientes 
com DTC apresentam doença agressiva, 
metastática, que não respondem à terapia 
com iodo radioativo e estão associadas a 
um pior prognóstico.

A especialista discorreu sobre a ação 
do medicamento selumetinib no câncer 
de tireoide com diferentes mutações gêni-
cas, ressaltando que a substância produz 
aumento na captação e na retenção de 
iodo em pacientes com câncer de tireoide 
refratário, e que a eficácia pode ser ainda 
maior em pacientes com doença mutante 
RAS (RAt sarcoma vírus). Por fim, a Dra. 
Palazzo apresentou estudos referentes ao 

uso da substância 177Lu-DOTATATO 
no tratamento de carcinomas de tireoides 
iodorrefratários, concluindo que a eficá-
cia da terapia é limitada em pacientes 
com DTC avançado, devendo ser con-
siderada com cuidado em cada paciente. 
Afirmou ainda que futuros estudos pros-
pectivos em relação ao medicamento são 
necessários, incluindo critérios de seleção 
e dados de sobrevivência.

Em seguida, o Dr. Armando E. 
Giuliano realizou conferência intitulada 
“O estado da arte da avaliação axilar do 
câncer de mama”, abordando a ascen-
são e a queda do uso de linfadenectomia 
no câncer de mama – técnica baseada 
na retirada cirúrgica de uma pequena 
parte do sistema linfático para impedir 
metástases ganglionares. Em sua intro-
dução, o oncologista relatou o processo 
de descoberta da anatomia linfática e dos 
vasos que se tornam nódulos causadores 
do câncer de mama, nos séculos XVII e 
XVIII, descrevendo a evolução no trata-
mento da doença, as primeiras cirurgias 
de dissecção de nódulos no século XIX, a 
mastectomia radical e a linfadenectomia.

De acordo com o Dr. Giuliano, os 
avanços na ciência, pesquisa, e análises 
estatísticas permitiram uma compreensão 
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melhorada do conceito de metástase, o que 
gerou um questionamento entre os pes-
quisadores da época em relação ao sistema 
linfático como a única via de metástases e 
dos nódulos como condutores. O espe-
cialista apresentou estudos de 1966 do 
cirurgião Bernard Fisher, pioneiro no trata-
mento do câncer de mama, que indicavam 
a indistinção entre vias linfáticas e hemato-
gênicas na formação de metástases.

Em sua conclusão, o médico 
demonstrou a eficácia de diferentes 

técnicas além da mastectomia total e 
radical, como a dissecção de linfono-
dos axilares e a biópsia do linfonodo 
sentinela. Afirmou, por fim, que atual-
mente a maioria das pacientes de câncer 
de mama não precisa de dissecção de 
linfonodos axilares, e que em breve qual-
quer tipo de linfadenectomia, incluindo 
a biópsia de linfonodo sentinela, será 
desnecessária, declarando que o futuro 
da ciência do câncer de mama será o 
estudo da anatomia genômica.

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 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/08/2018, 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 6ª Sessão Ordinária 
do 190º Ano Acadêmico, informando que foi realizada uma reunião com o Prof. Dr. Alexandre Pinto Cardoso 
(ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro), juntamente com o Acadêmico 
Celso Ferreira Ramos Filho. Na ocasião, foram designados os Acads. José Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi 
e Ricardo José Lopes da Cruz para constituir comissão responsável por colaborar com as atividades científico-
culturais a serem realizadas por ocasião dos 210 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, incluindo a realização de uma Sessão conjunta especial, em novembro. Reiterou também a 
criação de um Grupo de Trabalho, liderado pelo Acad. José Galvão-Alves, responsável pela formulação de ações 
visando apoio institucional da Academia Nacional de Medicina à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves informou que no dia 7 de agosto de 2018 foi 
realizado, no Hotel Copacabana Palace, jantar beneficente organizado pela Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, comunicou que as doações realizadas na ocasião 
do jantar permitirão a abertura de um ambulatório especializado no atendimento de crianças portadoras do 
Transtorno do Espectro Autista. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Jorge Fonte de Rezende Filho 
relatou que ele próprio e o Acad. José Gomes Temporão estiveram presentes, no dia 3 de agosto de 2018, na 
audiência pública acerca da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, como representantes 
da Academia Nacional de Medicina. Comunicou, ainda, que foi eleito Diretor da Maternidade-Escolha da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o quadriênio 2018-2022. O Acad. Marcelo Marcos Morales relatou 
que representou a Academia Nacional de Medicina na 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, realizada em Maceió entre os dias 19 e 21 de julho de 2018. Anunciou, ainda, corte de 
30% no orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, realizado pelo Ministério 
do Planejamento, reforçando que cortes dessa natureza reduzem ainda mais a capacidade de fomento à 
pesquisa. O Acad. Walter Araujo Zin fez a doação da obra “Fisiologia” (5ª Edição), da Dra. Margarida de Mello 
Aires, à Biblioteca Alfredo do Nascimento. O Acad. Octávio Pires Vaz parabenizou a Academia Nacional de 
Medicina pela presença na audiência pública acerca da descriminalização do aborto, afirmando que o momento 
é propício para a retomada da discussão sobre controle da natalidade. Não havendo mais comunicações por 
parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início às conferências da noite. A 
Dra. Isabella Palazzo (Hospital Pró-Cardíaco) apresentou a conferência "Recentes Progressos: Câncer de 
Tireoide e Medicina Nuclear". Na sequência, o Dr. Armando E. Giuliano (Cedars-Sinai Medical Center) ministrou 
palestra intitulada "O Estado da Arte da Avaliação Axilar do Câncer de Mama". Ao final das apresentações, 
seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acads. José Carlos do Valle, Octávio Pires Vaz e Delta 
Madureira Filho. Ao final das discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, tendo assumido a 
presidência da Sessão em razão da ausência justificada do Presidente Jorge Alberto Costa e Silva, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Pietro Novellino, 
Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso de Castro, Antonio Egidio Nardi, Orlando Marques Vieira, Jayme 
Brandão de Marsillac, Walter Araújo Zin, Adolpho Hoirisch, José Galvão-Alves, Maurício Gomes Pereira, 
Octávio Pires Vaz, Milton Ary Meier, Jacob Kligerman, Ricardo José Lopes da Cruz, Celso Ferreira Ramos 
Filho, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Marcello 
André Barcinski, José Carlos do Valle, Marcelo Marcos Morales, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, 
Jorge Fonte de Rezende Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Delta Madureira Filho, Carlos Alberto de 
Barros Franco, Cláudio Buarque Benchimol, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Horácio Costa Aboudib 
Jr. (29). 
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A Academia Nacional de Medicina 
recebeu na última quinta-feira (16) o 
Professor da University of Lille (França), 
Jean-Charles Fruchart, para realizar a 
conferência “O conceito de modulador 
PPARa seletivo (SPPARMa) e seu poten-
cial para uso clínico”. O Dr. Fruchart 

iniciou sua carreira de pesquisador na área 
de bioquímica clínica de lipoproteínas, e 
progressivamente se voltou para pesquisas 
relacionadas ao metabolismo de lipopro-
teínas e aterosclerose. Atualmente seu 
grupo desenvolve estudos sobre os fatores 
de transcrição que regulam o metabo-

S e s s ã o
16 de agosto de 2018

s

Dr. Jean-Charles Fruchart realiza  
conferência na ANM

Durante a apresentação, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva fez importantes 
considerações sobre a importância das descobertas apresentadas pelo Dr. Jean-Charles Fruchart
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lismo das lipoproteínas, descobrindo o 
mecanismo molecular de ação dos fibra-
tos por meio da ativação do PPAR-alfa.

Em sua introdução, o especialista 
apresentou um levantamento referente às 
principais causas globais de morte – doen-
ças cardiovasculares aparecem com 31% 
–, o que ele relacionou ao crescimento 
de doenças cardiovasculares prematuras, 
mais evidentes em países de baixa e média 
renda, e os desafios de sua prevenção. Em 
seguida, o Professor Fruchart esclareceu o 
mecanismo de ação dos fibratos e os estu-
dos que levaram à descoberta do fármaco 
utilizado na prevenção da arteriosclerose 
– doença vascular crônica e progressiva, 
caracterizada por inflamação crônica 
causada pelo acúmulo e pela oxidação de 
lipoproteínas na parede arterial.

Segundo Jean-Charles Fruchart, os 
fibratos estimulam a síntese de PPAR-
-alfa pela ativação do receptor nuclear 
de transcrição gênica (receptor PPAR 
– peroxisome proliferator activated recep-
tor). A enzima lipase das lipoproteínas é 

estimulada, destruindo os VLDL (lipo-
proteína de densidade muito baixa), 
libertando os lipídios para consumo 
nos músculos, o que diminui a taxa de 
formação das placas ateroscleróticas nas 
artérias. A ativação da enzima pode se 
dar por meio de transativação (ativida-
de dependente de ligação ao DNA e da 
transcrição do gene-alvo) ou de trans-
repressão (interação proteína-proteína e 
repressão da transcrição de genes).

O pesquisador finalizou a conferên-
cia esclarecendo o potencial uso clínico 
do SPPARMa como nova opção para o 
tratamento de arteriosclerose e expôs os 
principais fatores de risco para doença 
arterial ao redor do mundo por meio das 
recentes taxas de incidência – coleste-
rol alto, diabetes e obesidade. Em sua 
conclusão, o Dr. Fruchart ressaltou a 
necessidade da realização de mais testes e 
pesquisas sobre a substância e seu poten-
cial para impedir o desenvolvimento e a 
progressão de doenças como diabetes e 
outras complicações vasculares.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Em sessão secreta da última quinta-
-feira, 16 de agosto, os Drs. Maurício 
Younes Ibrahim e José Hermógenes 
Rocco Suassuna foram eleitos Mem-
bros Titulares da Academia Nacional de 
Medicina. Participaram da votação 65 
Acadêmicos, tendo sido registrados 33 
votos por correspondência, em um total 
de 98 votos válidos.

O Professor Maurício Younes 
Ibrahim ocupará a Cadeira de nº 2 da 
Secção de Medicina, cujo Patrono é 
Miguel da Silva Pereira. A Cadeira foi 
ocupada anteriormente pelo Acadêmico 
Sérgio Augusto Pereira Novis, que pas-
sou à categoria de Membro Emérito em 
20 de outubro de 2016.

Maurício Younes Ibrahim graduou-
-se em medicina pela Faculdade de 
Medicina de Petrópolis, em 1981. Espe-
cializou-se em nefrologia em instituições 
nacionais e internacionais. É professor da 

Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro, tendo sido chefe do Departamento 
de Medicina Interna da Faculdade de 
Ciências Médicas da mesma instituição. 
Foi pesquisador associado e consultor do 
CNPq e atualmente coordena o Labo-
ratório Integrado de Nefrologia LINN, 
com projetos de pesquisa em fisiopato-
logia celular.

A Cadeira de nº 42 da Secção de 
Medicina, cujo Patrono é João Pizar-
ro Gabizo, será ocupada pelo Dr. José 
Hermógenes Rocco Suassuna. Seu ocu-
pante anterior foi o saudoso Acadêmico 
e nefrologista Nestor Schor, falecido em 
3 de fevereiro de 2018.

José Hermógenes Rocco Suassuna 
graduou-se em medicina pela Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro e 
obteve os títulos de mestre em nefro-
logia pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro e de Doutor em Ciên-

S e s s ã o
16 de agosto de 2018

s

Maurício Younes Ibrahim e José Hermógenes Rocco 
Suassuna são eleitos Membros Titulares da ANM
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cias (microbiologia e imunologia) pela 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro. Atualmente, é professor titular de 
nefrologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, coordenador da Unidade 
Docente-Assistencial de Nefrologia do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto e 

ocupa o cargo de diretor científico da 
Kidney Assistance.

Encerrada a votação, foi realizado 
tradicional coquetel com os candidatos 
eleitos no Salão Nobre da Academia 
Nacional de Medicina, ocasião na qual 
receberam os cumprimentos dos Acadê-
micos e convidados.
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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 16/08/2018, 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 7ª Sessão Ordinária 
do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão a ata de 19 de julho de 2018 e, não havendo reparos por 
parte dos Acadêmicos, foi considerada aprovada. Na sequência, tornou a Sessão Secreta para a realização das 
votações com vistas às eleições para preenchimento das vagas para Membro Titular das Cadeiras: Nº 02 – 
Secção de Medicina, Patrono: Miguel da Silva Pereira, pela passagem a Emérito do Acad. Sérgio Augusto 
Pereira Novis, tendo como candidato o Dr. Mauricio Younes Ibrahim; Nº 42  Secção de Medicina, Patrono: João 
Carlos Teixeira Brandão, pelo falecimento do Acad. Nestor Schor, tendo como candidatos os Drs. Luiz Manoel 
Werber de Souza Bandeira e José Hermógenes Rocco Suassuna. Foram eleitos os Drs. Mauricio Younes 
Ibrahim (Cadeira nº 02) e José Hermógenes Rocco Suassuna (Cadeira nº 42). Em seguida o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva deu por encerrada a Sessão. Assinaram o Livro de Presença os Acadêmicos: Jorge 
Alberto Costa e Silva, Manassés Claudino Fonteles, Silvano Mario Attilio Raia, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, José Luiz Gomes do Amaral, Milton Ary Meier, Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos, José 
Carlos do Valle, José Galvão-Alves, José de Jesus Peixoto Camargo, Walter Araújo Zin, Natalino Salgado 
Filho, Antonio Egidio Nardi, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Claudio Cardoso de Castro, Cláudio Buarque Benchimol, Alcino Lázaro da Silva, Gerson Canedo de 
Magalhães, Lea Ferreira Camillo-Coura, Marcello André Barcinski, Sergio Paulo Bydlowski, Orlando 
Marques Vieira, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Jayme Brandão de Marsillac, Sergio Augusto Pereira 
Novis, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Jorge Fonte de Rezende Filho, Henrique Murad, 
Roberto Soares de Moura, José Manoel Jansen, Giovanni Guido Cerri, Maurício Rocha e Silva, Adolpho 
Hoirisch, José Augusto da Silva Messias, Paulo Henrique Murtinho Couto, Marcus Tulio Bassul Haddad, 
Celso Marques Portela, Omar Lupi da Rosa Santos, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Marcelo Marcos 
Morales, Carlos Alberto de Barros Franco, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Glaciomar Machado, José Rodrigues Coura, Fernando Pires Vaz, Octávio Pires Vaz, Aníbal Gil 
Lopes, Jacob Kligerman, Talita Romero Franco, Ruy Garcia Marques, Mônica Roberto Gadelha, Delta 
Madureira Filho, Mario Barreto Corrêa Lima, Ronaldo Damião, Carlos Américo Paiva Gonçalves Filho, Luiz 
Felippe de Querós Mattoso, Paulo Niemeyer Soares Filho, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Eduardo Lopes 
Pontes, Jerson Lima da Silva, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Rui Haddad, Arno von Buettner Ristow, Daniel 
Goldberg Tabak, Paulo Marchiori Buss (68).  
 
 
 
 

________________________ 
Acadêmico Walter Araújo Zin 

2º Secretário 
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A Academia Nacional de Medici-
na realizou na última quinta-feira (23) 
o simpósio “Custo da doença crônica 
no Brasil”, sob organização da Acadê-
mica Eliete Bouskela e coordenação 
do Professor Denizar Vianna Araújo. 

Acadêmicos e palestrantes convida-
dos abordaram temas referentes ao 
impacto econômico de doenças como 
diabetes, obesidade, câncer e doen-
ças cardiovasculares, e ainda políticas 
públicas de saúde.

S e s s ã o
23 de agosto de 2018

s

Simpósio “Custo da doença crônica no Brasil”  
é realizado na ANM

Os Acadêmicos Eliete Bouskela e José Galvão-Alves na abertura do simpósio
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A Dra. Helena Cramer, do Instituto 
Nacional de Cardiologia, deu início ao 
simpósio versando sobre o tema “custo 
da doença cardiovascular no Brasil”, enu-
merando os diferentes tipos de doenças 
cardiovasculares, estratégias de prevenção 
e combate e seus impactos econômicos 
para a saúde pública e privada.

Segundo a especialista, a aborda-
gem para estimar o impacto social das 
doenças e o quanto poderia ser pou-
pado se a doença fosse abolida implica 
em custos diretos (assistência médica e 
tratamentos realizados), custos indire-
tos ou sociais (perda de produtividade 
devido à redução do tempo de trabalho) 
e custos intangíveis, que representam 
as mudanças na qualidade de vida e as 
consequências da doença em si ou do 
seu tratamento, como dor e sofrimento 
do paciente. A cardiologista apresentou 
então o trabalho de pesquisa realizado 
pela GBD (Global Burden of Disease) 
– parceria entre o Banco Mundial e a 
OMS que visa estudar a carga global de 
doenças por meio de estatísticas vitais, 
censos, bases administrativas, publica-
ções, inquéritos e registros.

Em sua conclusão, a médica indi-
cou a análise do impacto econômico 

das doenças cardiovasculares no Brasil 
no período de 2010 a 2015. De acordo 
com os dados, a mortalidade por doença 
cardiovascular representa 28% do total 
de óbitos ocorridos no Brasil nos últimos 
cinco anos e atinge 38% dos óbitos na 
faixa etária produtiva (18 a 65 anos). O 
custo médio das doenças foi estimado 
em 0,7% do PIB – entre custos estima-
dos por mortes prematuras, custos de 
internações, consultas e medicamentos 
e custos pela perda da produtividade 
relacionados à doença.

Em seguida, a Dra. Luciana Bahia, 
da Sociedade Brasileira de Diabetes, 
apresentou palestra sobre o impacto eco-
nômico e social da doença no Brasil. Em 
sua introdução, demonstrou o número 
de adultos com diabetes no mundo e 
suas principais causas, como consumo 
abusivo de álcool, sedentarismo, exces-
so de peso e obesidade. Segundo ela, 
cresceu em 61,8% o número de pessoas 
diagnosticadas com a doença no Brasil, 
entre 2006 e 2016, sendo o sexo femi-
nino o mais afetado.

A médica indicou os diferentes tipos 
de custo que o tratamento da doença 
provoca na economia nacional, entre 
eles custos de tratamento ambulato-
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rial do SUS, custos em pacientes com 
presença de complicações, tratamento 
ambulatorial do sistema privado e custos 
indiretos, como aposentadoria precoce e 
licenças médicas. Por fim, a especialista 
ressaltou a importância das análises eco-
nômicas em saúde no auxílio de gestores 
e formuladores de políticas de saúde para 
a escolha de intervenções com maior 
custo-efetividade. As principais ações 
custo-efetivas apresentadas por ela foram 
técnicas de rastreamento e diagnóstico 
precoce, intervenções como tratamento 
intensivo de glicemia e pressão arterial, 
controle de colesterol com estatinas e 
cessação do fumo.

Sobre o tema “custo do câncer 
no Brasil”, a cardiologista Alessandra 
Siqueira apresentou importantes dados 
a respeito das ocorrências de câncer no 
mundo. A doença é responsável por 70% 
das mortes em países de baixa renda, sen-
do o tabaco o principal fator de risco, 
representando 22% das mortes, enquan-
to um terço das mortes poderiam ser 
evitadas por medidas dietéticas e com-
portamentais. No Brasil, o panorama é 
ainda mais preocupante: a neoplasia é 
a segunda principal causa de morte no 
país – um brasileiro a cada cinco morre 

de câncer –, e, de acordo com estimativas 
do Instituto Nacional do Câncer, cerca 
de seiscentos mil novos casos surgirão até 
o fim de 2018. Apesar dos números alar-
mantes, a médica afirma que um terço 
dos casos de câncer são evitáveis.

A especialista do INCA demons-
trou ainda índices de mortalidade e 
incidência dos últimos quarenta anos 
– 70% das mortes por câncer ocorrem 
nas regiões Sudeste e Sul, sendo câncer 
de mama e do colo do útero a princi-
pal causa entre as mulheres, e câncer de 
próstata, brônquios e pulmões entre os 
homens. Apresentou em seguida os cus-
tos indiretos e diretos na saúde, custos do 
cuidado dos procedimentos médicos e 
serviços associados ao tratamento, custos 
pela perda temporária ou permanente 
do trabalho e custo pela perda produ-
tiva da pessoa falecida prematuramente 
pelo câncer.

Por fim, a convidada concluiu a 
partir dos dados apresentados que a 
previsão de custos referentes ao câncer 
no Brasil até 2020 é de R$ 76 bilhões, 
fator que influencia no descontrole 
dos custos previdenciários e representa 
um ônus societário elevado, afirmando 
que o principal desafio nessa situação 
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é a alocação adequada de recursos para 
controle do câncer e que o investimen-
to em medicina preventiva talvez seja o 
recurso que ofereça maior perspectiva 
de resultados eficazes.

O professor da PUC-RIO, Walmir 
Coutinho, realizou a conferência “Custo 
da obesidade no Brasil”, na qual apresen-
tou estudos sobre ao impacto causado 
pelos custos de doenças relacionadas a 
sobrepeso e obesidade no sistema de saú-
de brasileiro. Segundo ele, a obesidade 
aumentou 110% entre jovens brasileiros 
no período de 2007 a 2017 e o ritmo de 
crescimento da prevalência de obesidade 
estabilizou-se desde 2015. Declarou que 
a obesidade é uma epidemia global ainda 
fora de controle e que seu fardo econômi-
co é muito pesado no Brasil e no mundo, 
de modo que ainda não seja possível ter 
uma estimativa clara para o futuro em 
relação ao seu impacto econômico.

Na segunda etapa do simpósio, o 
Acadêmico Paulo Saldiva e o Professor 
Denizar Araújo abordaram temas refe-
rentes ao impacto da poluição ambiental 
e políticas públicas de saúde para o 
enfrentamento de doenças crônicas. O 
Acadêmico iniciou sua palestra sinali-
zando algumas das principais doenças 

causadas pela poluição atmosférica, 
como câncer de pulmão e vias aéreas 
superiores, infarto agudo do miocárdio 
e arritmias, e ainda bronquite crônica e 
asma. De acordo com dados da OMS 
sobre os elevados níveis de poluição das 
grandes metrópoles, como o estado de 
São Paulo, há redução da expectativa de 
vida da população em cerca de um ano 
e meio por conta da poluição urbana.

Segundo Saldiva, o aumento dos 
casos de doenças cardíacas e respirató-
rias nas cidades brasileiras tem diversas 
causas: envelhecimento da população, 
sedentarismo, obesidade e também a 
poluição atmosférica. O Acadêmico 
ressaltou por fim a influência dos trans-
portes públicos nas questões ambientais: 
“A poluição veicular é responsável pela 
grande maioria das emissões de poluen-
tes”, e afirmou que o investimento em 
combustíveis mais limpos e as políticas 
públicas de médio prazo para privilegiar 
o transporte coletivo são as principais 
soluções para a redução da poluição 
atmosférica, o que acarretará grande 
benefício na prevenção de doenças res-
piratórias e cardíacas.

O Professor Denizar Vianna Araújo 
finalizou o simpósio realizando palestra 
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intitulada “Políticas públicas de saúde 
para enfrentamento das doenças crôni-
cas no Brasil”. Ele versou a respeito do 
projeto Urban E-Health, força-tarefa 
para investigar o potencial do uso de 
tecnologias de informação e comunica-
ção para a saúde, avaliando os impactos 
econômicos, sociais e clínicos do uso 
da tecnologia e-health em áreas urbanas 
carentes. O projeto proporcionou acesso 
à saúde básica, monitoramento e acom-
panhamento profissional periódico para 
moradores da comunidade Santa Marta, 
no Rio de Janeiro. O resultado obser-
vado foi a diminuição nas incidências 
de derrame, falência cardíaca e de rim 

entre os participantes. Além disso, houve 
economia de cerca de duzentos milhões 
de dólares com a prevenção de doenças.

Em sua conclusão, o médico decla-
rou a importância da atenção primária 
e secundária na prevenção de doenças, 
afirmando que o investimento em um 
sistema urbano – que utiliza tecnologia 
da informação e comunicação para tornar 
sua infraestrutura e seus serviços públicos 
mais interativos, acessíveis e eficientes – 
e em políticas públicas de prevenção e 
conscientização social é essencial para 
que os gastos com tratamentos diminu-
am e para que a população tenha uma 
melhor qualidade de vida.

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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 23/08/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Secretário-Geral: Acad. José Galvão-Alves 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e em consequência da ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, e do 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, o Secretário-Geral, Acad. José Galvão-Alves abriu 
a 8ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 26 de 
julho e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. 
Ricardo José Lopes da Cruz relatou que no dia 22 de agosto de 2018 realizou-se a cerimônia de posse de um 
novo membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, presidida pelo Acad. Omar da Rosa Santos, 
ocasião na qual o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, foi representado pelo Acad. Fernando Pires 
Vaz. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino informou que o Honorário Nacional Isaac 
Vaissman recebeu homenagem da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. O Acad. Paulo Hilário 
Nascimento Saldiva, que integra o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 
informou que USP, UNICAMP e UNIFESP estão sendo objeto de processo judicial por maus-tratos de animais. 
Todavia, ressaltou que, além da existência de interesses políticos por trás de ações deste tipo, não treinar 
procedimentos complexos em animais de grande porte impõe aos médicos praticá-los em pacientes, sugerindo 
que a Academia Nacional de Medicina se posicione acerca do assunto. Não havendo mais manifestações por 
parte dos Acadêmicos, o Secretário-Geral, Acad. José Galvão-Alves, deu continuidade ao Simpósio “Custo da 
Doença Crônica no Brasil”, convocando o Dr. Denizar Vianna Araújo, coordenador do Simpósio para tomar 
assento à mesa. O Acad. Paulo Saldiva fez apresentação intitulada “O Impacto Econômico da Poluição 
Ambiental nos Desfechos da Saúde”. Na sequência, o Dr. Denizar Vianna Araújo discorreu acerca de “Políticas 
Públicas de Saúde para Enfrentamento das Doenças Crônicas no Brasil”. Ao final das apresentações, seguiu-
se rodada de discussões da qual participaram os Acads. José Galvão-Alves, Mônica Roberto Gadelha, Ricardo 
José Lopes da Cruz, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho e Adolpho Hoirisch. Encerradas as discussões, o 
Secretário-Geral, Acad. José Galvão-Alves, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Omar da Rosa Santos, José Galvão-Alves, Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, Eliete 
Bouskela, Jayme Brandão de Marsillac, Walter Araújo Zin, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Milton Ary Meier, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, 
Mônica Roberto Gadelha, Orlando Marques Vieira, José Manoel Jansen, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, 
Adolpho Hoirisch, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Ricardo José Lopes da Cruz, Oswaldo Moura Brasil 
do Amaral Filho, José Carlos do Valle, Mario Barreto Corrêa Lima (24). 
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Em razão do falecimento do 
Acadêmico Carlos Antonio Barbosa 
Montenegro (Cadeira no. 63), a sessão 
ordinária e as conferências “Recentes 
progressos: Esteatose pancreática” e 
“Câncer de pâncreas” foram suspensas 
no dia 30 de agosto de 2018.

O Acadêmico Carlos Antonio Bar-
bosa Montenegro nasceu no Rio de 
Janeiro, em 1941.

Graduou-se em medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janei-

ro (1966) e foi professor titular de 
obstetrícia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1982-2003). Introdu-
ziu o estudo da ultrassonografia e da 
dopplerfluxometria aplicadas à obste-
trícia no Brasil, sendo considerado um 
dos maiores nomes da especialidade 
do país.

Na Academia Nacional de Medicina, 
tomou posse em 8 de outubro de 1985, 
tendo passado à categoria de Membro 
Emérito em 6 de outubro de 2011.

N o t a  d e  f a l e c i m e n t o
30 de agosto de 2018

s

Acadêmico  
Carlos Antonio Barbosa Montenegro
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Em viagem a Portugal, o Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva participou, 
no dia 12 de setembro de 2018, de 
cerimônia histórica realizada na Univer-

sidade de Lisboa. Junto aos Drs. Roberto 
de Andrade Medronho e Antonio José 
Ledo Alves da Cunha – respectivamen-
te o atual e o ex-diretor da Faculdade 

S e s s ã o
12 de setembro de 2018

s

Academia Nacional de Medicina participa de 
momento histórico para Faculdades de Medicina 

do Brasil e de Portugal

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva junto aos Drs. Roberto Medronho, Fausto Pino e 
Antonio José Ledo Alves da Cunha, após a assinatura do convênio
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de Medicina da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro –, o Presidente tes-
temunhou a assinatura de um acordo 
de cooperação entre esta instituição e a 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa. O Dr. Fausto Pinto, diretor 
da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, expressou júbilo pela 
representação da Academia Nacional de 
Medicina nesse momento solene, que 
congrega duas das mais importantes ins-
tituições de ensino médico do mundo, 
ressaltando a importância da cooperação 
entre países lusófonos.

No dia 9 de agosto de 2018, foi 
criada na ANM uma comissão para as 
atividades de celebração dos 210 anos 
da Faculdade de Medicina da UFRJ, 
para a qual foram designados os Aca-
ds. José Galvão-Alves, Antonio Egídio 
Nardi e Ricardo José Lopes da Cruz. 
Entre as atividades a serem desen-
volvidas está uma sessão solene a ser 
realizada no notável Salão Miguel Cou-
to, localizado na sede da instituição, 

no Rio de Janeiro. A Faculdade, criada 
pelo príncipe regente D. João em 5 de 
novembro de 1808, é a segunda insti-
tuição mais antiga do ensino médico 
no Brasil – a mais antiga é a Faculdade 
de Medicina da Bahia, criada em feve-
reiro do mesmo ano.

O momento é histórico também 
para a Academia Nacional de Medici-
na, que assiste à expansão contínua do 
recém-criado Núcleo de Relações Insti-
tucionais, instaurado pela diretoria da 
gestão do biênio 2017-2019 com o obje-
tivo de fomentar a interação da ANM 
com instituições nas mais diversas áreas, 
por meio do estabelecimento de acor-
dos de cooperação, que incluem troca de 
informações e a realização de atividades 
científicas. Dentro desse contexto, tam-
bém foram iniciadas as conversas para o 
fortalecimento das relações entre a ANM 
e instituições portuguesas associadas à 
área da saúde, como a Academia Nacio-
nal de Medicina de Portugal e a própria 
Universidade de Lisboa.
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Na última quinta-feira, 13 de setem-
bro, a Academia Nacional de Medicina 
realizou o simpósio “Doenças inflamatórias 
intestinais idiopáticas”, sob organização do 
Acadêmico Eduardo Lopes Pontes e do 
Honorário Nacional Sender Miszputen. 

Acadêmicos e convidados apresentaram 
temas referentes ao tratamento e diagnós-
ticos de doenças como retocolite ulcerativa 
e doença de Crohn.

Dando início ao simpósio, o Profes-
sor da Faculdade de Medicina da UFRJ, 

S e s s ã o
13 de setembro de 2018

s

ANM realiza simpósio sobre doenças 
inflamatórias intestinais

Na Mesa Diretora, o Honorário Nacional Sender Miszputen e os Acadêmicos José Galvão-
Alves, Antonio Egídio Nardi, Eduardo Lopes Pontes e Ricardo Cruz
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Heitor Siffert, palestrou sobre o tema 
“etiopatogenia das doenças inflamatórias 
intestinais”. O médico apresentou casos 
clínicos e taxas de incidência e prevalên-
cia para retocolite ulcerativa e doença de 
Crohn. Apresentando uma linha do tem-
po histórica, o especialista afirmou que o 
padrão de doenças mudou ao longo dos 
últimos cinquenta anos, com a diminuição 
de doenças infecciosas e aumento de doen-
ças inflamatórias e imunomediadas. Uma 
das hipóteses para a alteração desse cenário 
é a mudança mundial nas condições de 
vida – a população mundial passou a ter 
hábitos mais saudáveis nos últimos anos.

O Dr. Siffert discorreu ainda sobre 
o impacto da dieta na determinação 
da microbiota intestinal, os diferentes 
padrões microbianos, a inflamação indu-
zida por lesão tecidual e a inflamação 
intestinal crônica induzida por sinais exó-
genos, ressaltando os fatores ambientais 
derivados do expossoma determinante da 
função gênica e dos desfechos da doença. 
Por fim, o gastroenterologista declarou 
que, do ponto de vista de mecanismos de 
doença, nenhum dos tratamentos atuais 
bloqueia diretamente os gatilhos patoló-
gicos das DII, e concluiu apresentando as 
perspectivas para seu tratamento, a abor-

dagem terapêutica baseada na biologia 
dos sistemas, com uma maior especifici-
dade e um maior potencial curativo.

Em seguida, o Acadêmico Eduardo 
Lopes Pontes abordou o tema “doenças 
inflamatórias intestinais e gestação”. Apre-
sentando dados referentes à incidência em 
mulheres grávidas, o especialista afirmou 
que as DII atingem ambos os sexos, com 
leve predominância do sexo feminino, 
com implicações na sexualidade, fertili-
dade e gestação. Alegou ainda que um 
levantamento dos resultados de exames 
papanicolau recente revela aumento das 
infecções por HPV associado ao uso de 
imunomoduladores. Segundo ele, esses 
índices afetam a fertilidade, que pode 
diminuir por conta da doença colôni-
ca ativa e suas aderências. Além disso, a 
inflamação nas trompas de falópio e nos 
ovários também pode levar à infertilidade, 
enquanto a doença perianal pode causar 
dispareunia. Outros fatores como redução 
da atividade sexual, ostomia, fatores emo-
cionais e receio de transmissão aos filhos 
reduzem as taxas de gestantes portadoras 
de doenças inflamatórias intestinais.

O Acadêmico discorreu também 
sobre o tratamento de DII em gestantes, 
seus efeitos sobre a gestação e os riscos 
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para o recém-nascido. Em sua conclu-
são, alertou para as especificidades no 
tratamento de cada caso – mulheres que 
recidivam durante a gestação devem 
iniciar tratamento adequado, ressal-
vando-se as possíveis contraindicações 
de cada medicamento. Afirmou que a 
tendência da doença permanece confor-
me seu estado na concepção: mulheres 
cuja concepção ocorre durante a fase 
de remissão tendem a permanecer em 
remissão, enquanto mulheres cuja con-
cepção ocorre durante a fase de atividade 
tendem a permanecer assim (70%).

O Honorário Nacional Sender 
Miszputen realizou palestra intitu-
lada “Manifestações extraintestinais 
das doenças inflamatórias intestinais”. 
Iniciou sua alocução caracterizando as 
DII como desordens sistêmicas não 
limitadas ao trato gastrointestinal, já 
que muitos dos pacientes desenvolvem 
sintomas extraintestinais que compro-
metem outros sistemas, com impacto 
negativo no seu estado funcional e 
na sua qualidade de vida. O médico 
apontou os tipos de manifestações 
extraintestinais, entre elas manifesta-
ções osteoarticulares, mucocutâneas, 
hepatobiliares e oftálmicas.

Por fim, declarou que as doenças 
inflamatórias intestinais estão associadas 
a uma grande variedade de manifestações 
extraintestinais, que chegam a produzir 
maior morbidade que a própria doença 
intestinal. Além desse fato, mais de 30% 
dos pacientes com DII apresentam pelo 
menos uma manifestação extraintestinal. 
Ressaltou ainda a recomendação de tera-
pia agressiva precoce acompanhada de 
prescrição de medicamentos, em razão 
da iatrogenia em potencial.

O Honorário Estrangeiro Claudio 
Fiocchi, que apresentou aula intitula-
da “Doenças inflamatórias intestinais: 
Onde estamos?”, elucidou a função da 
microbiota intestinal, comumente cha-
mada de flora intestinal, que auxilia em 
processos como a digestão de alimentos 
e o monitorando do desenvolvimento 
de microrganismos que causam doenças.

O Dr. Fiocchi apresentou os tipos de 
tratamentos possíveis para DII e expli-
cou o conceito de medicina de precisão 
– abordagem recente no tratamento e 
na prevenção de doenças que leva em 
consideração a variabilidade individual 
dos genes, o meio ambiente e o estilo 
de vida para cada pessoa. Finalizou sua 
apresentação indicando as perspectivas 

Revista_ANM_190-1.indd   83 01/08/2019   11:31:23



s    84   s

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

Volume 190 (1), 2019

para o futuro do tratamento das doenças 
inflamatórias intestinais, ao que afirmou 
que a integração de dados biológicos 
para construção de redes regulatórias 
(por meio de auxílio computacional) é 
o mais eficaz dos tratamentos.

Dando prosseguimento ao sim-
pósio, o Honorário Nacional Flávio 
Antônio Quilicci abordou o algoritmo 
de tratamento para DII. Versando a 
respeito das práticas vigentes, indicou 
os medicamentos adequados para cada 
tipo de doença e seu respectivo grau 
de atuação. Frisou a importância do 
acompanhamento e do monitoramen-
to objetivo de sinais infamatórios – por 
exames de imagem, endoscopia, labora-
tório e calprotecina fecal.

O Dr. Fábio Vieira Teixeira, coor-
denador da Comissão de Medicamentos 
e Biossimilares da Federação Brasileira 
de Gastrenterologia, abordou o uso de 
biossimilares no tratamento de doenças 
inflamatórias intestinais. O especialista 
comprovou a validade dos biossimila-
res em comparação a medicamentos de 
referência por meio de estudos que verifi-
cavam a caracterização da molécula com 
estrutura primária e secundária idêntica 
ao medicamento de referência.

O Dr. Paulo Gustavo Kotze apresen-
tou em seguida duas aulas; na primeira 
delas, “Biológicos e cirurgia na doença de 
Crohn: Qual a relação?”, discutiu a revo-
lução do tratamento da doença a partir da 
descoberta da terapia biológica. Segundo 
ele, antes da terapia biológica o objetivo 
principal dos tratamentos era a remissão 
clínica e endoscópica. Hoje o objetivo é 
a remissão histológica, com cicatrização 
completa da mucosa, resultado obtido com 
a redução da atividade das células T e a 
indução da apoptose das células de defesa.

O especialista atentou para a relevân-
cia da necessidade de um severo rastreio 
de microrganismos latentes, e em casos 
de resultado positivo o início da terapia 
deverá ser avaliado caso a caso. Outros 
fatores importantes são as comorbidades 
dos pacientes e o tratamento de outras 
infecções ativas. Concluindo, afirmou 
que o tratamento biológico tem indica-
ção precisa para alguns casos, como a 
doença de Crohn fistulizante ou doença 
de Crohn perianal. Outros que se benefi-
ciam do tratamento são os pacientes com 
quadros de colite graves ou refratários ao 
tratamento convencional. Isso porque, 
com a imunossupressão fornecida pela 
medicação, estes ficam mais suscetíveis 
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a infecções oportunistas ou a manifesta-
ções mais graves de doenças.

Sua segunda aula foi referente à 
retocolite ulcerativa e à nova técnica de 
tratamento por cirurgia de bolsa ileal 
com técnicas minimamente invasivas. 
O Dr. Kotze descreveu a proctocolecto-
mia e sua importância enquanto técnica 
cirúrgica. Indicada aos pacientes refratá-
rios ao tratamento clínico, com elevado 
risco de câncer colorretal, na manifesta-
ção extraintestinal sem controle clínico, 
no retardo do crescimento em crianças e 
nas urgências como a colite aguda grave, 
perfuração ou hemorragia, o tratamento 
cirúrgico na retocolite ulcerativa tem um 
importante papel, à medida que a remo-
ção de todo o cólon e o reto representa 
uma alternativa curativa para a doença. 
De acordo com o especialista, a procto-
colectomia com bolsa ileoanal é a cirurgia 
de escolha para a maioria dos pacientes 
com indicação cirúrgica eletiva, apesar de 
uma morbidade cirúrgica significativa.

Apresentando os novos métodos e 
técnicas terapêuticas, o médico concluiu 

que as técnicas cirúrgicas têm evoluí-
do para preservar a função evacuatória, 
minimizar as morbidades pós-operató-
rias e melhorar a cosmética com técnicas 
minimamente invasivas. Apesar disso, a 
proctocolectomia total com ileostomia 
terminal tem seu lugar nos candidatos 
ruins para a construção da bolsa, e a 
colectomia total com anastomose ile-
orretal ainda pode ser uma opção em 
pacientes altamente selecionados.

O Honorário Estrangeiro Claudio 
Fiocchi versou sobre o tema “Tudo está 
ligado a tudo... inclusive as doenças 
inflamatórias intestinais”, abordando-as 
como sistêmicas, considerando a com-
plexidade biológica e as interações entre 
organismos. O médico indicou ainda 
os diferentes indicadores terapêuticos 
existentes na prática clínica, entre eles 
fenótipo clínico, subtipo molecular e 
intermatoma molecular. Ressaltou por 
fim a importância de uma visão ampla 
em relação às doenças inflamatórias intes-
tinais enquanto sistêmicas, e a integração 
de técnicas terapêuticas e diagnósticas.
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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 13/09/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egídio Nardi 
Secretário-Geral: Acad. José Galvão-Alves 
 
Com quórum regimentar e em consequência da ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, abriu a 9ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, 
declarando-a secreta para realização da eleição para concessão do título de Honorário Nacional ao Prof. Luiz 
Rodolpho Raja Gabaglia Travassos. Após a realização da eleição, a Sessão foi reaberta, e o 1º Vice-Presidente, 
Acad. Antonio Egidio Nardi, colocou em discussão e aprovação as atas das Sessões de 2, 9 e 16 de agosto e, 
não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. 
Pietro Novellino apresentou a edição de setembro de 1982 da Revista da Associação Médica Brasileira, na qual 
a instituição incita órgãos do Governo Federal a instaurar um Dia Nacional contra o Fumo, parabenizando o 
Acad. Mario Barreto Corrêa Lima, Presidente da AMB à época, pela iniciativa, que viria a ser acatada pela 
Presidência da República quatro anos depois, em 1986. Informou também que participou de cerimônia realizada 
pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro em homenagem à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de 
Fora, ocasião na qual uma placa comemorativa foi entregue ao Dr. Renato Loures Júnior. O Acad. Mario Barreto 
Corrêa Lima agradeceu ao confrade Pietro Novellino pela lembrança, ressaltando os avanços da campanha 
antitabagista no Brasil desde então. O Acad. Carlos Alberto de Barros Franco destacou o pioneirismo do Brasil 
das ações antitabaco e parabenizou o Acad. Mario Barreto Corrêa Lima por ter capitaneado tão importante 
iniciativa. O Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. ressaltou que, atualmente, a sociedade se vê diante de novos 
desafios, e ressaltou a “invasão” de derivados da maconha em alimentos e bebidas, principalmente nos Estados 
Unidos da América e no Canadá. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-
Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu continuidade ao Simpósio Doenças Inflamatórias Intestinais 
Idiopáticas, convidando o Acad. Eduardo Lopes Pontes e o Honorário Nacional Sender Mizsputen para compor 
a mesa diretora. Na sequência, o Honorário Estrangeiro Claudio Fiocchi fez apresentação intitulada “Tudo está 
Ligado a Tudo... Inclusive as Doenças Inflamatórias Intestinais”. Ao final da apresentação, seguiu-se rodada de 
debates da qual participaram os Acadêmicos Rubens Belfort Mattos Jr., Paulo Hilário Nascimento Saldiva, José 
Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi e Eduardo Lopes Pontes. A palavra também foi aberta aos participantes da 
plateia. Ao final das discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: José Galvão-Alves, Cláudio Fiocchi (Honorário Estrangeiro), Omar da 
Rosa Santos, Eduardo Lopes Pontes, Pietro Novellino, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), 
Claudio Cardoso de Castro, Flavio Antônio Quilici (Honorário Nacional), Carlos Américo de Barros e 
Vasconcelos Giesta, Samir Rasslan, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Sergio Augusto Pereira Novis, 
Gerson Canedo de Magalhães, Karlos Celso de Mesquita, Jayme Brandão de Marsillac, Mario Barreto 
Corrêa Lima, Antonio Egidio Nardi, Orlando Marques Vieira, Octávio Pires Vaz, Marcelo Marcos Morales, 
Milton Ary Meier, José Manoel Jansen, José Augusto da Silva Messias, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Adolpho Hoirisch, Jorge Fonte de Rezende Filho, Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, José Carlos do Valle, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, Rubens Belfort Mattos Jr., Luiz 
Felippe de Queirós Mattoso (32). 

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 quinta-feira (20), acon-
teceram na Academia Nacional de 
Medicina as conferências “Recentes 
progressos: EBUS – Ultrassom Endo-
brônquico” e “Regulação imune no 

transplante: dos experimentos à aplica-
ção clínica”, a primeira sob organização 
do Acadêmico José Galvão-Alves e pales-
tra do Dr. Fernando Chacur, chefe do 
Serviço de Pneumologia do Hospital 

S e s s ã o
20 de setembro de 2018

s

Broncoscopia e imunologia em transplantes  
são temas de conferência na ANM

Acads. Antonio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) e Miguel Riella na Mesa 
Diretora do simpósio
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Pró-Cardíaco; e a segunda organizada 
pelo Acadêmico Miguel Riella, com 
palestra do diretor médico do Brigham 
and Women’s Hospital, Leonardo Riella.

O Dr. Fernando Chacur abordou 
a nova técnica de biópsia aspirativa 
transbrônquica por agulha guiada pela 
ultrassonografia endobrônquica. O médi-
co estabeleceu um comparativo entre as 
vantagens e as desvantagens de sua utili-
zação, e os avanços em relação à técnica 
convencional na abordagem diagnóstica.

Segundo o especialista, o câncer do 
pulmão é a principal causa de óbitos 
por neoplasia entre homens e mulhe-
res em todo o mundo, apesar de todos 
os avanços no tratamento cirúrgico, 
radioterápico e quimioterápico. Por essa 
razão, seu estadiamento é mandatório 
para se estabelecer o melhor tratamen-
to e para a avaliação do prognóstico. 
Declarou que o mais importante, na 
decisão terapêutica, é a identificação 
de pacientes candidatos ao tratamento 
cirúrgico, sendo o principal fator adver-
so para o prognóstico do paciente a 
identificação de metástases linfonodais 
– pois a presença do comprometimen-
to classifica a doença como N2, o que 
sugere a inoperabilidade ou a necessi-

dade de tratamento com quimioterapia 
ou radioterapia.

Sobre da técnica convencional de 
aspiração transbrônquica por agulha, 
o Dr. Chacur afirmou que sua eficácia 
depende do tamanho do linfonodo e da 
zona nodal, já que a possibilidade de falha 
em posicionar a agulha no linfonodo 
pode influenciar no diagnóstico, resul-
tando num alto índice de falso negativo. 
Este, em relação ao método por agulha 
guiada pela ultrassongrafia endobrôn-
quica, minimiza o número de punções 
e aumenta a probabilidade diagnóstica 
em linfonodos paratraqueais. O médico 
indicou as recentes diretrizes diagnós-
ticas, que determinam que as técnicas 
EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound-
-guided transbronchial needle aspirate) e 
EUS-FNA (endoscopic ultrasound-guided 
fine-needle aspirate), combinadas, devem 
ser realizadas anteriormente à terapia de 
câncer de pulmão.

Discorreu, por fim, acerca de ambas 
as técnicas, suas indicações, preparo e 
possíveis complicações. Concluiu que os 
benefícios do EBUS-TBNA são numero-
sos, sozinho ou combinado ao EUS. De 
acordo com o médico, a técnica demons-
trou ser superior a outros procedimentos 
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diagnósticos e de estadiamento, como 
a mediastinoscopia, a broncoscopia 
convencional ou a aspiração por agulha 
guiada por tomografia computadorizada. 
Além da redução significativa no custo 
do estadiamento do câncer de pulmão, 
a utilização de EBUS-TBNA acelera 
o estadiamento, e, comprovadamente, 
aumenta as chances de sobrevida.

Em seguida, o Acadêmico Miguel 
Riella convidou o Dr. Leonardo 
Riella a realizar conferência intitulada 
“Regulação imune no transplante: dos 
experimentos à aplicação clínica”. O 
diretor médico de transplantes vascu-
larizados compostos do Brigham and 
Women’s Hospital (Boston, EUA) abor-
dou novas técnicas de imunorregulação, 
as descobertas sobre a influência do 
ambiente da microbiota na regulação do 
sistema imune e as novas terapias desen-
volvidas em laboratório em fase clínica 
ou pré-clínica de estudo em pacientes.

Em sua introdução, afirmou que um 
dos principais problemas do transplan-
te é a perspectiva de sobrevida a curto 
e longo prazo. Segundo ele, 96% dos 
pacientes transplantados de rim, por 
exemplo, têm o rim funcionando depois 
de um ano, entretanto mais de 50% per-

dem o rim dez anos após o transplante. 
A maioria das causas de perda de rim a 
longo prazo está relacionada a um pro-
cesso de rejeição crônica ou à toxicidade 
das medicações utilizadas no tratamento. 
Discorreu então sobre o funcionamento 
do sistema imunológico e seus principais 
componentes.

O Dr. Riella explicou como atuam 
as drogas imunossupressoras no estímulo 
à produção, à ativação e à proliferação 
de linfócitos T, bem como sua inibi-
ção. Apresentou também as principais 
estratégias de imunorregulação em trans-
plantes, destacando a infusão de células 
reguladoras na presença da rejeição ou 
de resposta imune presente, a atuação 
em vias coestimulatórias e coinibitórias, 
e a utilização de agentes que promovem 
especificamente a imunorregulação. 
Afirmou ainda que a inibição do siste-
ma imune é essencial para a manutenção 
da tolerância ao próprio organismo.

Finalmente, versou a respeito dos 
efeitos diretos de exposições ambien-
tais, como dieta, estilo de vida e hábitos 
alimentares na microbiota e no sistema 
imune, e o impacto que estes podem 
causar mais tarde na saúde do indivíduo. 
Concluiu apontando as novas terapias 
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medicamentosas para o sistema imune e 
evidenciou o desenvolvimento de novas 
estratégias de tratamento, como estímulo 
da imunidade inata a partir do tratamen-

to de órgão transplantado, diminuindo 
sua rejeição e potencialmente diminuin-
do a toxicidade da imunossupressão do 
receptor.

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 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 20/09/2018, 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 10ª Sessão Ordinária do 
190º Ano Acadêmico, informando que, durante viagem à Lisboa, participou de cerimônia histórica para celebração de 
convênio entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Lisboa. Segundo o Presidente, o 
documento já vem sendo discutido há cerca de oito anos e prevê o intercâmbio de alunos e a facilitação de 
reconhecimento dos diplomas emitidos pelas duas instituições. Ressaltou que, na ocasião, o Dr. Fausto Pinto, Diretor 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e membro da Academia de Medicina de Portugal, discorreu 
acerca da importância da aproximação entre a Academia Nacional de Medicina e a co-irmã portuguesa, iniciando as 
conversas para fomentar a cooperação entre as instituições, visando a criação de uma Associação de Academias de 
Medicina Lusófonas. Já acerca do acordo de cooperação com a National Academy of Medicine (EUA), destacou que 
está programada mais uma visita do Núcleo de Relações Institucionais Internacionais à instituição, com o objetivo de 
realizar a assinatura de mais um acordo de cooperação. Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, manifestou sua intenção de realizar, ao longo do ano de 2019, uma série de simpósios abordando o tema 
“Economia em Saúde”, com os subtemas “Insuficiência Cardíaca e Hipertensão”, “Câncer”, “Diabetes” e “Doenças 
Raras”, destacando que o Congresso Nacional realizará consultas públicas sobre estes subtemas e que a Academia 
Nacional de Medicina deverá estar preparada para desempenhar seu papel como órgão consultivo para assuntos de 
saúde. Informou que o grupo de trabalho do Centro da Memória Médica realizou visita técnica às instalações, 
destacando que as obras estão em fase de finalização. Dessa forma, informou a data de inauguração das instalações: 
29 de novembro de 2018, de 16h às 18h e que no dia seguinte, 30 de novembro de 2018, realizar-se-á o tradicional 
Jantar Acadêmico. Abordando a reunião conjunta com a Académie Nationale de Médecine, informou que, devido a 
um problema logístico, a reunião ocorrerá no dia 8 de novembro de 2018, a partir de 18h. Em seguida, anunciou haver 
recebido delegação da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação (ABMR), com o objetivo de realizar uma 
Reunião Conjunta das instituições. A mesma terá lugar também no dia 8 de novembro de 2018, no horário de 14h às 
16h. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino comunicou o falecimento do Dr. Fernando Luiz 
Barroso, pioneiro da Cirurgia Bariátrica no país, cuja missa de sétimo dia ocorrerá em 20 de setembro de 2018, às 
18h30min na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. O Acad. José Carlos do Valle também lamentou o 
falecimento do Dr. Fernando Luiz Barroso. O Acad. Orlando Marques Vieira reiterou a importância dos trabalhos 
desenvolvidos por Fernando Luiz Barroso para o progresso da medicina brasileira. Não havendo mais comunicações 
por parte dos Acadêmicos, o Acad. Jorge Alberto Costa e Silva deu início às atividades científicas da noite, passando 
a condução dos trabalhos para o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi. O Acad. Pietro Novellino fez breve 
alocução de apresentação do palestrante, Dr. Fernando Chacur, que proferiu, em Recentes Progressos, a conferência 
intitulada: “EBUS - Ultrassom Endobrônquico". Na sequência, o Acad. Miguel Carlos Riella fez introdução à 
apresentação do Dr. Leonardo V. Riella acerca da “Regulação Imune no Transplante: dos Experimentos à Aplicação 
Clínica”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acadêmicos Marcello 
André Barcinski, José Carlos do Valle e Rossano Kepler Alvim Fiorelli. Após término das discussões, o 1º Vice-
Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge 
Alberto Costa e Silva, Pietro Novellino, Carlos Antonio Mascia Gottschall, Milton Ary Meier, Orlando Marques 
Vieira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Omar da Rosa Santos, José Manoel Jansen, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Gerson Canedo de Magalhães, Henrique Murad, Antonio Egidio Nardi, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Celmo Celeno Porto (Honorário Nacional), Carlos Eduardo Brandão Mello, Marcello André Barcinski, José Carlos 
do Valle, Adolpho Hoirisch, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Mario Barreto Corrêa Lima, Miguel Carlos 
Riella, Talvane Marins de Morais (Honorário Nacional) (22). 
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Tomou posse no dia 25 de setem-
bro último, como Membro Titular da 
Academia Nacional de Medicina, o 
nefrologista Mauricio Younes Ibrahim, 

que ocupará a Cadeira de nº 2 da Seção 
de Medicina. A cadeira foi ocupada 
anteriormente pelo Acadêmico Sérgio 
Augusto Pereira Novis, que passou à 

S e s s ã o  s o l e n e  d e  p o s s e
25 de setembro de 2018

s

Mauricio Younes Ibrahim é empossado Membro 
Titular em sessão solene da ANM

A Mesa Diretora da sessão solene de posse foi composta pelos Drs. Manoel de Almeida Moreira 
Filho, Leslie Aloan, os Acads. Ricardo Cruz, Pietro Novellino e Sergio Novis e os Drs. Luiz 

Augusto Pinheiro e Hilton Koch
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categoria de Membro Emérito em 20 
de outubro de 2016.

Diante de Acadêmicos, familiares 
e amigos, o homenageado foi intro-
duzido no Anfiteatro Miguel Couto 
por Comissão de Honra formada 
pelos Acadêmicos Adolpho Hoirisch, 
Aderbal Sabrá, José Carlos do Valle, 
Manassés Claudino Fonteles, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda e José 
Luiz Gomes do Amaral. Sua consagra-
ção como Membro Titular aconteceu 

após juramento Acadêmico e entrega 
do colar e medalha acadêmicos pelo ex-
-Presidente da ANM Pietro Novellino, 
e do Diploma, pelo Acadêmico Sérgio 
Novis, seu antecessor na Cadeira.

A saudação ao novel Acadêmico foi 
realizada pelo confrade Omar da Rosa 
Santos, que iniciou seu discurso agrade-
cendo a distinção de receber e saudar o 
Acadêmico Mauricio Younes Ibrahim. 
Versou a respeito de sua própria Cerimô-
nia de Posse para ilustrar a emoção que o 

O Acad. Omar da Rosa Santos, orador da Academia Nacional de Medicina e paraninfo do 
novel Acadêmico Mauricio Younes
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homenageado da noite estaria sentindo 
e lhe desejou as boas-vindas em nome 
de seus pares, declarando que agora este 
seria também “abraçado pelo manto da 
imortalidade acadêmica”. Em seguida 
discorreu sobre os imortais que já ocu-
param a Cadeira de nº 2, afirmando que 
dali em diante o Dr. Ibrahim integraria o 
“hall de personagens alinhados aos câno-
nes da filosofia da física”.

O Acadêmico Omar da Rosa San-
tos comentou os atributos e o trajeto do 
homenageado até o fim de sua campanha, 

elucidando seu currículo, sua carreira pro-
fissional e sua produção técnico-científica. 
Abordou ainda aspectos da personalida-
de e da vida pessoal de Mauricio Younes, 
ressaltando sua fidelidade à verdade 
– “sempre fiel aos valores humanos e 
profissionais” –, seu caráter humilde, per-
severante e tolerante, sua temperança e 
gratidão. Declarou, a respeito do colega 
de especialidade e ex-aluno, que “nun-
ca sucumbiu ao canto da sereia, preferiu 
o aplauso da sua própria consciência ao 
estrugir dos guizos da multidão”.

O Dr. Mauricio Younes Ibrahim
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O Dr. Mauricio Younes Ibrahim 
proferiu seu discurso de posse em 
seguida, declarando-se honrado por 
receber tão elevado galardão na noite 
repleta de júbilo e alegria, ao ser rece-
bido na egrégia casa. O homenageado 
dissertou sobre seus antecessores na 2ª 
Cadeira da Seção de Medicina: Joa-
quim Moreira da Fonseca, Hamilton 
de Lacerda Nogueira, Milton Fontes 
Magarão e Sérgio Augusto Pereira 
Novis. Discorreu ainda sobre o Acadê-
mico Miguel da Silva Pereira, Patrono 
da Cadeira de nº 2 e ex-Presidente da 
ANM (1910/1911), responsável por 
iniciar a maior campanha de sanea-
mento do Brasil. Em sua homenagem, 
o então distrito de Estiva foi rebatizado 
em 1955 com seu nome, sendo hoje a 
cidade de Miguel Pereira.

O novel Acadêmico expressou sua 
gratidão aos nobres companheiros que 
teve consigo ao longo do árduo e longo 
caminho até a eleição, destacando o 
Acad. Sérgio Novis (“estar aqui para 
sucedê-lo foi um presente conspira-
tório do universo”) e seu saudador, o 
Acad. Omar da Rosa Santos (“a emo-
ção transborda em minh’alma pela 
generosidade do Acadêmico ao rece-

ber-me com sua oratória na Academia 
Nacional de Medicina. Asseguro que 
esta distinção já está guardada a sete 
chaves no meu coração, onde ela eter-
namente viverá”).

O Dr. Younes ressaltou a beleza dos 
encontros e reencontros, que permiti-
ram a presença de amigos, familiares, 
colegas de profissão e mentores na sole-
ne cerimônia, e agradeceu o incentivo 
e apoio de todos que estiveram a seu 
lado, declarando: “Ao entrar neste 
recinto, egrégio senáculo que chego 
para receber de vossa generosidade 
o prêmio máximo de minha carreira 
de médico, regresso irresistivelmen-
te ao passado, e sinto-me em débito 
com tantos que impulsionaram-me 
até esse altar.” Concluiu seu discurso 
destacando o papel do humanismo na 
prática médica, enfatizando os laços 
entre médico e paciente e assumindo 
o compromisso de contribuir para a 
perenidade da Academia. Por fim, citou 
um trecho do discurso de Ana Maria 
Machado em sua posse como Membro 
da ABL: “À vida e a todos eu devo por 
esta hora encantada, não tenho como 
pagar tamanha glória alcançada. Só me 
resta agradecer, os olhos aos céus volver, 
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e graças a Deus render. A todos, muito 
obrigada.”

Finalmente, o ex-Presidente Acadê-
mico Pietro Novellino proferiu discurso 
de boas-vindas ao homenageado, ressal-
tando a história da nefrologia no Brasil. 
Citou indispensáveis nomes da especia-
lidade e marcos de seu desenvolvimento 
nas competências didática, profissional 
e científica, além dos avanços em qua-
lidade e quantidade. Destacou o papel 
social do médico, citando o educador 
estadunidense Abraham Flexner: “O 
médico é um instrumento social. Se não 

existissem doenças, não existiriam dou-
tores. E as doenças têm consequências 
que, de modo imediato, ultrapassam 
o indivíduo especificamente afetado, 
uma vez que a sociedade tem como 
objetivo proteger a si mesma contra a 
desnecessária propagação de males ou 
de perigos.”

Em sua conclusão, o Acadêmico 
parabenizou o Dr. Mauricio Younes 
Ibrahim e declarou: “Vossa Excelência 
certamente honrará não só a nefrolo-
gia, mas a medicina do nosso País.” Em 
seguida, o ex-Presidente agradeceu às 

O ex-Presidente Pietro Novellino e o Acad. Mauricio Younes
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autoridades presentes que abrilhanta-
ram a cerimônia e solicitou à Comissão 
de Honra que conduzisse o novel Aca-

dêmico ao Salão Nobre, encerrando a 
solenidade e dando início ao tradicional 
coquetel de recepção.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Aconteceu na última quinta-feira, 
27 de setembro, a conferência “Recen-
tes progressos: Esteatose pancreática”, na 
Academia Nacional de Medicina. Sob 
coordenação e apresentação do Acadê-
mico José Galvão-Alves, a conferência 

abordou temas referentes a métodos 
diagnósticos da importante e pouco 
conhecida doença, mesmo na esfera da 
gastrenterologia.

O Acadêmico José Galvão-Alves deu 
início à apresentação afirmando que essa 

S e s s ã o
27 de setembro de 2018

s

ANM realiza conferência sobre recentes 
progressos em esteatose pancreática

O Acad. José Galvão-Alves durante apresentação da conferência
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condição ocorre por acúmulo de gordura 
no interior de células parenquimatosas, 
habitualmente causada pelo consumo 
excessivo de álcool ou por idade avan-
çada. Ressaltou que a esteatose também 
pode surgir em outras situações, como 
em pessoas com colesterol alto, excesso 
de peso ou diabéticos. Afirmou que o 
principal risco da doença está relacionado 
ao fato de que os primeiros sinais claros 
do processo patológico estão ausentes, 
ou seja, o paciente pode não estar ciente 
dos problemas de saúde por muitos anos.

Em seguida, o gastrenterologis-
ta discorreu sobre como é realizado o 
diagnóstico da doença e suas possíveis 
complicações. O exame pode ser realizado 
por meio de ultrassonografia, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética 
(método não invasivo de elevada acurá-
cia) e ecoendoscopia (método superior a 
TC/RM, permitindo biópsia do tecido 

pancreático). Segundo ele, as diminui-
ções na produção de enzimas causadas 
pela doença podem resultar em com-
plicações como diabetes, insuficiência 
exócrina do pâncreas, fístula pancreática 
pós-cirúrgica, pancreatite aguda ou cân-
cer de pâncreas, em casos extremos.

O especialista concluiu sua aula 
ressaltando a importância do estudo da 
esteatose pancreática e sua relação com 
a etiologia e a gravidade das pancreatites 
e do câncer de pâncreas. Destacou que a 
confirmação da doença e suas consequên-
cias podem ser analisadas somente por 
meio da histopatologia, e afirmou que esta 
deve ser acompanhada com métodos diag-
nósticos de imagem periodicamente – os 
métodos mais eficazes para seu reconheci-
mento são tomografia computadorizada e 
ressonância magnética, enquanto o ultras-
som com biópsia é mais adequado para 
identificar seu grau de alteração.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A Academia Nacional de Medicina 
realizou na tarde da última quinta-feira 
(27) homenagem ao centenário de nas-
cimento do Acadêmico Francisco Fialho. 
A cerimônia teve a presença dos confra-
des Acadêmicos, convidados e familiares. 

O patologista, nascido no Rio de Janeiro 
em 10 de setembro de 1918, ocupou a 
Cadeira nº 88 da Seção de Ciências Apli-
cadas à Medicina, cujo Patrono é seu pai, 
Amadeu da Silva Fialho. Foi Membro 
Emérito da ANM e graduou-se em 1941 

S e s s ã o
27 de setembro de 2018

s

ANM celebra centenário natalício do  
Acadêmico Francisco Fialho

Acadêmicos no Anfiteatro Miguel Couto durante a homenagem a Francisco Fialho
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pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro.

Na ocasião, o secretário-geral, o 
Acadêmico José Galvão-Alves, respon-
sável pela condução da cerimônia, deu 
início ao evento convidando o Acadê-
mico Carlos Alberto Basílio de Oliveira 
a prestar sua homenagem ao Imortal. O 
Dr. Basílio sucedeu a Francisco Fialho 
na Cadeira de nº 88 e foi recebido com 
saudação feita por ele em sua posse na 
ANM, em 1997. Foi também seu aluno 
e colega de especialidade. Ressaltando a 
obra e a carreira do patologista, o Acadê-
mico recordou episódios que viveu com 
o homenageado.

Destacou a importância do Acad. 
Fialho para a especialidade de patologia, 
a relevância da celebração realizada pela 
instituição e o aprendizado que adquiriu 
com ele enquanto discípulo, colega e con-
frade. Enumerou as instituições das quais 
Fialho fez parte e suas colaborações para 
a especialidade e a formação de centenas 
de médicos e patologistas. O Acadêmico 
confessou sentir-se imensamente emocio-
nado e orgulhoso por ser o responsável 
pela homenagem e declarou: “Ao mestre 
Fialho, com a emoção e a gratidão que 
nunca passarão, muito obrigado.”

O Acad. Omar da Rosa Santos rea-
lizou emocionada alocução em seguida, 
sobre a carreira do centenário Acadêmico. 
Enquanto revisitava momentos, lugares 
e personagens de sua carreira, destacou 
suas características humanísticas, sua 
vida pessoal, familiar e sua relação com 
os pacientes. Sobre sua época de aluno de 
Francisco Fialho, afirmou: “Era um pro-
fessor correto, justo, de vez em quando 
nos dava um pouco de medo, mas isso 
passou com o tempo.” Direcionando-se 
aos familiares e ex-alunos presentes do 
Imortal, informou que caberia a eles o 
dever de repetir no futuro o que ouviram 
na cerimônia, perpetuando sua memória 
e seu legado.

Por fim, o Prof. Omar versou sobre 
Amadeu Fialho, pai de Francisco e 
Patrono da 88ª Cadeira da ANM. Dis-
correndo sobre seu papel na medicina e 
sua influência para o filho, concluiu: “O 
tempo corre ilusoriamente e enreda-se na 
seta bilateral que mistura passado e pre-
sente. Amadeu, como Francisco, estão 
hoje aqui, ingressando naquilo que é o 
futuro, o presente e o passado para nos-
sa felicidade.” Exaltando características 
marcantes da personalidade de Francisco 
Fialho, o Acadêmico destacou sua cora-

Revista_ANM_190-1.indd   101 01/08/2019   11:31:26



s    102   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 190 (1), 2019

gem, cautela, serenidade, simplicidade, 
empenho, generosidade e harmonia, 
afirmando que foi assim sua passagem 
“naquela escola, nesta Academia e nesta 
Terra”, e parafraseando o poeta romano 
Estácio, finalizou: “Coragem criança, é 
assim que se vai para o céu.”

Em seguida, o Acadêmico José Carlos 
do Valle homenageou o saudoso confra-
de relembrando sua atuação no Instituto 
Nacional do Câncer como diretor, afir-
mando ter sido uma das maiores gestões da 
instituição, revolucionando, construindo 
e contribuindo para o avanço de diversos 
setores. Mencionou também a memória 
afetiva que o conecta com Francisco Fia-
lho, seu apelido “Chiquito” – como o pai 
do Acad. José Carlos do Valle.

O Prof. Orlando Marques Viei-
ra também proferiu algumas palavras 
sobre o homenageado. Salientando sua 
carreira, frisou a relevância das home-
nagens póstumas ao grande professor 
que, seguindo os passos do pai, foi um 
grande incentivador dos valores da medi-
cina. Citando o escritor argentino Jorge 
Luis Borges, finalizou: “O homem vive 
enquanto vivem seus amigos. Francisco 
Fialho vai seguir vivo, porque deixou 
amigos e discípulos.”

O último a expressar seu tributo a 
Francisco Fialho foi o Acadêmico Mario 
Barreto Corrêa Lima, que relembrou a 
convivência por 44 anos na Academia 
Nacional de Medicina, “agradável, ínti-
ma e respeitosa, mesmo com divergências 
ideológicas”. Ressaltou também todo seu 
esforço em prol da medicina e seus feitos 
pela Escola de Medicina e Cirurgia, decla-
rando finalmente: “Não poderia deixar 
de citar seus grandes feitos, que honram 
a todos nós, membros desta ilustre casa.”

Francisco Fialho nasceu em 10 de 
setembro de 1918, no Rio de Janeiro. Foi 
assistente do Serviço Nacional de Câncer, 
chefe da Seção de Anatomia Patológica e 
diretor do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca). Professor catedrático de anato-
mia e fisiologia patológica da Fundação 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro, livre-docente de anatomia 
e fisiologia patológica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, diretor do 
Hospital Universitário Gaffré Guinle, 
chefe do Departamento de Patologia de 
Apoio Clínico da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
e decano do Centro de Ciências Bioló-
gicas e Saúde da (UNIRIO). Faleceu em 
29 de agosto de 2010.

Revista_ANM_190-1.indd   102 01/08/2019   11:31:26



s    103   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 190 (1), 2019

 

 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 27/09/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. José Galvão-Alves 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, e 
do 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, o Secretário Geral, Acad. José Galvão Alves declarou aberta 
a 11ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 23 
de agosto de 2018 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações da 
Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz informou que a missa de 30º dia do falecimento do Acad. Carlos 
Antonio Barbosa Montenegro será realizada no dia 1º de outubro de 2018, às 18h, na Paróquia Cristo Redentor 
– Rua das Laranjeiras, 336. Anunciou a realização do 10º Congresso de Clínica Médica do Estado do Rio de 
Janeiro nos dias 4 e 6 de outubro de 2018, no Centro de Convenções do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino lamentou a impossibilidade de comparecer à 
homenagem ao Acad. Francisco Fialho, enaltecendo a brilhante atuação deste vulto da medicina brasileira na 
área da anatomia patológica. O Acad. Ricardo José Lopes da Cruz manifestou júbilo pela presença do Acad. 
Mauricio Younes Ibrahim, empossado em Sessão Solene no dia 25 de setembro de 2018. O Acad. Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli informou que nos dias 2 e 3 de outubro de 2018, ocorrerá, por meio de uma colaboração 
entre o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, o Instituto do Câncer e o Hospital São Vicente de Paulo, o 1º 
Simpósio Internacional de Cooperação Técnico-Científica com a Universidade de Laval (Québec, Canadá). Não 
havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Acad. José Galvão-Alves informou que, devido a uma 
incompatibilidade de agendas, a Dra. Simone Guaraldi não pôde comparecer à ANM para proferir a conferência 
“Câncer de Pâncreas”, inicialmente agendada para o dia 30/08 e reagendada em razão do falecimento do Acad. 
Carlos Antonio Barbosa Montenegro. Em seguida, o Acad. José Galvão-Alves apresentou a conferência 
“Recentes Progressos: Esteatose Pancreática”. Ao final da mesma, seguiu-se rodada de debates da qual 
participaram os Acadêmicos Celso Marques Portela, Carlos Eduardo Brandão Mello, Luiz Felippe de Queirós 
Mattoso, Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e José Carlos do Valle. Encerradas as 
discussões, o Acad. José Galvão-Alves deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Claudio Cardoso de Castro, Omar da Rosa Santos, Jayme Brandão de Marsillac, José Galvão-Alves, 
Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Milton Ary Meier, Mario Barreto Corrêa Lima, 
Gerson Canedo de Magalhães, Maurício Gomes Pereira, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Carlos Américo 
de Barros e Vasconcelos Giesta, José Manoel Jansen, Walter Araújo Zin, José Carlos do Valle, Rossano 
Kepler Alvim Fiorelli, Mauricio Younes Ibrahim, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Celso Marques 
Portela, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Ricardo José Lopes da Cruz, Pietro Novellino (22). 
 
 
 
 

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações  
 

Exmo. Ministro Gilberto Kassab 
 
 

A Academia Nacional de Medicina vem a público expressar sua profunda 

preocupação com os rumos oferecidos por nossas autoridades à Ciência 

Brasileira. 
 

Há décadas o parque científico nacional vem passando por transformações 

positivas. A CAPES/MEC montou um sistema de Pós-graduação de grande 

efeito germinador. Paralelamente, o CNPq/MCTI fomentava, cada vez com 

mais fôlego, a pesquisa científica e tecnológica. Um casamento perfeito, 

uma curva em constante ascensão. 
 

A produção científica e a formação de recursos humanos cresceram, 

atraindo mais e mais jovens para esse campo que tanto contribui para a 

soberania brasileira. 
 

Lemos n'O Estado de São Paulo que o CNPq atingiu o teto orçamentário e, 

em virtude disso, bolsas e projetos estão ameaçados a partir do mês de 

setembro. A UFRJ já anuncia o fim das bolsas dos discentes estagiários de 

Iniciação Científica. 
 

Se tais nefastos horizontes se concretizarem, nossa sociedade passará a 

depender em grau ainda mais profundo da ciência e da tecnologia do além-

fronteiras. Ademais, nossos jovens em formação se defrontarão com 

perspectiva sombria de interrupção de suas carreiras. 
 

Em resumo, a Academia Nacional de Medicina não pode concordar com o 

estrangulamento imposto à ciência no território nacional. 

 

Muito atenciosamente, 
 

       
 

Jorge Alberto Costa e Silva 
Presidente 
 

 
 
 

 
Av. General Justo, 365 – 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

www.anm.org.br 
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Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017

Exma. Ministra Cármen Lúcia
Presidente do Supremo Tribunal Federal

A Academia Nacional de Medicina, instituição científica mais antiga do 

Brasil, e da qual fazem parte muitas das mais importantes lideranças

médicas do Brasil, consoante com sua missão, vem a público, através 

de seus Membros, manifestar-se frente à ação que tramita nessa corte 

e que se refere à adição de aditivos de sabores e aromas nos 

cigarros.

Quando analisamos o impacto das políticas de saúde implementadas 

em nosso país nas últimas décadas, um dos destaques é a política 

antitabagista. Como resultado, a prevalência do tabagismo na

população adulta caiu pela metade em duas décadas. É uma das mais 

importantes vitórias da saúde pública brasileira. 

Mas essa importante conquista se encontra ameaçada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), que, em nome de 

empresas multinacionais do tabaco, questiona a autoridade da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária na regulamentação de 

produtos de tabaco e busca invalidar norma desta agência que proíbe 

o uso de aditivos de sabores e aromas em cigarros. Há quase quatro

anos a comunidade de controle do tabaco e a saúde pública brasileira 

aguardam uma decisão dessa corte. Cabe esclarecer que com a 

norma adotada pela Anvisa – a RDC 14/2012 –, o Brasil se alinhou à 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, da qual é signatário, e

com a posição de vários países em relação ao tema. 

Av. General Justo, 365 - 7°andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
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O uso de aditivos faz parte da estratégia de negócio dos fabricantes 

de cigarros para aumentar a atratividade e palatabilidade dos 

produtos que comercializam e, com isso, atrair novos consumidores, 

pois essa medida torna mais fácil a iniciação ao tabagismo. Leia-se, 

é uma estratégia deliberada para iniciação de jovens à dependência 

do tabaco.

A iniciação precoce ao consumo de tabaco é uma questão de saúde 

pública, pois, além dos danos inerentes ao tabagismo (são mais de 

50 doenças relacionadas ao tabagismo), também se trata de um 

produto que causa forte dependência. Por isso, o tabagismo é 

considerado uma doença pediátrica, pois quase 90% dos fumantes 

regulares começam a fumar antes dos 18 anos. Quem inicia o 

tabagismo na adolescência tem maior probabilidade de se tornar 

fumante de forma definitiva.

Nesse sentido, encaminhamos a vossa excelência nossa posição na 

esperança de que essa excelsa corte atenderá aos mais altos 

interesses da saúde brasileira. 

Atenciosamente,

Jorge Alberto Costa e Silva
Presidente
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Vinte e nove de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 
relembra que a Academia Nacional de Medicina reforça seu firme 
empenho no banimento do uso do tabaco e traz a público alguns 

fatos que reforçam essa posição. 
  
Um excelente artigo científico publicado pela prestigiosa revista 
científica British Medical Journal (“Mortality in relation to smoking: 50 
years’ observations on male British doctors”), estudou 34.439 médicos 
do Reino Unido, fumantes e não fumantes de cigarros, ao longo de 50 
anos (1951-2001). Como principais conclusões, temos: (1) a 
longevidade vem aumentando progressivamente entre os não fumantes, 
mas não no grupo de fumantes; (2) a interrupção do fumar aos 50 anos 
de idade diminui o agravo em 50%; aos 30 anos praticamente o 
eliminou; (3) em média, o cigarro encurta em 10 anos a vida dos 
fumantes. Trata-se do mais sério estudo acerca das consequências do uso 
de cigarros. 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que o tabaco mata mais 
de 7.000.000,00 (sete milhões) de pessoas por ano no mundo, com um 
custo superior a US$ 14.000.000.000,00 (quatorze trilhões) de dólares 
americanos relativo a tratamento e incapacitação para o trabalho. A 
OMS também relata que cerca de 860 milhões de adultos fumantes 
vivem em países de baixa e média renda e, por conseguinte, o fumar 
retira cerca de 10% dessa renda; o cultivo do tabaco retira da escola 10-
14% das crianças de famílias envolvidas nessa atividade; mulheres 
representam 60-70% da mão de obra do tabaco, expostas a agentes 
químicos lesivos a saúde; o tabaco contribui com 16% das mortes por 
doenças não transmissíveis 
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/no-tobacco-
day/en/). 
 
Em setembro de 2009 a Food and Drug Administration (FDA, órgão do 
governo dos Estados Unidos, criado em 1862, com a função de controlar 
os alimentos e medicamentos, por meio de diversos testes e pesquisas 
científicas) baniu a adição de aromatizantes naturais ou artificiais a 
qualquer constituinte do cigarro 
(https://www.fda.gov/tobaccoproducts/labeling/productsingredientscom
ponents/ucm2019416.htm). 
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A ANVISA, em 13 de março de 2012, baniu o uso de aditivos em 
cigarros e outros produtos do tabaco, concedendo um prazo de 2 anos 
para a eliminação desses produtos do mercado brasileiro, segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(http://www.who.int/fctc/implementation/news/news_brazil/en/).  
 
Todavia, essa resolução (Resolução 14/2012, publicada em 16 de março 
de 2012 no Diário Oficial da União) foi suspensa por liminar do 
Supremo Tribunal Federal em 2013 
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=24
8495). O STF deve julgar o processo ainda em agosto e decidir acerca 
do posicionamento da ANVISA. 
 
Os cigarros eletrônicos (e-cigarettes) pertencem a uma classe de 
aparelhos para administração de nicotina. Empregam o calor para 
aerossolizar líquidos (e-liquids), que são mistura de nicotina e 
aromatizantes para inalação. Na verdade, os aromatizantes produzem 
agentes tóxicos para as células, podendo levar à mutagênese.  A faixa 
etária que mais os consome vai dos 18 aos 24 anos. Em resumo, a 
evidência de que os cigarros eletrônicos podem produzir toxicidade 
pulmonar importante cresce rapidamente. Sua venda travestida de prazer 
pelos diversos sabores oferecidos e uma falsa crença de segurança deve 
ser acompanhada de cautela e não é recomendada por nós 
(http://ajplung.physiology.org/content/313/2/L193). 
 
A Academia Nacional de Medicina se manifesta contra o uso do tabaco 
e apoia a Resolução 14/2012 da ANVISA, em prol da saúde da 
população brasileira. 
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A r t i g o  e s p e c i a l

s

Produto nacional fino

Carlos Alberto Basílio de Oliveira

A pior coisa que pode acontecer a 
qualquer governo é ter ideia fixa. Todos, 
ao tomarem posse, nas mais diferentes 
esferas, adotam um verdadeiro conceito 
proverbial: cortar custos. Até Tancredo 
Neves, que se elegeu presidente mas 
não tomou posse, já havia anunciado 
como primeira providência: é proibido 
gastar. A questão, entretanto, é saber 
cortar. Nunca na educação, na saúde e 
na pesquisa. Por que não, ao contrário, 
diminuir o número de políticos e dos 
cargos de assessores parlamentares? As 
regalias de certas instituições supremas e 
de toda a cascata de gastos destinados à 
gula e à soberba? Os privilégios dos car-

Membro Titular da Academia Nacional de Me-
dicina (ANM)
Emérito da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO)
Prof. Titular da Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

tórios? as taxas de serviços públicos? O 
teto salarial de certas categorias precisaria 
ter um limite. Poder-se-ia admitir como 
base o salário de professor universitário, 
titular, em regime de dedicação exclusi-
va. Nada mais democrático do que isso, 
afinal sem professor não há nação.

Os senhores ministros receberiam 
um terço de seus proventos, com peque-
nas diferenças. Teriam de trabalhar todos 
os dias úteis da semana, diminuir para 
trinta dias o tempo de férias ao ano e 
reembolsar os custos das viagens ao 
exterior, que não sofrem a devida com-
provação das reais atividades funcionais. 
Bastaria essa simples proposta, levada 
ao projeto da Nova Previdência, ora em 
votação no Congresso, para resolver a 
maioria das injustiças sociais, mantendo 
critérios e proporcionalidades, além de 
devolver ao Tesouro Nacional um pro-
vável saldo positivo nas contas.
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O cidadão e a cidadania sofrem 
profundas mudanças no seu cotidiano, 
cada vez mais agressivo para as diferen-
tes classes sociais. Estamos envolvidos 
em condições de descaso, impunida-
de e injustiça pela falta continuada de 
planejamento público, que favorece as 
mazelas da pobreza, do meio rural ao 
urbano, desde doenças infecciosas e para-
sitárias até desnutrição proteico-calórica 
das crianças, passando pela carência no 
atendimento a idosos, doentes e mise-
ráveis. Sobre a saúde mental é melhor 
nem comentar.

A crise não é de hoje. Não se pode 
culpar apenas o Governo Federal atual, 
haja vista a situação que se perpetua há 
algumas décadas, graças à falta de visão 
pública de nossos governantes, incapazes 
de perceber a contínua evasão da inteli-
gência nacional para outros núcleos não 
universitários ou mesmo para o exterior. 
Isso, por si só, não seria de todo mal, 
se obedecesse à lei natural da oferta e 
da procura, legitimada pelos atrativos 
naturais da empresa privada. Cabe à 
Academia, no sentido mais amplo, cor-
rigir distorções, alinhando e priorizando 
interesses nacionais, vocações regionais, 
e convocando os jovens, de acordo com 

as promessas de trabalho, do resultado 
social, do investimento em longo prazo, 
os quais, somados aos cuidados básicos 
de saúde e fomento à educação funda-
mental, passam a ser prioridade para o 
futuro do país.

Na realidade, o que se vê está ligado 
ao descalabro e ao abandono de nossa 
sala de aula, em todos os níveis de classe, 
desde o primeiro grau até a cobiçada vaga 
de concurso para o ensino superior. Não 
existe mais tanto interesse na carreira 
docente como há alguns anos, algo que 
precisa ser resgatado. Faz-se necessária 
a figura do professor, do mestre-escola, 
capaz de cultivar o conhecimento cien-
tífico, o passo à frente, na formação do 
discípulo e na futura criação do pesqui-
sador, promoção que brota na essência 
maior da atividade universitária.

O Brasil tem um excelente grupo 
de docentes ligados à pesquisa básica ou 
aplicada, tendo em vários campos da 
ciência alcançado mérito internacional 
em razão da frequência de publicações 
em revistas especializadas, as quais são 
qualificadas por corpo editorial bastan-
te exigente. Essa é uma das realidades 
do país que poderia alcançar a maioria 
da população, a qual não tem acesso à 
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universidade não em virtude da falta de 
qualificação dos docentes, mas do déficit 
orçamentário no ensino, que necessita de 
recursos materiais, financeiros e estrutu-
rais no contexto da própria universidade.

Não adiantam, conforme consta 
do orçamento destinado às instituições 
de ensino superior, verbas para refor-
mas ou ampliações das dependências, 
muitas delas depredadas ou desgastadas 
pelos trabalhos incessantes, ou aquisi-
ção de equipamentos mais modernos 
e dotações orçamentárias para novas 
vagas de professores. Todos esses pon-
tos deveriam ser reconhecidos como 
necessários, caso já não fossem acanha-
dos desde o berço de sua liberação pelo 
planejamento governamental, ao lado 
das reivindicações do grupo técnico-
-administrativo, descontente e relegado, 
sem previsão de um plano de cargos e 
salários condizente com a dedicação e 
a fidelidade ao serviço público.

É imprescindível uma definição 
de prioridades. A universidade precisa 
estabelecer objetivos. A questão também 
se prende à qualificação de quem está à 
frente das pastas governamentais, mui-
tas vezes longe da realidade, míopes da 
situação, cegos à fisiologia universitária. 

Não se fazem mais ministros como anti-
gamente, com a dignidade colocada à 
frente do cargo ou de interesses políticos.

É necessário serem abertos concur-
sos para todas as disciplinas, pois muitas 
estão em extinção, reduzidas a fragmen-
tos do que já foram há não muito tempo. 
Algumas são escombros ou esqueletos 
de poderosas escolas médicas de reputa-
ção nacional, com grupos de assistentes, 
que levavam pela sábia continuidade o 
mérito de seus professores, com o aper-
feiçoamento de técnicas, criação de 
novos valores e reconhecimento cientí-
fico dos homens e suas obras. Torna-se 
fundamental a permanente passagem 
de experiências pessoais, portanto pre-
cisa ser obrigatório fazer da renovação 
o elemento para o intercâmbio entre os 
membros de uma mesma escola, viven-
ciada na comunidade departamental, 
formada dentro de princípios da digni-
dade humana e conceitos éticos.

Fazem-se necessárias a obra, a refor-
ma e a aquisição de novos aparelhos de 
imagem — que favoreçam a formação 
de equipes de transplantes —, equipa-
mentos para cirurgias minimamente 
invasivas, instrumentos recentes para 
cirurgias especializadas, microscópios 
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mais avançados que abram espaço para 
a aplicação da informática, telepato-
logia; devem-se criar salas de cirurgia 
experimental, biotérios, acesso à infor-
mação científica. Enfim, precisa haver 
sala de aula. Mas, antes de tudo, preci-
sa haver professor, educador sério, que 
crie condições para o ambiente saudável 
e criativo entre os alunos; profissional 
que permaneça atento às inovações, 
fazendo e deixando criar, a fim de que a 
sociedade receba essa contribuição em 
retorno ao imenso sacrifício para manter 
a infraestrutura de sustentação e desen-
volvimento científicos.

Se não forem tomadas medidas 
com amplo sentido de valorização do 
conhecimento humano estratégico, que 
permitam agregar e manter valores hie-
rárquicos da carreira docente, com ampla 
facilitação de mobilização visando às par-
cerias entre o fulcro da inteligência — as 
quais abrigam o talento acadêmico — e 
a parceria privada, não vamos atingir 
nossos objetivos. Se não empreendermos 
essa caminhada com integral participa-
ção, só nos restará um roteiro: o apagão 
da universidade. Faremos companhia a 
cometas sem vida inteligente na escuri-
dão do imenso Universo.

Em momento de carência social, 
no qual a participação governamental 
é fundamental para a recuperação aca-
dêmica, aparece mais uma vez um corte 
nos custeios que tornam mais lentos os 
movimentos de médicos, professores e 
pesquisadores. Querem diminuir mais 
a vida em sala de aula, ambulatórios e 
laboratórios.

Quando as agências de fomento, já 
quase totalmente paralisadas, vão voltar 
a dar sinal de vida? O governo parece 
estar apenas do lado da agroindústria, 
de cuja pujança não se pode esque-
cer, mas que depende de resultados 
da pesquisa básica, capaz de fornecer 
meios para o crescimento do Produto 
Nacional Bruto. O que mais interessa 
é o saldo positivo na balança comer-
cial do Brasil. Deve-se perguntar: e o 
produto nacional fino que correspon-
de à atuação silenciosa da atividade de 
nossos mestres e doutores, quando será 
reconhecido? A docência está sofrida. 
Ninguém faz qualquer carinho ou agra-
do aos cientistas brasileiros. Agora só 
falta levar veneno e queimar ao fogo. 
O funcionário público que corta bolsa 
de estudo de jovem cientista ou aluno 
carente — muitas vezes o único recurso 
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de sobrevivência, aqui ou alhures — 
deve sofrer pena por atitude hedionda 
e ser afastado com a máxima brevida-
de das atividades executivas. Trata-se 
de um verdadeiro bolsicídio. Não existe 
desculpa financeira para tal ato perverso 
e agressivo, que atinge sobremodo os 
mais fracos e menos favorecidos econo-
micamente. Universidade é coisa séria. 
À sua frente não pode haver amadores. 
Não se trata de tubo de ensaio para 
experiências duvidosas.

Os institutos de alta pesquisa aplica-
da ao conhecimento humano, na criação 
de soluções cotidianas, na produção de 
medicamentos e de vacinas, não vão 
continuar o excelente trabalho no tra-
tamento de várias enfermidades e no 
controle de epidemias. Como ficam os 
colégios públicos, as escolas de bairro e 
as creches? Os museus não vão conseguir 
sobreviver, o que arrasta nossa memória 
por caminhos sem destino certo. Esta-
mos muito perto de um fim sombrio.
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Como médicos e cirurgiões, esta-
mos sempre às voltas com os epônimos. 
Mesmo no nosso dia a dia eles são mui-
to importantes, ajudando a identificar 
e explicar as coisas. Só na medicina são 
mais de quinze mil.

Ao nascer, por parto normal ou cesa-
riana, logo se verificam o escore de Apgar e 
o reflexo de Moro. Muitos anos depois se 
morre com Alzheimer ou Parkinson. Isso 
se um tumor de Pancoast ou uma síndro-
me de Brugada não encurtar a história.

De acordo com o Aurélio, epônimo 
é “aquele que dá ou empresta o nome 
para alguma coisa.” O Webster‘s Una-
bridged Dictionary é um pouco mais 
claro: “Epônimo é uma pessoa real ou 
imaginária que dá o nome ou explica 

uma coisa. Uma palavra baseada ou 
derivada do nome de uma pessoa.” Sem 
dúvida, os indivíduos que são reconhe-
cidos como epônimos de certa maneira 
ficaram imortalizados por isso.

A anatomia é uma lista infinita de 
nomes. Só o ligamento inguinal é conhe-
cido por dezesseis nomes, de arcada de 
Falópio a ligamento de Poupart. Somen-
te para descrever a anatomia do conduto 
inguinal vamos encontrar mais de trin-
ta epônimos. Ligamentos de Cooper, de 
Colles, de Petreken, triângulo de Hessel-
bach... Até estruturas, hoje tidas como 
inexistentes, durante mais de um século 
apareciam nos compêndios, como a fás-
cia de Thompson.

Tive um professor que acreditava 
que os epônimos eram uma praga a ser 
combatida. Realmente em algumas áreas 
da medicina há exageros, e é possível viver 

A r t i g o

s

Epônimos

Milton Ary Meier

Membro Titular da Academia Nacional de Me-
dicina (ANM)
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sem eles. A Nômina anatômica não cita 
nenhum epônimo, assim como a maioria 
dos livros de anatomia modernos.

Em cardiologia e cirurgia cardíaca 
os epônimos são abundantes, e é difícil 
descrever sem eles o que encontramos a 
todo momento. Alguns podem ser subs-
tituídos facilmente, como os nódulos de 
Keith-Flack e de Aschoff-Tawara, este 
localizado no triângulo de Koch. Mas 
como descrever o feixe de His? A rede de 
Purkinje? É quase como descrever uma 
espiral sem gestos.

O coração é um viveiro de ana-
tomistas do passado que descreveram 
estruturas as mais diversas e deixaram os 
seus nomes ali gravados. Seio de Valsalva, 
os nódulos de Morgagni e de Arantius, 
banda de Tandler, tendão de Todaro, 
músculo de Lancisi ou de Luschka, 
trabécula de Wolf, anel de Vieussens, 
válvula de Eustáquio, a válvula e veias 
de Thebesius, veia de Marshall.

Se passarmos às más-formações 
do coração, eles são imprescindí-
veis. Muitas são difíceis de serem 
rapidamente identificadas senão 
pelos epônimos. Tetralogia de Fallot, 
doença de Ebstein, anomalia de Uhl, 
síndrome de Di George, Eisenmen-

ger, Lutembacher e muitas outras. 
Várias síndromes têm relações muito 
próximas com cardiopatias, como a 
de Down, de Turner, de Marfan, de 
Ehler-Danlos, de Ellis-van Creveld.

Descrever uma operação sem usar 
epônimos torna-se demorado e muitas 
vezes complicado. Quem não reconhece 
imediatamente o que foi feito se ler ou 
ouvir: operação de Blalock-Taussig, de 
Glenn, de Fontan, de Kreutzer, de Ras-
telli, de Jatene, de Ross, de Norwood, 
de Bentall?

Jocoso é o caso do shunt de Waters-
ton, cuja prioridade era disputada 
também por Denton Cooley. Quando 
a operação foi abandonada por produzir 
hiperfluxo pulmonar e doença vascular 
pulmonar, Cooley passou a chamá-la de 
operação de Waterston, e este, operação 
de Denton Cooley! O grande injusti-
çado na lista dos epônimos é Lillehei. 
Foi o primeiro a corrigir com circula-
ção cruzada inicialmente e depois com 
extracorpórea muitas más-formações 
cardíacas, e nenhuma operação levou o 
seu nome. Por outro lado, Fontan des-
creveu uma operação paliativa para os 
corações univentriculares muito pou-
co semelhante com a operação que se 
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faz hoje, e mesmo assim mantém o seu 
nome. A despeito de todas as diferenças, 
ainda se fala e escreve operação de Fon-
tan, hemi-Fontan, Fontan perfurado e 
até fisiologia de Fontan.

No Brasil temos muitos epônimos.  
A doença de Chagas, até hoje caso úni-
co de um médico descrever a doença, 
descobrir o protozoário causador, o 
vetor, as manifestações e a epidemiolo-
gia. Na nossa especialidade, a operação 
de Jatene, para correção da transposição 

das grandes artérias, inseriu a cirurgia 
cardíaca brasileira no mapa do mundo. 
Temos ainda a operação de Teles para a 
coarctação da aorta, que John Waldhau-
sen dizia ser uma variação da operação 
de Waldhausen.

Se você é avesso a usar epônimos, 
que nome daria ao dreno de Penrose, se 
não dreno de Penrose? Teria tempo para 
descrever a manobra da Heimlich para 
salvar um engasgado?
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da comunicação humana.

Parte 1. pré-história

Nas origens dos procedimentos médicos, 
o mastigar de ervas e o lamber das lesões 
estão como os primeiros procedimen-
tos de tratamento tanto das dores e 
doenças quanto das feridas. O médi-
co mais originário com certeza foi o 
xamã, o feiticeiro.

O escopo da medicina, desde a sua 
origem ancestral (c. 12000 a.C.), tem 
sido a promoção da saúde humana, bus-
cando aliviar dores, curar enfermidades, 

pensar feridas e protelar a morte do ser 
humano.

A medicina surgiu na Antiguidade 
fundada na crença de que os males que 
afligiam ao homem eram de natureza 
demoníaca, ou eram determinados por 
forças e potências sobrenaturais.

O feiticeiro, o xamã, era quem sabia 
diagnosticar a causa sobrenatural de cada 
enfermidade e determinar o ritual mágico 
para seu possível tratamento. Era, então, 
o homem com conhecimento especia-
lizado no trato com as moléstias. Com 
ele, cerca de 10000 a.C., germinaram os 
procedimentos de diagnóstico e os trata-
mentos ritualísticos mágicos. Assim ele 
foi “o ancestral do médico”. Nascia com 
ele a medicina. A partir disso, pode-se 
considerar os xamãs e os feiticeiros os 
médicos mais originários.

Estes, quando do surgimento das 
religiões, foram sucedidos por sacer-
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dotes, como ocorreu na Mesopotâmia, 
no Egito e na Grécia da Antiguidade. 
De modo geral, em praticamente toda 
a Idade Antiga muitos médicos, antes 
de tudo, pertenceram à casta sacerdotal. 
A medicina no seu início estava, pois, 
associada ao xamanismo e às religiões.

E os xamãs, os feiticeiros e os sacer-
dotes das antigas religiões se valiam: 
do uso de ervas e plantas, mastigadas, 
maceradas ou em infusões, para aliviar 
as dores; para curar as enfermidades, 
de atos mágicos e exorcismos, rituais, 
amuletos, sacrifícios etc.; para pensar as 
feridas, da limpeza destas com água e 
de compressas diversas, suturas, uso de 
talas; para protelar a morte, dos rituais 
da vida e da morte, de exorcismos, rezas, 
sagrações e sacrifícios.

No transcurso da evolução humana, 
o conhecimento das plantas cresceu e se 
fez cada vez mais complexo, permitin-
do um saber aprimorado sobre as ações 
destas e seus empregos mais específicos, 
não só em diferentes dores como tam-
bém em outros sintomas e mesmo sobre 
as diversas enfermidades. Surgiu, assim, 
num dizer ingênuo, a terapêutica.

As enfermidades, quando manifes-
tas, inicialmente foram entendidas como 

o efeito de uma força sobrenatural, fan-
tástica ou espiritual. Numa visão mágica, 
as etiologias das enfermidades começa-
ram sendo aceitas como espirituais ou 
sobrenaturais. Vista a enfermidade como 
sina ou consequência de um pecado, ou 
de uma dívida do homem com um ente 
sobrenatural, divino ou demoníaco, 
logo os rituais se apresentaram como o 
caminho para a conciliação, para a cura. 
Amuletos, sacrifícios, exorcismos, ex-
-votos, orações, abluções e mandingas 
passaram a constituir as partes integran-
tes dos ritos mágicos de cura. O uso de 
plantas, infusões e ervas foi, com o tem-
po, acrescido a esses ritos.

As feridas sangram, infeccionam, 
purgam, gangrenam, matam. E logo o 
Homo sapiens aprendeu que precisava 
cuidar delas. De início, para tratar as 
feridas, como fazem os animais, as lam-
bia. Com o tempo aprendeu a lavá-las. 
Depois, para cuidar delas, passou a se 
valer de compressas, primeiro de lama, a 
seguir de carne crua, e em continuidade 
de ervas e plantas mastigadas, ou esma-
gadas, maceradas. Só bem mais tarde, 
quando já possuía ferramentas como 
agulhas, passou a suturá-las. O uso de 
talas nas fraturas e de bengalas de apoio 
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foi um pouco mais tardio, mas ainda 
assim aconteceu no albor da civilização. 
Desse modo, acompanhando as primiti-
vas ações terapêuticas se desenvolveram 
as ações curativas do que viria a ser uma 
cirurgia primeva.

A morte é inerente à vida. Todo ser 
vivente tem como destino a morte. E 
muito cedo o homem aprendeu a inevita-
bilidade desta. Mas logo procurou evitá-la 
ou protelá-la. O enterro dos mortos suge-
re as preocupações do homem com a vida 
no além, com a possibilidade de um retor-
no à vida após a morte e, acima de tudo, 
demonstra o apego do ser humano à sua 
existência terrena, aos seus bens materiais. 
Os rituais mágicos de proteção contra a 
morte, de sagração dos cadáveres, surgi-
ram como nasceram os procedimentos 
de tratamento das enfermidades. Os ritu-
ais mágicos da morte também acabaram 
ficando a cargo dos xamãs e dos feiticeiros 
e depois dos sacerdotes.

Parte 2. a idade antiga

A medicina na antiga Mesopotâmia

Na antiga Mesopotâmia os procedi-
mentos curativos naturais começam a se 

aliar aos sobrenaturais. O médico, ain-
da um sacerdote, já observava os sinais e 
sintomas das enfermidades e registrava 
em livros (tablitas de argila) suas obser-
vações. Com o maior conhecimento das 
ervas a terapêutica evoluiu. 

Ainda que houvesse uma medicina 
mágico-sacerdotal e de fundamentação 
sobrenatural, já na Suméria (c. 1600 
a.C.) surgiram os primeiros “tratados de 
medicina”, sendo o maior destes o que foi 
denominado de “Tratado de diagnósticos 
e prognósticos médicos”. O seu texto, 
obtido de quarenta plaquetas, foi estu-
dado por René Labat na primeira metade 
do século XX. Porém, os textos referidos 
desses documentos são compilações do 
conhecimento médico na Mesopotâmia 
de vários séculos anteriores.

No tratado os sintomas de mui-
tas das doenças que conhecemos já se 
encontram descritos, e as ervas para os 
seus tratamentos já são enumeradas e 
indicadas, ainda que a terapêutica tives-
se em vista a purificação do corpo do 
homem. O seu texto contém a descri-
ção de doenças reconhecidas como otite, 
tuberculose, hepatite, gastrite, obstru-
ção intestinal, litíase renal, blenorragia, 
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entre outras, e existem subseções cobrin-
do doenças convulsivas, ginecológicas, 
pediátricas etc.

Os médicos mesopotâmios, para 
seus diagnósticos, usavam procedimen-
tos mágicos de adivinhação como a 
leitura do fígado de animais imolados, 
utilizando como referência modelos de 
fígado (hepatomância), inicialmente de 
argila e depois de bronze, e a astrolo-
gia, entre outros. Foram encontrados 
modelos de fígados em argila datados 
dos séculos XIX ou XVIII a.C.

Para os médicos mesopotâmios, o 
objetivo do remédio era o de persua-
dir o demônio a acreditar na ideia de 
que continuar residindo naquele corpo 
seria uma experiência desagradável. Em 
decorrência disso, laxantes, purgantes e 
diuréticos foram a maioria dos remédios 
daquele povo.

O inglês Reginald Campbell 
Thompson, que dedicou vinte anos ao 
estudo das tabletas de escrita cuneifor-
me, publicou uma obra admirável: The 
Assyrian Herbal (“O herbário assírio”) 
que se ocupa exclusivamente das drogas 
e plantas medicinais da Mesopotâmia. 
Conseguiu decifrar os nomes de nada 
menos que 250 plantas e outras subs-

tâncias utilizadas na Mesopotâmia para 
fins medicinais. Os médicos mesopotâ-
mios valiam-se, ainda, de muitas outras 
substâncias de origem mineral e animal 
que eram utilizadas racionalmente, con-
tra espasmos vesicais, contra a tosse, no 
tratamento da asma e da salivação exces-
siva e muitos outros sintomas.

Alguns procedimentos cirúrgicos 
na Mesopotâmia, como a drenagem do 
tórax e a cirurgia da catarata, já ocor-
riam. Os mesopotâmios conheciam os 
supositórios e os clistéis e inventaram 
uma espécie de cateter, uma sonda ure-
tral, para tratar a gonorreia. Havia uma 
odontologia que já lidava bem com pró-
teses dentárias.

O código de Hamurabi regrava a 
prática médica e a veterinária.

Se a medicina praticada na antiga 
Mesopotâmia deixou um legado que 
influenciou médicos de outras civi-
lizações, constitui uma questão a ser 
respondida. O que se sabe é que mui-
tos dos princípios básicos da medicina, 
como os procedimentos de diagnóstico 
(ainda que por meios místicos e mági-
cos), o uso de fármacos (ervas, minerais 
e produtos orgânicos) e procedimentos 
cirúrgicos para o tratamento das enfer-
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midades, bem como a armazenagem de 
textos sobre medicina, começaram na 
Mesopotâmia, ainda que outras cultu-
ras também tenham desenvolvido essas 
práticas de forma independente.

A medicina no antigo Egito

No antigo Egito surgem as “escolas 
de medicina” nas “casas da vida”. O 
médico egípcio ou sunô já se apresenta 
com elegância e sabe não só ouvir como 
também examinar e tratar o doente. 
Possui um bom arsenal medicamentoso 
composto de ervas, minerais e produtos 
orgânicos, e ainda realiza cirurgias. 

As múmias hoje constituem não 
só testemunhas mudas das doenças do 
Egito Antigo como também do estudo 
destas. Permitem identificar que os egíp-
cios sofreram das mesmas doenças que 
os homens modernos.

Os conhecimentos que se tem da 
medicina dos egípcios foram, em grande 
parte, obtidos de papiros, ditos médicos, 
descobertos por arqueólogos. Os papiros 
– sendo o mais antigo o de Ramesseum, 
de c. 1900 a.C., o de Ebers (datado de c. 

1550 a.C.), o papiro da farmacologia e o 
papiro de Edwin Smith (também datado 
de c 1550 a.C.), o papiro das cirurgias – 
são fundamentais para o conhecimento 
da medicina egípcia antiga.

Papiros médicos
Ramesseum III, IV, V1 (900 a.C.): 
ginecologia, oftalmologia; Kahoun 
(1850 a.C.): ginecologia; Ebers (1550 
a.C.): geral, farmacologia; Edwin 
Smith (1550 a.C.): cirurgia; Hearst 
(1550 a.C.): medicina geral; Londres 
(1350 a.C.): magia; Berlin (1300 
a.C.): medicina geral; Chester Beatty 
VI (1200 a.C.): enfermidades retais; 
Carlsberg VIII (1200 a.C.): ginecolo-
gia; Serpentes de Broklyn (300 a.C.): 
picadas de serpente; Crocodilópolis 
(150 a.D.): geral; Londres e Leyden 
(250 a.D.): medicina geral, magia.

Com os egípcios surgiram os tem-
plos-escola para preparar os sacerdotes 
nas diferentes artes dos tratamentos, as 
casas da vida (per-ankh). Estas eram tam-
bém locais nos quais se reuniam todas as 
disciplinas e documentos voltados para a 
cura das enfermidades. Nelas o estudante 
da medicina dispunha de tudo aquilo 
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que poderia favorecer as suas habilidades 
e todos os instrumentos indicados nos 
escritos relativos à prática médica.

No Egito, além dos sacerdotes das 
práticas ritualísticas e sacramentais, 
havia o médico laico, o swnw (sunô), 
que corresponderia ao que é o médico 
hoje. Sabia conversar com seus pacientes 
para saber de seus males e sabia examiná-
-los. Interrogava, inspecionava e palpava 
o paciente. Eram bons observadores e 
tinham alguns conhecimentos de ana-
tomia, desenvolvendo uma fisiologia e 
uma fisiopatologia para explicar as enfer-
midades. Observavam e atentavam para 
as secreções, a urina, as fezes, o sangue. 
Eram preocupados com sua elegância, 
pois se banhavam, se perfumavam, ves-
tiam-se de branco com roupas sempre 
limpas.

Conheciam muitas doenças como a 
enxaqueca, a angina do peito, o infarto 
do coração, as varizes, as hérnias, ataques 
convulsivos de tipo epiléptico, alterações 
do estado de ânimo (principalmente a 
melancolia) e muitas outras. Conheciam 
muito bem seus recursos terapêuticos, 
que se constituíam de ervas, minerais e 
produtos orgânicos utilizados em infu-
sões, beberagens, pastas e pomadas. Já 

realizavam cirurgias, principalmente 
procedimentos ortopédicos, e há quem 
acredite que praticavam trepanações ain-
da que com fins de exorcismo e alívio 
de dores.

Na medicina egípcia a terapêutica 
estava centrada nos fármacos. Nos papi-
ros são nomeadas cerca de quinhentas 
substâncias pertencentes ao saber médi-
co. O número e a espécie das drogas 
que puderam ser identificadas, a partir 
dos sinais da escrita egípcia, justificam a 
afirmação que diz que os egípcios conhe-
ciam pelo menos um terço de todos os 
remédios registrados nos modernos livros 
de farmacologia.

Os egípcios realizavam amputações, 
e Heródoto refere ter sido a prática da 
circuncisão iniciada no Egito. Parece que 
praticavam sangrias com finalidade tera-
pêutica. O corte cirúrgico muito aberto, 
no abdome, era costurado. Cortes meno-
res eram amarrados com pequenas tiras 
de linho, impregnadas de resinas ou 
atadas com carne fresca. A carne que 
era utilizada não só servia de atadura 
elástica de compressão mas, como hoje 
é sabido, contém também fermentos 
hemostáticos.
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No tratamento de fraturas no 
antebraço, usavam ataduras de linho, 
embebidas em resinas de látex gluti-
noso ou em asfalto, que substituíam o 
engessamento atual. Para as lesões dos 
ossos, tanto fraturas quanto luxações, 
principalmente dos braços e pernas, se 
valiam de técnicas de tração para reduzir 
a lesão e de imobilização, com o uso de 
tabuinhas e bandagens.

Já havia especialistas entre eles como 
o médico dos olhos, do nariz, do corpo, 
do abdome e o do ânus. Cabe destacar 
que c. 3000 a.C. já existiam especialistas 
em cuidar dos dentes.

A medicina entre os antigos 
hebreus

Para os antigos hebreus, numa concep-
ção religiosa, tanto a doença quanto a 
cura eram devidas ao Deus único. Com 
os hebreus foram estabelecidos procedi-
mentos preventivos e profiláticos, regras 
de higiene e noções de contágio. Deu-se 
o início de uma medicina social.

No estudo da medicina entre os 
antigos hebreus (até 63 d.C.) deve-se 

considerar inicialmente a Época Bíblica 
e depois a Época Talmúdica.

1. A Época Bíblica

O termo “Bíblia” é grego e significa 
“livros”. De fato, a Bíblia é antes de tudo 
uma coleção de livros. Ela começou a ser 
escrita provavelmente entre 950 e 850 a.C.

Os antigos hebreus não escreveram 
livros consagrados à medicina, mas, na 
Bíblia, encontram-se numerosas passa-
gens que revelam o interesse que esse 
povo devotava aos problemas da saúde, 
cujos principais feitos nessa área foram 
a introdução da higiene, um conheci-
mento inicial das noções de contágio e 
procedimentos de prevenção.

Os médicos (rofeh) são pouco refe-
ridos no Antigo Testamento. Boticários, 
enfermeiros (toflim) e parteiras são outros 
profissionais da saúde ali referidos.

Doente e médico oravam a Deus 
antes de qualquer atitude – assim, Deus 
seria o médico por excelência: “Eu sou o 
Senhor que te curou” (Êxodo 15:22). O 
Sr. Deus seria o grande curador.

As ideias sobre saúde, doença e tra-
tamento, para os hebreus, envolviam o 
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modelo mágico-religioso, e do ponto de 
vista do binômio “saúde-doença” pre-
dominou no relato bíblico a concepção 
religiosa; e, embora a menção à magia 
propriamente dita seja muito rara, ela 
existe. Diferente de outras religiões 
da Antiguidade, não eram os espíritos 
malignos os responsáveis pela enfermida-
de. A indiscutível fé em um Deus único e 
poderoso levou o povo a aceitar que tanto 
a saúde quanto a doença eram decorren-
tes do Deus único. Saúde e enfermidade 
eram na realidade a virtude, que se con-
trapunha ao castigo e vice-versa.

Rudimentares foram as noções de ana-
tomia, fisiologia e patologia em oposição 
com a higiene pessoal e pública exercida 
pelos hebreus dentro de rigorosa disciplina. 
Cuidavam bem do corpo, e os cuidados 
eram de higiene, de práticas dietéticas e de 
profilaxia de determinadas doenças.

Muitos importantes procedimentos 
preventivos foram por eles padroniza-
dos, iniciando de certa forma o que 
hoje conhecemos como medicina social. 
Alguns dos preceitos bíblicos eram: 
comer carne pura sem qualquer conta-
minação; esterilizar objetos; quarentena; 
lavar as mãos antes de comer; banhos 
em todo o corpo; a ideia do contágio; 

prescrições especiais sobre a vida familiar 
e sexual; a moderação do apetite; alimen-
tação diária com duas refeições.

O torá recomendava não apenas o 
isolamento do doente contagioso, mas 
também a desinfecção por meio da 
fervura dos objetos e até mesmo o uso 
do fogo em objetos de metal. Em caso 
de epidemia, era recomendado que a 
população não se aglomerasse em ruas 
estreitas. Aspecto notável se referia a que 
os cemitérios deveriam ser situados longe 
dos centros comunitários.

1. A Época Talmúdica

A diáspora coincide com a ascensão 
do talmude.

Com a dispersão e a destruição do 
Templo (70 d.C.), a vida religiosa pas-
sou a girar em torno da sinagoga (beit 
haknesset, casa de reunião) e do templo 
(beit hamikdash, a casa do santuário). 
O templo era operado pelos sacerdotes 
que conduziam o ritual, nele incluído o 
sacrifício de animais. Já a sinagoga, cujo 
advento coincide com a expansão da lei 
oral, era um lugar de orações, de discus-
são, realizadas num clima informal.
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Com a dispersão e suas vicissitudes, 
o texto religioso exigiu cada vez mais 
discussão e interpretação, no que se espe-
cializaram os mestres (tanaim). Com o 
tempo a tradição oral se tornou extensa 
a ponto de exigir uma compilação, o que 
foi feito em dois locais:

1º Em Jerusalém, o Talmude 
Ierushalmi;

2º Na Babilônia, o Talmude Bavli.
O processo de elaboração do tal-

mude durou do século II a.C. até o V 
d.C., quando foi concluído o talmude 
babilônico.

O texto talmúdico é bem dife-
rente do texto bíblico: os autores são 
conhecidos e constantemente citados, 
mas, não há uma ordem cronológica. 
Enquanto a Bíblia é lacônica, o talmu-
de é exuberante, e, o mais importante, 
enquanto o texto bíblico é prescritivo, 
o talmude é dialético, “cheio de debate, 
controvérsia e casuísmo que chega aos 
menores detalhes”.

No talmude encontram-se muitos 
ensinamentos médicos e sobre a medi-
cina talmúdica, que foi praticada no 
período compreendido entre o século 
II a.C. e o VI d.C. É natural que nessa 
época houvesse influências da medicina 

praticada pelos gregos e romanos, pelos 
babilônios e persas.

Como na Bíblia, no talmude é refe-
rida a associação entre a vontade divina 
e a doença, ou o sofrimento. Contudo, 
a doença não é um resultado automático 
do pecado, assim como a saúde não é 
resultado automático da virtude.

Pormenores anatômicos e funcionais 
de certos órgãos (esôfago, laringe, tra-
queia, pulmões e órgãos genitais) estão 
revelados no talmude. O rabino Judá 
destacou ser o cérebro a sede do pensa-
mento. A medula espinhal foi estudada 
do ponto de vista da anatomia e da fisio-
logia, conforme se deduz da informação 
de que o traumatismo da coluna levaria 
à paralisia. É referido que as taquicardias 
e palpitações poderiam ter sua etiologia 
no medo.

É ainda da medicina talmúdica o 
conceito de que o sangue representaria o 
princípio vital, e o de que as artérias (até 
então consideradas cheias de ar) estariam 
cheias de sangue. Foi criado um método 
para determinar a quantidade de sangue 
do ser humano.

Foi descoberto que a deficiência de 
sal poderia causar doenças. Ainda no 
talmude é destacada a presença de para-
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sitas em determinadas doenças de vários 
órgãos. Ficou sabido que a mosca era um 
vetor de doenças infecciosas.

A medicina na antiga Grécia

Com os antigos gregos surge uma 
medicina natural sem as originais 
explicações sobrenaturais. A medicina 
é vista como uma profissão com direi-
to a remuneração. A medicina natural 
de Hipócrates, o pai da medicina. A 
obra hipocrática e os preceitos funda-
mentais da prática médica.

Com os gregos a medicina evoluiu 
de um saber sobrenatural para um saber 
natural. A medicina dos gregos, como 
a mesopotâmia e a egípcia, iniciou na 
forma mágica sendo apatronada por 
entidades mitológicas e praticada por 
sacerdotes e magos.

Com o advento dos filósofos pré-
-socráticos, a visão de mundo do homem 
grego mudou radicalmente. As noções: 
(1) de um princípio único gerador de 
tudo o que existe e ao qual tudo se reduz, 
a arkhé; (2) de um processo natural pelo 
qual tudo o que existe nasce, se desenvol-

ve, cresce, vige e evolui, a physis; (3) da 
possibilidade de a razão humana, ratio, 
e não o fantástico ou o sobrenatural, 
explicar tudo o que existe, por meio de 
discursos coerentes, o lógos; (4) da exis-
tência de uma ordem soberana que a 
tudo o que é existente rege, ordena e dis-
põe, o kósmos; permitiram aos filósofos 
gregos exilar os deuses e os espíritos das 
explicações sobre a natureza e a essência 
do que existe, quer no seu todo maior, o 
macrocosmo, quer no seu todo menor, 
a natureza humana, o microcosmo. 
Com isso, as interpretações do mundo, 
da vida e do homem baixaram dos céus 
para terra.

Desse modo, com o advento dos 
filósofos pré-socráticos, que investigaram 
a estrutura do mundo natural sem recor-
rer a explicações míticas ou místicas, a 
medicina começou a sair da esfera da 
magia e a entrar no domínio da ciência. 
Assim a medicina racional, não baseada 
em superstições e mitos, foi uma inven-
ção dos gregos.

Já no final do século VI a.C. come-
çaram a surgir os primeiros indivíduos 
dedicados exclusivamente à arte da cura. 
Por volta da metade do século V a.C. a 
medicina na Grécia já era uma profissão 
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respeitada. Era praticada em consultó-
rios e era remunerada de comum acordo 
com o doente, quando ele dispunha de 
meios para isso. Mas o médico era um 
profissional itinerante que viajava mui-
to. Não havia enfermagem. Os doentes 
mais graves eram assistidos em suas pró-
prias casas, e os cuidados eram prestados 
pelos próprios familiares, pelos servos da 
casa e, eventualmente, por discípulos do 
médico. Todos os sofrimentos do corpo 
eram da alçada do médico, inclusive os 
problemas odontológicos.

Além de tratamentos clínicos, 
geralmente à base de plantas e laxativos, 
cirurgias rudimentares já eram praticadas 
com relativo sucesso, especialmente para 
o tratamento de fraturas, ferimentos e 
de abscessos.

Com o tempo, muitos dos clínicos 
passaram a ter hospitais, que eram mais 
propriamente dispensários ou clínicas, 
nas quais os pacientes eram operados ou 
tratados. Algumas comunidades chega-
vam mesmo a financiar dispensários para 
os pobres.

Por volta de 500 a.C. já existiam 
distintas escolas de medicina cujas prá-
ticas diferiam, e já existiam especialistas 
em certas doenças bem como abaliza-

dos charlatões. Também havia ainda 
os mágicos, que se valiam da magia e 
de feitiçarias, e um grande número de 
“ortopedistas”, “oculistas” e “dentistas”. 
Alguns médicos para curar usavam loções 
externas; outros, hidroterapia e banhos 
medicinais, porém havia os que usavam 
grandes variedades de ervas e drogas.

As primeiras referências históricas 
apontam médicos nas colônias gregas 
ocidentais e orientais (Magna Grécia, 
Cós e Chipre), sendo o mais famoso 
deles, graças ao historiador Heródoto, 
Demócedes, médico de Crotona, que 
viveu algum tempo entre os persas. 
Outro vulto ilustre da Escola de Crotona 
foi Alcmeón (580-497 a.C.), conside-
rado, por alguns estudiosos, o dirigente 
da mesma.

Demócedes de Egina (f. 550 a.C.), 
pode-se dizer, é o primeiro médico do 
qual se tem uma história de vida confiá-
vel. Tendo atuado como médico oficial 
da cidade de Egina e como tal remu-
nerado, foi famoso por suas habilidades 
clínicas. Atuou também em Atenas com 
um alto salário, e depois em várias outras 
cidades gregas. Finalmente atuou em 
Samos a convite do tirano Polícrates, que 
reinou c. 536-522 a.C. Com a morte 
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de Polícrates, assassinado pelos persas, 
Demócedes tornou-se escravo destes. Sua 
fama, no entanto, chegou aos ouvidos 
do monarca persa Dario e o médico não 
só curou a este, que sofria de luxação 
do quadril, como também a rainha, que 
sofria de um abscesso crônico.

Alcmeón de Crotona, um dos mais 
importantes discípulos de Pitágoras, 
construiu as bases da medicina cientí-
fica por meio da dissecação de animais. 
Teria escrito o livro Sobre a natureza, do 
qual restaram apenas poucos fragmen-
tos, além de referências feitas por autores 
antigos. Foi o primeiro a dissecar a tuba 
auditiva, ou faringotimpânica (trompa 
de Eustáquio), os nervos ópticos e o olho. 
Considerava o cérebro a sede das sensa-
ções, pois os sentidos estariam ligados 
ao cérebro. Seria ainda o centro da vida 
intelectual, da memória e do saber. Foi 
o primeiro a relacionar o cérebro com as 
funções psíquicas, com a alma (psykhé), 
noção que mais tarde se perderia. Foi 
um pioneiro da embriologia e descreveu 
a cabeça do feto como a primeira parte 
a se desenvolver.

Outro médico de destaque foi Empé-
docles de Agrigento (492-430 a.C.), o 
fundador e o mais célebre representante 

da escola médica siciliana. Nasceu c. 492 
a.C. em Acragás (Agrigento, na Sicília), 
cidade da Magna Grécia. Sua família era 
aristocrática e influente, e Empédocles 
participou das atividades políticas de sua 
cidade durante algum tempo. Depois de 
viajar por muitos lugares, faleceu com 
cerca de sessenta anos (c. 430 a.C.), em 
local ignorado.

Suas ideias, conhecidas como a dou-
trina dos quatro elementos, influenciaram 
profundamente Platão, Aristóteles, os 
estoicos e também as ciências, nota-
damente a medicina. A doutrina dos 
quatro elementos só perdeu o prestígio 
na segunda metade do século XVIII a 
partir dos estudos de Lavoisier (1743-
1794). Seja qual for a verdade acerca do 
modo de formação dessa concepção da 
matéria, importa salientar a influência 
ímpar que veio a ter no pensamento filo-
sófico e científico durante mais de vinte 
séculos.

Empédrocles formulou, ainda, a teo-
ria do calor natural e as bases da Escola 
Pneumática. Seus ensinamentos levavam 
a ideia de ser o sangue o responsável pelo 
calor natural ínsito, e em ser o coração 
o centro do sistema vascular e o órgão 
principal do pneuma, distribuído pelos 
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vasos sanguíneos. O pneuma era equi-
valente à alma, à vida, foi identificado 
com o ar e o hálito e podia ser visto a se 
elevar como um “vapor” que emanava do 
sangue de uma vítima de sacrifícios. Para 
Empédrocles, o sangue seria a mistura 
mais perfeita dos pensamentos (noéma) 
dos quatro elementos arcaicos, e por isso 
o sangue do coração teria o noéma em 
mais alto grau.

Com as teorias dos pitagóricos, de 
Alcméon e a teoria dos quatro elementos 
de Empédrocles, foi preparado o cami-
nho para as doutrinas que originariam 
a medicina natural, desenvolvida pelos 
hipocráticos.

A medicina hipocrática

O mais importante médico dos 
séculos V e IV a.C. foi o famoso Hipó-
crates. Era originário da ilha de Cós e, 
segundo a tradição, deu grande impulso 
à medicina em todos os seus principais 
aspectos. A medicina atual, sem dúvida 
alguma, é eminentemente uma medicina 
hipocrática.

Sabe-se que nasceu na ilha de Cós, 
filho de um médico, Heráclides, que 

foi seu primeiro mestre. Os estudiosos 
concordam em fixar seu nascimento em 
cerca de 460 a.C., porém há as diver-
gências quanto à data de sua morte, que 
teria ocorrido provavelmente em Larissa, 
na Tessália, por volta de 380 a.C., e só 
não se tem dúvida de que ele morreu 
em idade avançada. Hipócrates de Cós 
foi o maior médico da Grécia Antiga e 
já na Antiguidade era chamado de “pai 
da medicina”.

Muito de sua fama posterior adveio, 
no entanto, do fato de ter sido atribuído 
a ele, pelos antigos, os escritos médicos 
da nomeada Coleção hipocrática. Porém, 
para nenhum dos textos pode-se com-
provar a autoria. Deve ser salientado que 
a mais notável característica dos textos 
hipocráticos é que nenhum deles se vale 
da magia ou da religião para explicar a 
causa das doenças. Talvez essa convicção 
tenha decorrido daquilo que era profes-
sado pelo próprio Hipócrates.

E o mais importante, com Hipócra-
tes a anamnese se tornou soberana para 
o estabelecimento do diagnóstico das 
doenças. O interrogatório como coleta 
de informações sobre os sintomas do 
paciente se tornou preponderante. O 
exame físico se fez obrigatório para cons-
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tatar, com o uso dos sentidos, os sinais 
das enfermidades.

Os procedimentos estabelecidos 
por Hipócrates, para o diagnóstico e 
tratamento das enfermidades, podem 
ser resumidos em três ordenamentos 
básicos:

1º Ouvir os queixumes do paciente e 
explorar seu organismo com todos os 
sentidos (visão, audição, tato, paladar 
e olfato);
2º Formular com raciocínio lógico 
hipóteses diagnósticas;
3º Orientar o tratamento (ou com 
a terapêutica, almejando eliminar a 
etiologia da doença) de diferentes 
desequilíbrios na crase dos humo-
res (ou com a cirurgia, pretendendo 
extirpar com o uso da faca o que inco-
moda ao paciente).

Por tudo isso, Hipócrates tem 
sido considerado o “pai da medicina 
moderna”.

A fisiologia dos hipocráticos se baseava 
na doutrina dos humores, fundamentada 
nos pensadores pré-socráticos. Estes cons-
tituiriam a própria natureza do corpo 
humano. Os médicos hipocráticos desen-

volveram a teoria dos humores para 
explicar os processos das enfermidades, 
criando uma visão natural do estabele-
cimento das doenças. Introduziram a 
noção de humor (denominado, mais fre-
quentemente, de khymós, mas também 
de khýlos, ikmas, ikhor), o qual seria um 
elemento fluido, substrato da mistura de 
quatro qualidades arcaicas, que anima-
ria e vivificaria o corpo. Resultariam da 
mistura (mixis, krâsis) das qualidades, ou 
potências, naturais dos quatro elementos 
arcaicos (fogo, água, ar e terra) e seriam 
quatro: o sangue (quente e úmido), a 
pituíta ou fleuma (fria e úmida), a bile 
amarela (quente e seca) e a bile negra 
(fria e seca).

Para os hipocráticos, a saúde resul-
taria da boa mistura, do equilíbrio dos 
humores, e as diferentes enfermidades 
dos diversos desequilíbrios das mistu-
ras destes.

A terapêutica era desenvolvida com 
dois objetivos:

1º O restabelecimento do equilíbrio 
dos humores, prejudicado pela doença;

2º A remoção da causa da doença, 
quando possível.

Ainda que os médicos hipocráticos 
tivessem tido uma urdidura bastante 
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complexa de explicações para as dife-
rentes enfermidades, quase sempre 
propunham três tipos de tratamentos:

1º A sangria (para eliminar os humo-
res que se encontravam em excesso, ou 
com propriedades patogênicas);

2º Os purgantes (para completar a 
eliminação dos humores causadores da 
doença);

3º A dieta (para evitar que, a partir 
dos alimentos, voltassem a se formar os 
maus humores).

Um procedimento quase constante 
nos tratamentos era a purgação, ou puri-
ficação, para a evacuação dos humores 
nocivos por meio de clisteres, vomitórios, 
sangrias e fumigações. Banhos quentes e 
frios, alimentos especiais e preparações 
medicinais à base de plantas também 
eram receitados. Eram preconizadas 
também dietas, que compreendiam o 
regime de vida em sua totalidade: tipo 
e quantidade de alimentos, horários de 
alimentação, exercícios, horas de sono, 
higiene pessoal, o uso terapêutico do 
vinho, as relações sexuais regulares e, 
eventualmente, mudança de residência 
ou mesmo de cidade.

Os princípios de higiene, alimenta-
ção e exercícios, que eram utilizados no 

tratamento dos enfermos, que podem ser 
ditos corretos em grande parte, são váli-
dos até os dias de hoje. Isso possibilitou o 
surgimento, com Hipócrates, da medicina 
natural. Decorrendo disso, acreditavam 
na importância da nutrição para a manu-
tenção da saúde. Com os hipocráticos, os 
efeitos do clima, da altitude, da umidade 
e da temperatura ambiente passaram a ser 
considerados na gênese das enfermidades. 
Os procedimentos cirúrgicos na coleção 
hipocrática foram descritos com muita 
precisão e, entre outros, eram citados: 
excisão de tumores, de abscessos, fístu-
las anais e hemorroidas. Procedimentos 
ortopédicos como a redução de fraturas 
e cuidados com as articulações lesadas 
também são referidos.

Talvez essas ações terapêuticas 
decorressem do conceito fundamental 
da clínica hipocrática, o da força cura-
tiva da natureza e de que, quando o 
equilíbrio orgânico é perturbado pela 
doença, a “natureza” tende a restabele-
cer o equilíbrio humoral e a reconduzir 
o organismo à “eucrasia” (no olhar de 
hoje, à “homeostase”).

Com Herófilo e Erasístrato, os conhe-
cimentos da anatomia se desenvolvem 
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com a prática dissecação de cadáveres. 
Com Herófilo, a distinção entre arté-
rias e veias se estabeleceu. Erasístrato 
distinguiu dois sistemas circulató-
rios e promoveu muitos avanços nos 
conhecimentos da anatomia.

A Escola de Alexandria

Em Alexandria, no Egito, os ptolo-
meus fundaram uma escola de medicina 
na qual, pela primeira vez, a anatomia 
tornou-se uma disciplina do saber.

Os dois maiores professores dessa 
escola foram Herófilo e Erasístrato, que 
iniciaram o denominado período alexan-
drino da anatomia (entre 300-250 a.C.).

Herófilo

Herófilo da Calcedônia (fl. 300 a.C.) 
tem sido considerado o pai da anatomia.

Segundo Galeno, foi o primeiro a 
dissecar corpos de seres humanos e de 
animais, embora existam evidências da 
existência dessa prática anteriormente. 
Praxágoras, seu mestre, havia melhora-
do a anatomia aristotélica distinguindo 

as artérias das veias, porém entendia 
as artérias como os tubos cheios de ar, 
similares à traqueia e aos brônquios – 
um erro comum, pois no cadáver as 
artérias costumam estar desprovidas 
de sangue.

O que se atribui a Herófilo foi a dis-
tinção clara entre artérias e veias. Este 
observou que os revestimentos das arté-
rias eram muito mais espessos que os das 
veias, e disso especulou que as artérias 
deveriam ter estado preenchidas não com 
ar, mas com sangue. Acreditava, portan-
to, que tanto as artérias quanto as veias 
conteriam sangue.

Ampliou os estudos sobre a pulsa-
ção, que considerava um processo ativo 
próprio das artérias. Prestou atenção cui-
dadosa na participação do coração no 
pulso e foi o primeiro a fazer apuradas 
descrições de vários tipos de pulsos.

Erasístrato

Erasístrato de Quios (c. 304-250 
a.C.), sucessor da obra de Herófilo em 
Alexandria, foi mais fisiologista do que 
anatomista, tendo instituído a fisiologia 
como uma disciplina oficial.
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Sua fisiologia se baseava na obser-
vação de que todo órgão dispunha de 
um sistema tríplice de vasos: as veias, as 
artérias e os nervos. Notou ainda que 
estes se dividiam até os limites extremos 
da visão e, assim, intuiu a existência do 
sistema capilar. Admitiu que a origem 
das veias e das artérias estaria no coração 
e que as artérias, como as veias, também 
conteriam sangue.

Para Erasístrato, as veias carregariam 
o sangue para o coração. O ar entraria pelos 
pulmões  e passaria para o coração, onde se 
transformaria em pneuma (o espírito vital) 
e daí seria levado, pelo sangue, para todo 
o corpo pelas artérias. Assim, o ventrículo 
direito conteria sangue e o esquerdo, espí-
rito vital. Na diástole, entraria sangue no 
ventrículo direito e pneuma no esquerdo, e 
na sístole ambos sairiam. Esse pneuma iria 
para o cérebro, onde se transformaria em um 
outro pneuma (o espírito animal), que seria 
distribuído para o corpo pelos nervos.

Pode-se dizer que Erasístrato distin-
guiu entre os dois sistemas vasculares, o 
sistêmico e o pulmonar. Desse modo, 
chegou muito perto da descoberta da cir-
culação sanguínea, ideia aceita somente 
muito mais tarde por William Harvey 
(1578-1657).

Dividiu o encéfalo em cérebro maior 
(cérebro) e menor (cerebelo). Determi-
nou ser o cérebro a origem de todos os 
nervos. Distinguiu nervos sensoriais de 
motores e acreditou que fluía nos nervos 
o espírito animal.

Medicina entre os antigos 
etruscos e os antigos romanos

Com os etruscos e os romanos sur-
gem os procedimentos de utilização 
de águas termais como terapêutica. 
Desenvolvem-se a higiene pública e 
a prevenção da malária com a dre-
nagem de pântanos. Com Galeno 
ocorrem avanços nos conhecimentos 
anatômicos. A terapêutica evolui com 
a “farmácia galênica”.

Nem os etruscos e nem os romanos 
acresceram grandes progressos às con-
quistas da medicina grega.

A medicina dos antigos etruscos

Para os etruscos, a enfermidade era 
intervenção divina e exigia, para sua 
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cura, sacrifícios e preces, que necessita-
vam de um intermediário no culto – o 
sacerdote, que era, assim, o verdadeiro 
executor dessa medicina teúrgica.

Foram profundos conhecedores das 
águas termais, as quais utilizavam larga-
mente na cura de muitas enfermidades. 
Valiam-se também do conhecimento das 
plantas para a terapêutica das enfermida-
des. Distinguiram-se por sua perícia na 
medicina dentária, tendo sido exímios 
fabricantes de próteses dentárias.

Para preservar a saúde e evitar as 
doenças, pregavam a necessidade de uma 
vida salutar e sugeriam uma alimentação 
higiênica.

A medicina dos antigos romanos

No seu arborescer, a civilização 
romana herdou dos etruscos uma medici-
na essencialmente teúrgica. Os romanos 
aprenderam com estes os rudimentos de 
higiene pública, a irrigação dos campos 
e a drenagem de pântanos para evitar o 
paludismo (malária). Em decorrência, 
acabaram por realizar significativas obras 
para aprovisionamento de água potável 
por meio de aquedutos e canalizações. 

Desse modo, a importância da influência 
etrusca na medicina romana se fez sen-
tir principalmente na saúde pública, na 
higiene pessoal e no uso da água como 
um agente terapêutico.

Existiu em Roma um sistema de 
drenagem de esgoto (datado do século 
VI a.C.), por meio do qual as cloacas 
máximas (espécie de fossas sépticas) se 
esvaziavam no rio Tibre.

O saneamento ambiental se rea-
lizava graças à construção de canais 
subterrâneos destinados a drenar as regi-
ões pantanosas, pois, como estudiosos 
afirmam, os romanos já possuíam a ideia 
de que a malária era causada por peque-
nos animais, os insetos, que vinham dos 
pântanos.

Assim, em Roma, desde logo foram 
construídos aquedutos, latrinas públi-
cas e esgotos. Em geral, as condições de 
higiene ambiental em Roma foram tão 
boas quanto se poderia esperar de um 
povo que desconhecia por completo a 
existência dos micróbios.

Nos primeiros tempos, os romanos 
tomavam banhos frios no Tibre, onde 
existiram grandes piscinas públicas. 
Quando os costumes gregos e orientais 
penetraram em Roma, foram construídos 
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banhos privados no início e, posterior-
mente, grandiosos banhos públicos. 
Especialmente conhecidas foram as ter-
mas romanas, onde tomavam banhos 
frios, banhos de água quente e banhos 
de vapor.

Durante a república a maioria dos 
médicos era de escravos gregos, ou seja, 
de uma posição inferior. Mas, no impé-
rio (c. 120 a.C.), Júlio César não só 
concedeu a cidadania a todos o que 
exerciam a medicina em Roma como 
também estabeleceu serviços médicos 
públicos.

Um segundo período na história da 
medicina romana consistiu na migra-
ção de médicos gregos para o império 
romano e na consequente prática médi-
ca fundamentada nas doutrinas gregas. 
Logo acabou não havendo diferença 
entre a medicina romana e a grega.

Além disso, foram instituídos ser-
viços médicos públicos, para os quais a 
cidade contratava um ou mais médicos 
(archiatri) e proporcionava local e instru-
mentos para que atendessem de forma 
gratuita a qualquer pessoa que solicitasse 
sua ajuda. Também foi organizado o ser-
viço médico da casa imperial, e muitos 
dos patrícios se valiam, de forma parti-

cular, de médicos para o atendimento de 
seus familiares.

Os salários desses profissionais eram 
fixados por conselheiros municipais.

O hospital militar, ou valetudina-
rium, surgiu como resposta à necessidade 
imposta pelo crescimento progressivo da 
república e do império romanos.

No princípio, quando as batalhas 
ocorriam nas cercanias de Roma, os 
enfermos e os feridos eram transportados 
para a cidade e então eram atendidos nas 
casas dos patrícios. Quando os eventos 
bélicos passaram a ocorrer cada vez mais 
longe, sobretudo quando a expansão 
territorial romana deslocou suas legiões 
para fora da Itália, o problema da aten-
ção aos feridos foi resolvido com um 
espaço criado, dentro do campo mili-
tar, especialmente para o atendimento 
a eles, os hospitais de campanha – os 
valetudinários.

A arquitetura dos valetudinários era 
sempre a mesma: um corredor central e 
fileiras, de ambos os lados, de pequenas 
salas, cada uma com capacidade para 
quatro ou cinco pessoas. Esses hospitais 
foram as primeiras instituições desenha-
das para atender feridos e enfermos. Os 
hospitais civis só surgiriam por volta do 
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século IV d.C. e foram produtos da pie-
dade cristã.

Escola médica é um conjunto de 
médicos que segue as ideias, ou um cor-
po de doutrina, de um mestre. Em Roma 
as principais foram a metódica, a estoica, 
a pneumática e a eclética.

Muitos foram os médicos que atua-
ram em Roma agregados a essas escolas.

1ª Os metodistas repeliam as 
hipóteses e teorias sobre as causas de 
enfermidade e consideravam o corpo na 
sua totalidade como enfermo, mas não 
consideravam uma força natural curati-
va. Em troca, sustentavam que somente 
havia poucas circunstâncias que seriam 
comuns a muitas das enfermidades, as 
quais deveriam ser tratadas principal-
mente por meio de dietas. Podem ser 
referidos como metodistas: Themison de 
Laodiceia (f. ?), Thessalio de Trales (f. 60 
d.C.) e Sorano de Éfeso, que exerceu a 
medicina no século II;

2ª Os estoicos condenavam o luxo e 
a falta de moral de sua época. Eram tam-
bém a favor de uma vida frugal, discreta, 
moderada e de fortalecimento. Pertence-
ram a essa escola: Lúcio Aneu Sêneca (4 
a.C.-65 d.C.) e Musônio Rufo, que viveu 
por volta de 10 a 79 d.C.;

3ª Os pneumatistas consideravam 
que a essência fundamental da vida seria 
o pneuma e que seus transtornos no orga-
nismo, desencadeados por desequilíbrios 
dos humores, seriam as únicas causas das 
doenças. Atuaram nessa escola: Oribásio 
de Pérgamo (c. 325-403 d.C.), Paulo de 
Egina (c. 625-690).

4ª A escola eclética surgiu com a 
finalidade de conciliar a doutrina dos 
metódicos e dos pneumatistas com a do 
empirismo. Foram seus membros: Are-
teu da Capadócia, que viveu no século 
II d.C., e Rufo de Éfeso, que viveu no 
século I;

Deve se destacar no império romano 
Aulo Cornélio Celso (c. 30 a 50 d.C.), 
um leigo na profissão médica, conside-
rado o “Cícero romano da medicina”.

Celso escreveu Da medicina (De 
medicina octo libri), com segurança o 
melhor livro sobre assuntos médicos de 
toda a Antiguidade. O livro era uma 
espécie de enciclopédia sobre os conhe-
cimentos médicos de sua época. Cabe, 
enfim, lembrar que Celso estabeleceu 
os quatro sinais da inflamação: tumor, 
rubor, calor e dor.

Assim, medicina romana legou algu-
mas importantes contribuições para a 
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posteridade: o saneamento ambiental, 
os hospitais militares e uma legislação 
da prática médica.

A medicina galênica

Cláudio Galeno (129-200 d.C.), 
que foi com certeza o maior médico 
romano, nasceu em Pérgamo e exer-
ceu suas atividades já no final da Idade 
Antiga. Começou a estudar medicina 
aos dezesseis anos sob orientação de 
seu pai, que era arquiteto. Foi inicial-
mente cirurgião dos gladiadores. A sua 
fama de bom clínico foi muito grande 
e atravessou fronteiras. Cláudio Galeno 
foi sem dúvida o sucessor romano de 
Hipócrates. Seu prestígio se estendeu até 
a Idade Média europeia, a ciência ára-
be e também os primeiros fisiologistas 
modernos, como por exemplo o médico 
inglês William Harvey.

Como autor, Galeno não tem para-
lelo na história. Seus escritos foram os 
mais volumosos de toda a Antiguidade, 
compostos por 22 grossos volumes numa 
única edição que existe atualmente, mas 
que somente reúnem dois terços de toda 
a sua obra, pois o restante se perdeu.

Para Galeno, a anatomia seria o 
fundamento da medicina – embora, à 
sua época, a dissecação de cadáveres fos-
se proibida e, por isso, só tenha podido 
estudar, dos seres humanos, a anatomia 
dos ossos. No entanto, dissecou regular-
mente animais como bois, porcos, bodes 
e macacos, e realizou também diversos 
experimentos.

Suas descobertas de anatomia e 
fisiologia – como, por exemplo, a des-
crição dos nervos sensoriais e motores 
– são importantes até hoje. Descobriu 
sete dos doze pares dos nervos crânicos. 
Fez ainda importantes descobertas sobre 
a função muscular. Identificou múscu-
los importantes do organismo. Estudou 
a influência da medula espinhal e dos 
nervos sobre a mobilidade muscular. 
Demonstrou que o cérebro controlaria 
a voz. Identificou as funções do rim e da 
bexiga e demonstrou que os rins secre-
tam urina. Galeno descreveu também as 
válvulas do coração, e indicou diferenças 
estruturais entre artérias e veias, mas não 
formulou uma teoria completa da circu-
lação do sangue. Deu valor ao pulso para 
o diagnóstico. Porém, estabeleceu uma 
ideia equivocada de que o órgão central 
do sistema vascular seria o fígado e de 
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que o sangue se deslocaria do fígado para 
a periferia do corpo, para formar a carne.

Galeno extrapolava então as suas 
descobertas nos estudos com animais 
para os seres humanos e, em virtude dis-
so, acabou cometendo, é claro, diversos 
erros, embora tenha feito muitas desco-
bertas fundamentais. Um exemplo desses 
erros foi a rete mirabilis que descreveu na 
base do encéfalo humano, existente em 
ruminantes, mas não no homem.

Desenvolveu, fundamentado na teoria 
dos humores, toda uma fisiologia do cor-
po para a compreensão dos processos das 
doenças. Formulou daí a teoria do pneu-
ma, que sobreviveu até a Idade Média.

Combinou as ideias humorais de 
Hipócrates com as antigas teorias pitagó-
ricas, devidas a Empédocles de Acragás, 
das qualidades dos quatro elementos (a 
úmida da água, a fria do ar, a seca da terra 
e a quente do fogo), e com a teoria dos 
fluidos de Erasístrato. A estas agregou 
seus próprios conceitos de um pneuma 
presente em todas as partes do corpo.

Galeno desenvolveu ainda mais o 
conceito hipocrático dos humores (fleu-
ma, sangue, bile amarela, bile negra) e 
pretendeu explicar com este absoluta-
mente toda a saúde e a enfermidade.

Galeno postulou, ainda, em coe-
rência com a medicina hipocrática, que 
a doença seria apenas um desequilíbrio 
entre esses humores, e que caberia ao tra-
tamento restabelecer o equilíbrio perdido.

Para Galeno, o estado fisiológico 
normal seria devido ao equilíbrio de sete 
fatores naturais (res naturales), compos-
tos por:

4 elementos: água, ar, terra e fogo;
4 humores: sangue, fleuma, bile 

amarela e bile negra;
4 qualidades: quente e úmida: san-

gue; fria e úmida: fleuma; 
quente e seca: bile; amarela; 
fria e seca: bile negra;

3 espíritos: pneumas natural, 
vital e animal;

3 faculdades: apetitiva (vegeta-
bilis); afetiva (sensibilis); 
racional (intellectiva);

2 operações: eucrasia (equilíbrio) 
e discrasia (desequilíbrio);

4 temperamentos: o sanguíneo; o 
fleumático; o colérico; o 
melancólico.

Com ele se deu a evolução da tera-
pêutica. Conhecia como ninguém as ervas 
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e os minerais utilizados para o preparo de 
medicamentos, estabelecendo o que ficou 
conhecido como a “farmácia galênica”.

A obra de Galeno tem sido consi-
derada a expressão máxima da medicina 
antiga e o início da terapêutica racional. 
Como as obras de Aristóteles, a literatura 
dos hipocráticos, a obra de Galeno per-
durou até a aurora da Idade Moderna.

parte 3. a idade média

A Idade Média

O retrocesso da Europa após a que-
da de Roma. As invasões bárbaras. 
O anacronismo da medicina com o 
advento do catolicismo. Os padres e 
os monges e a medicina. A escolástica. 
Surgem as escolas médicas e as uni-
versidades. As epidemias. Os santos 
patronos. Os hospitais.

O início da Idade Média coinci-
de com o fim da Idade Antiga, sendo 
este caracterizado por eventos que 
contribuíram para a queda do Impé-
rio Romano do Ocidente durante o 
século V d.C.

A Idade Média se estende cronologi-
camente de 476 até 1450, com o advento 
do Renascimento. A forma de divisão 
da Idade Média em períodos, para fins 
didáticos, não é consensual. No entanto, 
a mais comum é a utilizada pelos medie-
valistas franceses. Para esses especialistas, 
a alta Idade Média (IM antiga) corres-
ponde a um período que vai da queda do 
Império Romano do Ocidente, em 476, 
até o ano 1000, após o qual inicia a Idade 
Média clássica (IM plena). A baixa Idade 
Média (tardia) corresponde ao 1,5 século 
que antecede ao Renascimento, ou seja, 
vai de 1300 a 1450.

O feudalismo, um modo de orga-
nização social e político baseado em 
relações servo-contratuais, perpassou a 
Idade Média. Teve as suas origens na 
decadência do império romano quando 
este foi invadido por povos bárbaros. 
Predominou na Europa durante a Idade 
Média, quando o sistema escravagista de 
produção no império romano entrou em 
crise. Diante da crise econômica e das 
invasões germânicas, muitos dos grandes 
senhores romanos abandonaram as cida-
des e foram morar nas suas propriedades 
no campo, nas vilas romanas, e deram 
origem aos feudos medievais.
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A baixa Idade Média, que se esten-
de do século XI ao XV, foi um período 
caracterizado por um tempo histórico de 
crises no modo na produção feudal e nas 
relações econômicas, sociais e culturais 
a ela relacionadas. Foi a derrocada do 
mundo medieval com a decadência do 
feudalismo que resultou em aconteci-
mentos como a peste negra, as cruzadas 
e o Renascimento. Surgiram, com isso, 
mudanças no sentido de uma nova 
ordem econômica, o mercantilismo.

A medicina nas origens medievais

Com a queda de Roma c. 400 d.C., as 
grandes civilizações da Antiguidade recu-
aram, e a Europa, ainda que uma herança 
greco-romana, regrediu culturalmente 
conquistada pelos povos bárbaros, prin-
cipalmente os germânicos, que possuíam 
uma medicina primitiva de caráter mágico.

Era habitual entre estes o uso de 
feitiçarias e oferendas nos rituais de cura 
que praticavam. Um aspecto interessan-
te e ainda válido da medicina germânica 
foi o emprego de água medicinal, ain-
da hoje utilizada em diversos lugares da 
Europa central.

O cristianismo deu origem ao cato-
licismo, que pouco a pouco se impôs por 
toda a Europa.

Os padres da nascente Igreja, com 
parcos conhecimentos biológicos e cura-
tivos, assumiram o papel dos médicos, 
que praticamente desapareceram. Mas, 
apesar da regressão que se verificava 
nos povoados, nos mosteiros os copis-
tas conseguiam salvar várias obras da 
Antiguidade clássica e proteger, assim, 
conhecimentos greco-romanos da 
Antiguidade.

A medicina, patrística e a monástica, 
na Idade Média baixa, acabaram sendo 
um retrocesso, pois voltou a ver a doença 
como um pecado e a cura a ser realizada 
por milagres.

A medicina patrística

Na medicina hipocrática, faltava 
um sentimento de bondade. Com a 
medicina patrística a palavra evangélica 
de alívio e consolo para com os doentes 
encontrou acolhida na prática médica 
e, com isso, a medicina se tornou uma 
forma de praticar as virtudes pregadas 
por Cristo.
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A presença dos padres da Igreja na 
evolução da medicina se fez sentir a partir 
de século II, quando nas escolas catequé-
ticas começaram a serem introduzidas as 
disciplinas laicas de ensinamentos bioló-
gicos herdados dos gregos.

As contribuições da medicina patrís-
tica, em síntese, foram:

1ª Os padres da Igreja, com seus 
estudos, escritos e doutrinações, con-
tribuíram para conferir ao cristianismo 
uma dose de participação no cultivo dos 
bens terrenos, moderando e prevenindo 
excessos do fanatismo;

2ª A importância conferida às pre-
ocupações materiais preparou condições 
para que se formassem grupos monásti-
cos com impulso de caridade e amor aos 
doentes, e para que surgissem hospitais 
gerais nos mosteiros, antes destinados 
apenas aos monges;

3ª Um papel de grande importância 
foi o de preservar, traduzir e comen-
tar, sob a forma de compilações, obras 
antigas que de outra maneira estariam 
dispersas e perdidas, e foi nas bibliote-
cas dos conventos que grande parte dessa 
tarefa foi executada;

4ª  Muitas vezes nas atividades 
dos mosteiros brotou o germe donde 

surgiram as universidades  e as escolas 
médicas, como ocorreu com a Escola de 
Salerno e a de Monte Cassino;

5ª Por último, a atuação patrística 
imprimiu forte contingente altruístico e 
deu à medicina, nos primeiros séculos da 
Idade Média, uma nova visão de mundo.

A medicina monástica

A palavra “monge” deriva do grego 
monos, solitário. Para fugir das persegui-
ções, homens iluminados por profundas 
convicções religiosas buscaram lugares 
ermos (donde ermitão) para buscar, 
no recolhimento, a paz de espírito e a 
tranquilidade.

As primeiras ordens monásticas 
foram criadas por santo Antônio (c. 250 
d.C.), são Pacônio (292-346), são Basílio 
(331-379) e santo Atanásio (293-373). 
Mais tarde são Benedito (século VI) 
reuniu em Monte Cassino homens pelo 
vínculo da busca da paz e da caridade.

Com a evolução, as abadias trans-
formaram-se em feudos eclesiásticos, 
semelhantes aos da nobreza temporal. 
A par do asceticismo logo se tornou 
tarefa dos monges o trabalho da terra, 
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e com apreço pelas obras deste mun-
do surgiu a prática da medicina sob a 
forma de socorros aos doentes dentro e 
fora dos limites das abadias. Os padres 
eram interessados nas questões ligadas à 
biologia, porém não as trataram com o 
mesmo ardor que consagravam aos temas 
religiosos.

Nem todos os frades se limitavam ao 
enclausuramento; muitos, mendicantes e 
pregadores, saíam levando a palavra da fé 
junto com o quanto haviam aprendido 
da arte de curar; quase sempre parcos 
rudimentos, não obstante o acervo cada 
vez mais rico das bibliotecas monacais, 
porém um acervo muito mais rico em filo-
sofia do que em medicina.

Desde o início e durante toda a Ida-
de Média, se mantiveram lado a lado as 
medicinas laicas e monásticas. Os frades 
de Monte Cassino tinham na sua regra a 
recomendação: “Antes e acima de tudo 
deve-se cuidar dos doentes.”

A atividade médica dos religiosos 
atingiu seu ponto culminante no século 
X. Porém, o labor médico dos monges 
fora dos limites das abadias não era do 
agrado da Igreja, que avaliava seus incon-
venientes para a vida religiosa. Além 
disso, a prática da cirurgia colidia com 

o preceito eclesiástico contra o derra-
mamento de sangue: “Ecclesia abhorret 
a sanguinee” (a Igreja evita o sangue).

A crescente atividade médica dos 
clérigos provocou reações da Igreja sob a 
forma de decisões conciliares. A insistên-
cia no tema perante sucessivos concílios 
revela a resistência encontrada por parte 
do clero em abrir mão das suas atividades 
médicas no meio mundano.

A expansão das chamadas escolas cate-
dralícias, no século IX, tendo por modelo 
a fundada por Alcuíno, o ministro culto 
de Carlos Magno, permitiu que aumen-
tasse o contingente de leigos estudando 
medicina, o que, por sua vez, contribuiu 
para que fosse aos poucos passando para 
as mãos destes o exercício profissional. O 
desenvolvimento do ensino universitário 
e o enriquecimento das grandes cidades 
com o comércio em expansão constitu-
íram fatores adjuvantes nessa evolução.

A escolástica

Na verdade é difícil determinar 
quando a influência de Aristóteles foi 
iniciada no pensamento ocidental. Após 
a depressão, advindas das devastações dos 
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bárbaros ao norte e dos sarracenos ao sul, 
a Europa viveu séculos de grande obscu-
rantismo, até que a renovação cultural 
ditada por normas educacionais da Igreja 
despontou no século XI.

As escolas da cristandade receberam 
fortes influências vindas do leste, por 
meio de comentadores árabes transmi-
tindo conteúdos filosóficos de Aristóteles 
e dos textos gregos originais do filóso-
fo. A Igreja, que de começo encarava a 
leitura do Aristóteles como condenável, 
acabou por elevá-lo à importância dos 
conhecimentos provindos da Bíblia e dos 
santos padres.

A escolástica baseava-se em cogi-
tações especulativas divorciadas da 
observação direta. Na medida em que a 
Igreja aceitou e difundiu essa maneira de 
pensar, retardou a evolução da medicina, 
colaborando nisso a intransigência tipi-
camente eclesiástica. Contudo, foi um 
religioso franciscano, Rogério Bacon, 
quem no século XIII alertou as elites 
intelectuais para o verdadeiro caminho 
a seguir no estudo do mundo físico. A 
obra do ilustre frade conserva ainda hoje 
interesse, sendo instrutiva a leitura da 
parte referente às ciências experimentais 
na qual está a medicina.

À Igreja ainda é atribuído o ônus 
de ter dificultado a pesquisa anatômica 
pela sua oposição aos estudos cadavéri-
cos. A disposição que impedia teria sido 
a bula de Bonifácio VIII, promulgada 
em 1300 sob o título De sepulturis. Não 
raramente ouve-se essa acusação, embo-
ra no começo deste século já se tivesse 
demonstrado a inexistência nesse docu-
mento de qualquer limitação taxativa aos 
estudos anatômicos. Destinava-se apenas 
a impedir que não fossem os corpos dos 
mortos nas cruzadas reduzidos a peda-
ços para serem enviados aos países de 
origem, para não serem enterrados nas 
terras dos infiéis.

As primeiras escolas de medicina

A primeira escola de medicina da 
Idade Moderna foi a Escola de Salerno, 
criada em 1075,  na costa do mar Tirre-
no. Nessa região, por volta dos anos 900, 
reuniu-se um grupo de mestres e discípu-
los e de portadores de escritos dedicados 
aos assuntos médicos, o que acabou por 
favorecer o surgimento da escola.

A famosa obra Regimen sanitatis 
salerni ou Flos medicinae scholae saler-
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nitanae, resultante de colaborações 
anônimas, de elaboração posterior ao 
ano de 1100, foi o livro de medicina 
popular que maior divulgação teve, ten-
do sido traduzido para diversas línguas 
e com múltiplas edições. A sua edição 
de Frankfurt (1553) é particularmente 
interessante pelas belas xilogravuras e 
constitui um dos mais curiosos textos 
da medicina antiga.

O famoso convento de Monte Cas-
sino está ligado à evolução da medicina 
por meio de laços diversos:

1º São Benedito instituiu no mosteiro 
a preocupação da assistência aos enfermos;

2º  O grande tradutor e divulgador 
da ciência  árabe, Constantino, o Afri-
cano, prosseguiu  seus trabalhos como 
monge beneditino e terminou seus dias 
em Monte Cassino;

3º As atividades dos beneditinos 
criaram as chamadas escolas monacais, 
precursoras das universidades;

4º Deve-se ainda assinalar o valor 
da sua preciosa biblioteca, onde foram 
recolhidos, traduzidos, comentados e 
copiados os mais importantes textos da 
antiga medicina.

Monte Cassino favoreceu uma 
nova ciência, capaz de apagar as antino-

mias entre fé e razão, porém só com o 
advento das universidades é que o espí-
rito humano entrou no caminho da sua 
emancipação.

O surgimento das universidades

O surgimento das universidades se 
deu a partir de 1100 d.C.

O termo “universidade” advém do 
latim universitas, atis, que fala de uni-
versalidade como o todo, a totalidade, o 
conjunto das coisas (universitas rerum). O 
termo universus, a, um era utilizado no 
singular com nomes coletivos para desig-
nar o todo da coisa; na língua filosófica, o 
neutro universum servia para traduzir o 
grego tó hólon, o todo, a totalidade.

Acredita-se que Cícero tenha criado 
o termo universitas para traduzir, para 
o latim, o grego hólotés (a totalidade, a 
generalidade), que passou, após ele, a 
ser utilizado na língua do direito no sig-
nificado de “organização”, “associação”, 
“vínculo associativo”.

A palavra “universidade” não tinha 
originariamente o sentido de escolas 
superiores organizadas sob a forma de 
um conjunto. Servia apenas para designar 
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corporações formadas pelos que, de pro-
cedências variadas, se reuniam em busca 
de fins comuns. Era seguida, de regra, de 
um genitivo para melhor caracterizá-la. 
Mestres e alunos dedicados ao studium 
generale (conjunto de matérias de nível 
superior), passaram a ser denominados 
universitas magistrorum et scholarium.

Muitas das universidades medievais 
têm suas datas de fundação envoltas em 
incertezas. As de Bolonha e de Paris, por 
exemplo, apareceram espontaneamente 
como frutos de um sentimento gregário 
aos poucos consolidado.

Outras têm suas datas mais definidas, 
ligadas a decretos reais ou a bulas papais. 
Assim originou-se a Universidade de Nápo-
les, em 1224, mediante ato de Frederico II, 
enquanto a Universidade de Salamanca, 
após iniciativa abortada de Afonso IX, 
em 1227, só teve sua fundação efetivada 
em 1243, graças à Carta de Privilégios de 
Ferdinando III, rei de Castilha.

São datas admitidas, por cronologia, 
para a fundação das principais universida-
des: Bolonha (1088); Paris (1200); Oxford 
(1206); Nápoles (1224); Pádua (1228); 
Cambridge (1229); Salamanca (1243); 
Montpellier (1289); Heidelberg (1386); 
Iena (1558).

Essas universidades passaram a 
organizar escolas de medicina nas quais 
importantes médicos da Idade Média e 
depois do Renascimento fizeram suas for-
mações e desenvolveram suas pesquisas 
em busca da evolução dos conhecimen-
tos médicos.

As epidemias na Idade Média

No século II d.C. surgiu a peste 
antonina, uma moléstia que invadiu a 
Península Itálica e depois disseminou-se 
pelas regiões vizinhas, indo até o Reno. 
Segundo estudiosos, havia semelhanças 
entre essa epidemia e a de Atenas. O 
mal permaneceu por 22 anos conse-
cutivos, marcados por alternância de 
abrandamentos e exacerbações, e reper-
cutiu de modo intenso nos destinos da 
nação romana cujos alicerces começa-
ram a tremer.

No homem assumia duas formas 
clínicas, a disentérica e a septicêmica, a 
última gravíssima, com mortalidade de 
95% (modernamente caiu para 50%, 
após o advento dos quimioterápicos e 
dos antibióticos). O seu diagnóstico exi-
ge, atualmente, provas laboratoriais da 
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presença do agente Pseudomonas psau-
domallei, bacilo gram-negativo também 
chamado Pfeifferella whitmori.

Nos séculos III e IV Roma foi nova-
mente abalada por epidemias terríveis.

A primeira irrompeu em 252 e teve 
suas manifestações descritas por Cipria-
no, bispo de Cartago, ficando conhecida 
como peste de São Cipriano. Era uma 
enfermidade ulcerosa que, por causa de 
sua inflamação, foi denominada de car-
búnculo, ou antraz, e acometia a todo o 
corpo e causava aos enfermos sérios peri-
gos, atacando, na maior parte dos casos, 
particularmente aos olhos e cegando a 
inúmeros seres humanos. O carbúncu-
lo, ou antrax, é uma doença bacteriana 
aguda, causada pelo “Bacillus anthracis”, 
um bacilo gram-positivo, aeróbio, não 
hemolítico. Seu nome deriva do grego 
anthrakis, carvão, pois a forma cutânea 
da doença causa lesões pretas, de cor 
assemelhada `a do carvão. É conhecida 
desde a antiguidade. Foi uma das sete 
pragas do Egito, conforme é vista no 
Livro do Êxodo e claramente descrita 
em documentos romanos. Foi a primeira 
doença a ter demonstrada a sua etiologia 
infecciosa obedecendo aos postulados de 
Koch, que isolou o bacilo em 1876. Em 

1881, Pasteur usou uma cepa atenuada 
do B. anthracis para vacinar animais. 
Foi a primeira vacina desenvolvida em 
laboratório.

A praga de 312 d.C. foi devida ao 
sarampo.

As epidemias que se sucederam 
foram agravadas pelas guerras e pela 
fome. Na Bretanha (atual Inglaterra), 
em 444, acarretaram enorme mortan-
dade. No começo do século VI uma série 
de calamidades desabou sobre o mundo 
romano. O Vesúvio, em atividade no ano 
de 513, causou muitos danos e tremores 
de terra. A Idade Média mereceu, por 
isso, mais do que nunca, a fama de “Ida-
de Negra”.

O ano de 542 trouxe consigo outra 
grande epidemia que durou cinquenta 
anos, a peste de Justiniano, novamente 
com sintomas semelhantes aos relatados 
por Tucídides para a peste de Atenas.

Ao aproximar o temido ano 1000, 
cada vez mais sombria era a vida na 
Europa e no Oriente próximo. As con-
centrações nas cidades e a promiscuidade 
ao longo das marchas das cruzadas pro-
moviam a difusão de males contagiosos.

Então o mal se apresentou bem 
definido, não havendo dúvidas quanto ao 
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diagnóstico de “peste” no sentido hodierno. 
Ao lado dessa peste, a bubônica ou pneu-
mônica, estavam a varíola, a difteria, o 
mal dos ardentes, a dança de S. Guido 
e, já no Renascimento, a sífilis.

No século XII várias moléstias eram 
consideradas morbi contagiosi, embo-
ra conhecidas muitas vezes por outros 
nomes: a lepra, a gripe, o tracoma, a 
oftalmia gonocócica, a sarna, o impetigo, 
o tifo, o antraz, a difteria, a erisipela, a 
tuberculose pulmonar e a peste.

A terminologia pecava pela precisão. 
A palavra lepra, por exemplo, era usada 
para designar um grupo de moléstias 
eruptivas que incluía o vitiligo, a psor-
íase, a sífilis e a própria lepra. A índole 
contagiosa da lepra era de longa data 
conhecida, mas só em 583 o Concílio 
de Lyon estabeleceu determinações acer-
ca da livre movimentação dos leprosos, 
e em 644 Rotharis, rei dos Lombardos, 
ordenou o isolamento destes, o que deu 
origem aos leprosários. Quando fora dos 
confinamentos, usavam um manto negro 
com dois remendos brancos no peito. 
Ao se aproximar alguém, eram obrigados 
a soar uma campainha, hábito mantido 
no interior do Brasil até o começo do 
século XX. A expulsão dos doentes das 

comunidades era atributo e prerrogativa 
de clérigos, e a cerimônia dessa exclusão 
se fazia com um rito macabro em que o 
paciente, dentro de cova sepulcral, rece-
bia a extrema-unção, como se fora um 
defunto.

A peste negra, ou peste bubônica, 
foi sem dúvidas a maior e mais trágica 
epidemia registrada na história, tendo 
produzido um morticínio sem paralelo. 
Foi chamada de peste negra pelas man-
chas escuras que apareciam na pele dos 
enfermos.

Iniciou-se na Ásia Central, espa-
lhando-se por terra e mar em todas 
as direções. Em 1334 causou milhões 
de mortes na Mongólia, na China, na 
Mesopotâmia e na Síria. Em 1347 a 
epidemia alcançou a Crimeia, o arqui-
pélago grego e a Sicília. Em 1348 chegou 
a Marselha por navios genoveses proce-
dentes da Crimeia. Em um ano, a maior 
parte da população dessa cidade fran-
cesa foi dizimada pela peste. Ainda em 
1348, a peste chegou ao centro e norte 
da Itália e dali se estendeu para toda a 
Europa, semeando desolação e morte 
nos campos e nas cidades. Povoados 
inteiros se transformaram em cemitérios. 
Calcula-se que a Europa tenha perdi-
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do, com a peste, pelo menos um terço 
de sua população. Durante a epidemia, 
o povo, desesperado, procurava qual-
quer explicação para a calamidade. Para 
alguns, era um castigo divino, punição 
dos pecados, aproximação do Apoca-
lipse. Para outros, os culpados seriam 
os judeus, os quais foram perseguidos 
e trucidados. Somente em Borgonha, 
na França, foram mortos cerca de cin-
quenta mil deles. Atribuía-se, também, 
a disseminação da peste a pessoas que 
estariam contaminando as portas, ban-
cos e paredes com unguento pestífero. 
Muitos suspeitos foram queimados vivos 
ou enforcados.

No meio desse desespero e irraciona-
lidade, ocorreram episódios edificantes, 
pois muitos médicos se dispuseram a 
atender os pestilentos com risco da pró-
pria vida. Para isso, adotaram roupas 
e máscaras especiais. Alguns evitavam 
aproximar-se dos enfermos e prescreviam 
à distância e lancetavam os bubões com 
facas de até 1,80 metro de comprimen-
to. As medicações recomendadas eram 
da maior variedade e da mais incrível 
extravagância. Os capuchinhos e jesuítas 
cuidaram dos pestilentos em Marselha, 
correndo todos os riscos.

As consequências sociais, demográ-
ficas, econômicas, culturais e religiosas 
dessa grande calamidade foram imensas. 
As cidades e os campos ficaram despo-
voados; famílias inteiras se extinguiram; 
casas e propriedades rurais ficaram vazias 
e abandonadas e sem herdeiros legais; a 
produção agrícola e industrial reduziu-se 
enormemente; houve escassez de alimen-
tos e de bens de consumo; a nobreza 
empobreceu; reduziram-se os efetivos 
militares; reduziu-se o clero. Porém, hou-
ve a ascensão da burguesia, que explorava 
o comércio.

Desde logo sobressaiu a contribuição 
de Atanásio Kircher, que foi com certe-
za o primeiro a ver, com o microscópio, 
os incontáveis grandes microrganismos 
(Yersinia pestis) transmitido pelas pulgas 
e as células purulentas no sangue dos 
pacientes com a praga.

Se Tucídides com a peste de Atenas 
criou uma bela página da literatura, o 
mesmo fez Bocaccio no seu Decamerão 
com a peste de Florença.

Os santos e a saúde

No século XIII na Hungria e depois 
na Alemanha apareceram as “Irmanda-
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des dos Flagelantes” e dos “Portadores da 
Cruz”, que percorriam cidades e campos 
castigando-se em prol da remissão dos 
pecados. Há quem atribua a santo Antô-
nio (1231) a iniciativa dessa devoção que 
se alastrou pela Europa arregimentando 
milhares de adeptos. Porém, as pere-
grinações promovidas pelos flagelantes 
serviam apenas para disseminar ainda 
mais a peste e outras moléstias.

A promiscuidade e o fanatismo 
produziram muitos abusos da licen-
ciosidade e de atos de violência, estes 
últimos dirigidos contra os judeus, tidos 
como responsáveis pelos males enviados 
como castigo contra suas heresias. Cou-
be ao imperador Carlos IV e ao papa 
Clemente as medidas enérgicas para pôr 
fim às manifestações públicas da “mania 
da flagelação”.

Ainda como consequência da pes-
te negra e do desespero das massas 
ante a impotência dos meios utiliza-
dos (devoção, sacrifícios e magias), a 
massa popular voltou-se para ouvir os 
apelos das práticas demoníacas e surgiu 
então a dança de São Guido ou de São 
João. Formavam-se círculos de homens 
e mulheres de mãos dadas que, como 
possessos, entregavam-se a uma dança 

convulsiva e desenfreada. Essa psicose 
coletiva abrolhou subitamente em Aix-
-la-Chapelle, em 1374, e espalhou-se 
para outras regiões.

A demonomania só se desfez nas 
chamas das fogueiras inquisitoriais, nas 
perseguições e lutas entre fanáticos, e 
quando na medicina apareceram os 
meios para afastar as epidemias e clare-
ar o entendimento dos homens. Porém, 
a medicina não esteve livre do espírito 
da época.

Assim, Jean François Fernel (1497-
1558) – que além de médico (introduziu 
o termo “fisiologia” na linguagem médi-
ca) era matemático ilustre, pois sugerira 
como medir com exatidão um grau do 
meridiano terrestre – acreditava nos 
demônios como causadores de molés-
tias. No século XVI, Ambroise Pare 
(1510-1590), o pai da cirurgia francesa, 
aceitava a teoria dos inquisidores sobre 
a bruxaria.

As epidemias e demais moléstias 
que afligiam os homens dessas obscuras 
épocas; a pregação eclesiástica insis-
tente no caráter expiatório dos males 
físicos enviados do Céu para castigar e 
redimir os pecadores; a impotência dos 
recursos médicos; a ineficácia das práti-
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cas da magia; tudo isso se somou para 
levar ao homem a recorrer ao auxílio 
de divindades, quer diretamente, quer 
pela intercessão dos seus advogados, os 
santos. Assim os santos surgiam como 
uma esperança de cura e sobrevivência. E 
nesse universo de crendices proliferaram, 
na Idade Média, os santos patronos da 
medicina e os santos protetores da saúde.

Os primeiros santos a serem asso-
ciados diretamente à atividade curativa 
foram os gêmeos Cosme e Damião, nas-
cidos na Síria no século III d.C., durante 
o reinado de Diocleciano. Ganharam 
projeção e fama devido a sua dedicação 
à cura sem cobrança de taxas. Conta-se 
que o mais notório de seus milagres foi 
um prodígio cirúrgico: teriam substitu-
ído com sucesso a perna gangrenada de 
um sacristão romano pela perna de um 
escravo negro morto. Porém foram per-
seguidos e decapitados por Diocleciano, 
com o que se transformaram em patro-
nos dos médicos.

Muitos santos foram evocados para 
distintos males, como são Roque e são 
Sebastião, para proteger contra a pes-
te; são Jó contra a lepra; santo Antônio 
contra o ergotismo; santa Lúcia contra 
as enfermidades dos olhos; são Vito con-

tra picadas de aranhas; santa Elizabete, 
protetora dos lazarentos; santa Tereza de 
Ávila, protetora de enfermidades cardía-
cas; entre muitos outros.

Os hospitais medievais

Na antiga Roma, ao longo das 
amplas fronteiras do império, surgiram 
os hospitais militares destinados ao aten-
dimento dos feridos nas batalhas. No 
Oriente apareceram hospitais fundados 
sob os auspícios de príncipes e na Euro-
pa Ocidental. Os hospitais foram obras 
tipicamente cristãs e mantinham estreita 
ligação com os mosteiros e com as ordens 
religiosas. Porém, o aumento da popula-
ção forçou os governantes, pelo espírito 
piedoso reinante na Idade Média, a cons-
truírem hospitais livres de interferências 
religiosas ou políticas. Assim, hospitais 
públicos apareceram em muitos locais. 
Na segunda metade do século IV (370 
d.C.), pela iniciativa de são Basílio, foi 
fundado em Cesárea, na Capadócia, um 
conjunto assistencial batizado de Basilius 
e que assumiu vulto de uma verdadeira 
cidade, com ruas, prédios diversos para 
classes diferentes de doentes, instalações 
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para médicos e enfermeiras, alojamentos 
para convalescentes, oficinas e até mes-
mo escolas industriais para as crianças 
recolhidas no mosteiro.

No ano 400, Fabíola, uma dama 
romana convertida ao cristianis-
mo, fundou em Roma, segundo são 
Jerônimo, um grande hospital, o Noso-
comium, para recolher doentes das 
ruas e tratar os sofredores vitimados 
pela “pobreza e pela doença”. Nesse 
tempo também a imperatriz Eudóxia 
construiu hospitais em Jerusalém, e 
ainda em Roma o papa Symmachus 
dotou de hospitais as três principais 
Igrejas de Roma, a de São Pedro, a de 
São Paulo e a de São Lourenço.

Quando os primeiros cruzados 
capturaram Jerusalém em 1099, encon-
traram um hospital cristão que havia sido 
fundado trinta anos antes pelo irmão 
Gerardo, para auxiliar aos peregrinos 
que iam à Terra Santa. Era cuidado por 
um pequeno grupo de monges que se 
diziam “Os irmãos pobres do Hospi-
tal de São João”. Os cruzados haviam 
entregado alguns edifícios que o irmão 
Gerardo reorganizou como um hospital. 
O grupo de monges transformou-se em 
uma ordem religiosa regular com o nome 

de “Cavaleiros de São João” (a Ordem 
de Malta). A seita cresceu e só na Itália 
teve sete hospitais. Em Rodes, a Ordem 
de São João se transformou em um Esta-
do soberano com suas próprias leis, um 
Exército e um corpo diplomático, ten-
do construído um imenso hospital, cujas 
ruínas surpreendem por seu tamanho.

Na França e na Inglaterra idênticos 
hospitais cristãos foram implantados, e 
na Alemanha o mesmo ocorreu mercê 
dos bons ofícios do papa Inocêncio III.

No século XIII, Inocêncio III fun-
dou em Roma o Hospital do Espírito 
Santo e exortou os fiéis para que dotas-
sem de hospitais suas dioceses, tendo 
conseguido que instituições destinadas 
ao recolhimento dos doentes surgissem 
em quase todas as cidades europeias com 
mais de cinco mil habitantes. Esses hos-
pitais deixavam muito a desejar quanto 
às condições de higiene, de estrutura 
funcional, bem como de ventilação e 
insolação. Eram recolhimentos para 
indigentes e perigosos focos de infec-
ções, resultantes da promiscuidade e da 
ausência de métodos de prevenção das 
contaminações.

Semelhante situação não difere 
muito daquela encontrada nos hospitais 
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ainda ao final do século XVIII e início do 
XIX, justificando-se, por isso, a repulsa 
dos doentes em relação a essas casas onde 
as perspectivas de recuperação da saúde 
se mostravam deficientes.

Assim, os hospitais despontaram 
como decorrência, por um lado, da 
incidência de moléstias resultantes das 
precárias condições de vida; por outro, 
da consciência do dever cristão de socor-
ro aos desvalidos.

Os hospitais surgiram, desse modo, 
como manifestação do espírito católico 
da época. Foram frutos de manifestação 
religiosa, inspirada nos ditames da cari-
dade cristã. Surgiram, por isso, ligados 
às organizações monásticas e às ordens 
religiosas, o que, entretanto, não impe-
diu a participação do poder temporal 
representado pelos monarcas igualmen-
te levados pela obediência aos preceitos 
ditados pela fé.

A formação da Europa

A segunda vertente de formação da 
Europa: a oriental. A medicina bizan-
tina. O desenvolvimento da cultura 
árabe e a invasão da Europa por estes. 

Jundi Shapur e a salvaguarda da cul-
tura da época Clássica. A recuperação 
da medicina clássica greco-romana 
pelos árabes. O médico Avicena.

Uma das vertentes da formação da 
Europa Moderna, a vertente ocidental, 
se deu a partir dos séculos II e III com 
o declínio do império romano. Com a 
decadência de povoações e cidades do 
entorno do Mediterrâneo, se verifica-
ram as sucessivas invasões de grupos 
bárbaros, como os germânicos advin-
dos do norte da Europa e os asiáticos 
do oriente, originando-se disso uma 
divisão da Europa conforme territórios 
eram conquistados.

A outra vertente, bem mais tardia a 
oriental, seguiu-se ao declínio do impé-
rio de Bizantino.

O império bizantino, divisão orien-
tal do império romano, surgiu após a 
queda de Roma com a fragmentação 
deste último em dois e se estendeu até a 
queda de Constantinopla com a sua con-
quista pelos otomanos, sob o comando 
do sultão Maomé II, em 1453. Esse fato 
marca o fim da Idade Média e também 
decreta o fim dos últimos vestígios do 
outrora poderoso império romano.
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O domínio muçulmano na Penín-
sula Ibérica, denominada pelos árabes 
de al-Andalus, durante a Idade Média a 
partir de 711, não só impregnou o sul da 
Europa com a cultura árabe como também 
com sua medicina.

A medicina bizantina

A medicina bizantina recolheu 
conhecimentos do Egito helenizado, e 
suas cerimônias de cura se fundamen-
taram numa bibliografia atribuída a 
Hermes Trimegisto, o Corpus hermeticum.

A tradição hermética, nas quais as 
cerimônias de cura se baseavam, mes-
clava magia, astrologia e alquimia, que 
passaram do Egito para Bizâncio e daí 
para a Europa. Porém, a medicina no 
império bizantino se desenvolveu debai-
xo da autoridade da Igreja católica, que 
sustentava o princípio da autoridade 
suprema das Sagradas Escrituras, não 
somente nos assuntos da fé como tam-
bém nos da ciência.

Cristianizaram-se algumas práti-
cas pagãs, e a principal delas foi a do 
incubatio, ou do sonho. Depois de um 
banho de purificação, o enfermo deve-

ria adormecer dentro de recinto sagrado, 
processo chamado de incubatio (incuba-
ção), quando então a cura lhe chegaria 
pelos sonhos. Nos templos, também 
havia a prática dos ex-votos, da astrologia 
e do uso de feitiçarias e amuletos. Essas 
práticas atravessaram a Idade Média e 
subsistem ainda hoje em muitos grupos 
sociais.

Os primeiros médicos cristãos inclu-
íram autoridades eclesiásticas como 
Eusébio, o bispo de Roma, e Zenóbio, 
sacerdote de Sidon. Suas práticas se base-
avam nos ensinamentos de Jesus, sendo 
que, para eles, auxiliar o enfermo era um 
dever cristão. Essas atividades alcança-
ram grande importância tanto para o 
indivíduo quanto para a comunidade, ao 
agrado dos bispos que, assim, se torna-
vam responsáveis por cuidar dos doentes.

A medicina bizantina foi uma medi-
cina dogmática na qual prevaleceu a fé 
dominando a tudo, incluindo a razão e 
a realidade. Seu objetivo essencial era o 
de ajudar o enfermo, considerando isso 
como sendo um ato de caridade cristã.

A medicina, então, após haver sido 
primeiro mágico-sacerdotal, depois reli-
giosa e ao mesmo tempo empírica, de 
haver se transformado em uma prática 
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racional na época da Grécia clássica, 
de se fazer objetiva e experimental em 
Alexandria, de haver regulado a higiene 
ambiental em Roma, voltou a se tornar 
religiosa na decadência do império roma-
no. A medicina voltou assim a ficar sob 
o domínio da Igreja católica no império 
bizantino.

A medicinA árAbe medievAl

No oriente, a medicina árabe repre-
sentou uma retomada da medicina 
greco-romana, bem como uma reconquista 
dos estudos das doenças e seus tratamentos.

A partir de 76 d.C., Jundi Sha-
pur, na Pérsia, passou a receber muitos 
refugiados – primeiro judeus, após a des-
truição de Jerusalém, e depois filósofos 
gregos da Academia de Atenas, com o 
seu fechamento em 529. Esses refugiados 
portavam consigo uma grande quanti-
dade de textos da época. Contribuíram, 
então, os refugiados na preservação de 
escritos clássicos gregos, não somen-
te médicos, mas também de diferentes 
ramos da cultura grega, durante os sécu-
los nos quais esteve a Europa submersa 
na Idade Média.

Os nestorianos, fugindo de Ale-
xandria no ano de 431, também foram 
se asilar em Jundi Shapur, colaborando 
também na guarda de importantes obras 
greco-romanas.

Com isso, no século VII pôde se 
estabelecer em Jundi Shapur um cen-
tro de ensino superior conhecido como 
“Academia Hipocrática”, que permane-
ceu como principal instituição científica 
do mundo árabe por mais de um sécu-
lo, quando foi substituída pela “Casa da 
Sabedoria de Bagdá”.

Em meados do século IX os árabes 
já conheciam a íntegra do Corpus hipo-
craticum, a obra monumental de Galeno 
e vários dos textos de Aristóteles.

Quando os árabes chegaram à Euro-
pa, seus eruditos já haviam traduzido 
todo o material literário greco-romano 
que encontraram para o seu próprio 
idioma, de modo que os textos gregos 
originais podiam ser consultados tanto 
em sírio quanto em árabe.

Os califas se tornaram defensores 
das escolas e das ciências.

Foi esse respeito pela sabedoria que 
possibilitou aos árabes reunir um núme-
ro enorme de informações em todos os 
campos do conhecimento humano.
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Observe-se que se deve aos nesto-
rianos a construção de um hospital em 
Edessa e posteriormente outro em Jundi 
Shapur, em 489.

Avicena

Avicena (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn 
ʿAbd Allāh ibn Sīnā), 980-1037, foi uma 
criança-prodígio, que aos dez anos recita-
va de memória o alcorão e obras clássicas. 
Primeiro estudou filosofia, direito, mate-
mática e, em particular, a geometria de 
Euclides. Aos dezesseis anos começou a 
estudar medicina. Aos dezoito conhecia 
toda a literatura médica da época, a qual 
havia sido preservada graças à Biblioteca 
de Alexandria e às traduções árabes das 
obras de Hipócrates, Galeno e Aristóte-
les. Quando tinha cerca de vinte anos 
escreveu sua primeira obra: uma enciclo-
pédia em vinte volumes. Por deixar um 
grande número de obras, que abarcam 
todo o saber de seu tempo, apareceu ante 
a posteridade como um novo Aristóteles.

Seu maior êxito foi alcançado na 
medicina com seu Canon medicinae, 
no qual incorporou Galeno e Aristó-
teles à medicina de forma equilibrada. 
Traduzido para o latim no século XII, 

transformou-se no principal tratado 
médico usado nas incipientes universi-
dades da Europa, tendo sido venerado 
na Europa como uma obra valiosa até o 
século XVII.

A teoria humoral da enfermidade 
foi adotada por Avicena, que a expôs e 
comentou com detalhes, sem agregar ou 
modificar absolutamente nada, mas de 
forma dogmática e autoritária. O Câno-
ne se divide em cinco grandes tomos: o 
primeiro se refere à teoria da medicina, 
o segundo aos medicamentos simples, o 
terceiro descreve as enfermidades locais 
e seus tratamentos, o quarto abrange as 
enfermidades gerais (febre, sarampo, 
varíola e outros padecimentos epidê-
micos) e as cirurgias, e o quinto explica 
em detalhe a forma de preparar distintos 
medicamentos.

Avicena descobriu a natureza con-
tagiosa da tuberculose, descreveu a 
pleurisia e algumas variedades de doenças 
nervosas, mostrando que a enfermida-
de pode espalhar-se pela contaminação 
da água e do solo. Descreveu doenças 
como a hidrofobia, a nefrite crônica, a 
hidrocele, a estenose pilórica e outras. 
Separou os dois tipos de paralisia facial, 
central e periférica, e distinguiu os três 
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tipos de icterícia: a obstrutiva, a hepática 
e a hemolítica.

A prática da medicina ao final da 
Idade Média

O início da anatomia com a disseca-
ção. O exame de urina. Os principais 
procedimentos médicos do final da 
Idade Média. A sangria. A utilização 
de dietas. A purga. A prescrição de 
drogas. A teriaga. As curas místicas. 
As práticas cirúrgicas. A cirurgia e a 
medicina.

Até fins do século XV os conheci-
mentos teóricos na medicina não haviam 
avançado muito mais do que na época de 
Galeno. A teoria humoral da enfermidade 
reinava soberana, com acréscimos religiosos 
e participações importantes da astrologia.

A anatomia estava começando a 
ser estudada não somente nos textos 
de Galeno e Avicena, mas também no 
cadáver, embora nesses tempos muito 
poucos médicos haviam visto mais de 
uma dissecação em sua vida. A autori-
zação oficial para usar dissecações no 
ensino da anatomia foi dada pelo papa 

Sexto IV (1471-1484) e confirmada por 
Clemente VII (1513-1524). A fisiologia 
do coração e do aparelho digestivo era 
baseada em Galeno, e a da reprodução 
já havia esquecido os ensinamentos da 
ginecologia de Sorano de Éfeso (séculos 
I ou II d.C.).

O diagnóstico se baseava sobretudo 
na inspeção da urina, que, segundo os 
numerosos tratados e sistemas de urosco-
pia, interpretava-se segundo as camadas 
de sedimento que se distinguiam no 
recipiente, já que cada camada corres-
ponderia a uma zona específica do corpo. 
Também a inspeção do sangue e da saliva 
era importante para o reconhecimento 
da enfermidade. A tomada do pulso 
havia caído em desuso, ou já não se pra-
ticava com o cuidado recomendado por 
Galeno.

O tratamento se baseava no princí-
pio do contraria contrariis e se reduzia a 
quatro medidas gerais:

1ª A sangria, que era realizada quase 
sempre por flebotomia, com a ideia de 
eliminar o humor excessivo responsável 
pela discrasia ou desequilíbrio (pletora), 
ou, ainda, para derivá-lo de um órgão 
para outro. As indicações da flebotomia 
eram muito complicadas, pois incluíam 
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não só o local e a técnica, mas também 
condições astrológicas favoráveis, núme-
ro de sangramentos e quantidade de 
sangue obtida em cada ação, que por sua 
vez dependiam do temperamento e da 
idade do paciente, da estação do ano, da 
localização geográfica etc. Havia muitas 
opiniões distintas, e todas eram discu-
tidas calorosamente, usando inúmeras 
referências de Galeno, Rhazes, Avicena 
e outros autores clássicos. Também eram 
usadas sanguessugas, embora com menor 
frequência que no século XVIII.

2ª  A dieta, que era sugerida para 
evitar que a partir dos alimentos con-
tinuasse a ser produzido  o humor 
responsável pela discrasia. Desde os 
tempos hipocráticos, a dieta era um dos 
principais meios terapêuticos, baseada 
em dois princípios: restrição alimentar, 
frequentemente absoluta, ainda que 
em casos não conduzisse rapidamente 
à desnutrição e à caquexia, e condutas 
precisas e volumosas para a preparação 
dos alimentos e bebidas permitidos, que 
ao final eram cozimentos, caldos, ovos 
e leite.

3ª A purga, que era proposta para 
facilitar a eliminação do excesso do 
humor causador da enfermidade. Essa 

medida terapêutica era herança de uma 
antiga ideia egípcia, a do whdw, princí-
pio patológico que, gerado no intestino, 
daí passaria para o resto do organismo 
produzindo mal-estar e sofrimento. Essa 
pode ser a mais antiga medida terapêu-
tica médica popular. Identificada como 
eficiente desde o século XI a.C. no Egito, 
continuou vigente até meados do século 
XX. Às vezes os purgantes eram substi-
tuídos por enemas.

4ª As drogas: lugar comum era o uso 
de drogas de distintos e diversos tipos, 
que de regra eram obtidas, a maior parte, 
de diferentes plantas, às quais eram atri-
buídas diversas propriedades: digestivas, 
laxantes, diuréticas, diaforéticas, analgé-
sicas etc. A polifarmacia era a regra, e 
com frequência as receitas continham 
mais de vinte componentes distintos. A 
preparação favorita da época foi a “teria-
ca” ou “teriaga”.

A teriaga

Esse medicamento era um antídoto 
polifármaco, mencionado pela primeira 
vez no poema “Theriaká”, de Nicandro 
de Colófon (séc. II a.C.). Foi objeto de 
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várias formulações, sendo a mais conhe-
cida a do médico de Nero Andrômaco 
(séc. I d.C.), que se baseou num antí-
doto para os venenos desenvolvido por 
Mitrídates, rei de Ponto, que temia que 
o envenenassem.

A “teriaca” de Andrômaco tinha 64 
substâncias distintas, incluindo fragmen-
tos de carne de víboras venenosas, e sua 
preparação era tão complicada que em 
Veneza no século XV devia ser aviada na 
presença dos priores e conselheiros dos 
médicos e dos farmacêuticos.

Entre os componentes da “teriaga” 
estava o ópio, o que pode explicar a sua 
popularidade. A preparação durava meses, 
e podia ser usada tanto na forma líquida 
quanto como unguento. A receita da “teria-
ga” é encontrada na farmácia galênica.

Outras substâncias também reco-
mendadas por seus poderes mágicos 
eram: cornos de unicórnio, sangue de 
dragão, esperma de rã, bílis de serpentes, 
pó de múmia humana, fezes de diversos 
animais etc. Ao mesmo tempo que se 
utilizavam dessas medidas terapêuticas, 
também usavam outras baseadas em 
poderes sobrenaturais.

Os exorcismos eram importantes no 
trato dos transtornos mentais, epilepsia 

ou impotência; nesses casos, o sacerdote 
substituía o médico. A crença nos poderes 
curativos das relíquias era generalizada, e 
então, como agora, se rezava aos santos 
especiais para o alívio dos padecimen-
tos específicos. A tuberculose ganglionar 
cervical ulcerada, ou escrófula, se cura-
va com o toque da mão do rei, tanto 
na Inglaterra quanto na França – desde 
o ano 1056, quando Eduardo, o Con-
fessor iniciou a tradição na Inglaterra, 
até 1824, quando Carlos X tocou 121 
pacientes que lhe foram apresentados por 
Alibert e Dupuytren em Paris.

A prática da cirurgia

Os médicos não praticavam a cirur-
gia, que estava nas mãos dos cirurgiões e 
dos barbeiros. Os cirurgiões não atuavam 
nas universidades, não falavam latim e 
eram considerados gente pouco educada 
e de classe inferior. Muitos eram itineran-
tes, iam de uma cidade a outra operando 
hérnias, cálculos vesicais, cataratas, o que 
requeria experiência e habilidade cirúr-
gica, ou curando feridas superficiais, 
abrindo abscessos e tratando fraturas.
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Seus principais competidores eram 
os barbeiros, que além de cortar cabelo 
vendiam unguentos, extraíam dentes, 
aplicavam ventosas, punham enemas e 
faziam flebotomias. Os barbeiros apren-
deram essas artes nos monastérios, aonde 
acorriam para a tonsura dos frades. Como 
os frades, por lei eclesiástica, deveriam se 
sangrar periodicamente, aproveitavam a 
presença dos barbeiros para isso. Os bar-
beiros dos monastérios eram conhecidos 
como rasor et minutor, que significava 
barbeiro e sangrador.

Os cirurgiões de Paris formaram a 
Irmandade de São Cosme em 1365 com 
dois objetivos: promover seus ingressos 
na Faculdade de Medicina de Paris e 
impedir que os barbeiros praticassem a 
cirurgia. Ao final de dois séculos conse-
guiram ambas as coisas, mas em troca 
tiveram de aceitar os regulamentos das 
faculdades, que os obrigava a estudar 
nelas, aprender o latim e passar em 
um exame, para poder exercer cirurgia. 
Tiveram também que incorporar aos bar-
beiros como membros de sua irmandade.

Na Inglaterra os cirurgiões e os bar-
beiros foram reunidos em um só grêmio 
por Henrique VIII, e assim estiveram até 
1745, quando a união se dissolveu, mas 

em 1800 foi fundado o Real Colégio de 
Cirurgiões. Na Itália a distinção entre 
médico e cirurgião nunca foi tão pronun-
ciada, e desde 1349 existiam estatutos 
que se aplicavam a médicos, cirurgiões 
e barbeiros. Todos deviam registrar-se e 
passar em exames nas escolas de medi-
cina das universidades para exercerem a 
profissão.

parte 4. a idade moderna

O Renascimento

O Renascimento teve como particu-
laridades: 1º. Um retorno à cultura 
clássica: o pensamento renascentista 
originou-se da reflexão sobre os textos 
greco-romanos associada à herança 
de valores medievais; 2º. Antropo-
centrismo: o homem passou a ser o 
centro de tudo, a medida de todas as 
coisas; 3º. O ideal de universalidade: 
para os renascentistas, a pessoa podia 
conhecer tudo, o ser humano ideal 
era aquele que conheceria todas as 
ciências e artes; 4º. O humanismo: 
as ações humanas tiveram precedên-
cia e valoração.
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O Renascimento foi um movimento 
de ordem artística, cultural e científica 
deflagrado na passagem da Idade Média 
para a Moderna. Atingiu as camadas 
urbanas da Europa Ocidental entre os 
séculos XIV e XVI e foi caracterizado 
pela retomada de valores da cultura clás-
sica greco-romana.

As bases desse movimento foram 
proporcionadas por uma corrente filo-
sófica reinante, o humanismo, que 
descartava a escolástica medieval, até 
então predominante, e propunha um 
retorno às virtudes da Antiguidade. 
Autores greco-romanos começaram a 
ser traduzidos e rapidamente difundidos.

Apesar de recuperar os valores da 
cultura clássica, o Renascimento não 
foi uma cópia dessa, pois utilizava-se 
dos seus conceitos, porém aplicava-os de 
uma nova maneira em uma nova reali-
dade. Assim, como os gregos, os homens 
renascentistas valorizaram o antropocen-
trismo: “o homem é a medida de todas 
as coisas”. O entendimento do mundo 
passou a ser feito a partir do valor do 
ser humano, do seu trabalho, conflitos, 
transformações, amores, suas contradi-
ções. A racionalidade, para o pensamento 
renascentista, era uma manifestação do 

espírito humano que colocava o indiví-
duo mais próximo de Deus. Ao exercer 
sua capacidade de pensar o mundo, o 
homem simplesmente dava vazão a um 
dom concedido por Deus. Aspecto fun-
damental era a valoração atribuída às 
ações humanas, o humanismo. Tal carac-
terística apresentava-se na reprodução 
de situações do cotidiano e na rigorosa 
reprodução dos traços e formas humanas 
(naturalismo).

“Itália: o berço do Renascimento”. 
Essa é uma expressão muito utilizada, 
apesar de a Itália ainda não existir como 
nação. Na verdade, o Renascimento 
desenvolveu-se em algumas cidades 
italianas, principalmente aquelas mais 
ligadas ao comércio. Com a reabertura 
do Mediterrâneo, o comércio de várias 
cidades italianas com o Oriente inten-
sificou-se, possibilitando importantes 
transformações, como a formação de uma 
burguesia enriquecida que necessitava de 
reconhecimento social. O comércio foi 
responsável pelo desenvolvimento urba-
no e também por um novo modelo de 
vida, com novas relações sociais, onde 
os homens encontravam-se mais próxi-
mos uns dos outros. Pode-se dizer que a 

Revista_ANM_190-1.indd   160 01/08/2019   11:31:31



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 190 (1), 2019

nova mentalidade da população urbana 
representou a essência das mudanças que 
produziram o Renascimento.

Giorgio Vasari (1511-1574), ita-
liano nascido em Arezzo, publicou em 
1550 um importante livro sobre os artis-
tas plásticos de sua época. O título era 
longo: Vida dos mais excelentes pintores, 
escultores e arquitetos italianos, desde 
Cimabue até a nossa época.

Na opinião de Vasari, a partir da 
queda de Roma (476) a cultura e a arte 
entraram em decadência, “renascendo” 
somente por volta de 1250. Vasari, em 
seu livro, identificou no Renascimento 
três períodos: o Trecento, o Quattrocento 
e o Cinquecento, denominações, em ita-
liano, para os anos 1300, 1400 e 1500, 
respectivamente. Vasari foi o primeiro 
estudioso a empregar o termo “Renas-
cimento” para definir o florescimento 
artístico e cultural da Itália nesses séculos.

Cabe ressaltar que muitos burgue-
ses, ao se animarem com as temáticas do 
Renascimento, financiaram muitos dos 
artistas e cientistas entre os séculos XIV 
e XVI. Porém, a noção de Renascimento 
como entendida hoje surgiu a partir da 
publicação do livro de Jacob Burckhar-

dt, A cultura do Renascimento na Itália 
(1867), onde o período é definido como 
uma época de “descoberta do mundo e 
do homem”.

Quando propôs uma nova perio-
dização da história europeia, Petrarca 
também tinha em mente a ideia de 
Renascimento. Ele chamou de Anti-
guidade o período que termina com a 
conversão do imperador Constantino ao 
cristianismo (337). O período seguinte 
constituía uma nova era, à qual chamou 
de Moderna e que se estendia até a época 
em que ele vivia (século XIV). O termo 
Moderno foi contraposto ao de Antigui-
dade. Com o tempo, contudo, o termo 
foi se associando ao renascimento da 
cultura antiga e passou a ser entendido 
como aquele em que os valores antigos 
estavam renascendo. Disso firmou-se a 
ideia de que o período compreendido 
entre aqueles dois extremos constituía 
a Época Média, a que estava no meio 
de duas épocas brilhantes: a Antiga e a 
Moderna. Idade Moderna, assim, veio a 
transformar-se praticamente em sinôni-
mo de Renascença.

Petrarca considerava sua época 
como o final de um “tempo obscuro”, 
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de uma “Idade das Trevas”, iniciado com 
a decadência do império romano. Em 
comparação com a época dos antigos 
gregos e romanos, plena de realizações 
culturais, a Idade Média lhe parecia bas-
tante pobre.

A eclosão e a difusão do Renasci-
mento decorreram de alguns fatores. 
O primeiro foi o aperfeiçoamento da 
imprensa por Johannes Gutenberg, que 
possibilitou a divulgação de obras literá-
rias. Outro, a decadência e derrocada de 
Constantinopla, com o êxodo de intelec-
tuais bizantinos para a Europa Ocidental. 
Um terceiro, as grandes navegações e as 
conquistas coloniais, que alargaram os 
horizontes geográficos e culturais e pro-
piciaram o contato dos europeus com 
culturas distintas.

O mecenato, prática comum na 
Roma antiga, foi fundamental para o 
desenvolvimento da produção intelectu-
al e artística do Renascimento. Assim, o 
mecenato praticado por burgueses ricos 
foi, então, um quarto fator.

O mecenas era um “protetor”, um 
homem rico que, na prática, garantia 
as condições materiais para a produção 
das novas obras, e nesse sentido pode 

ser considerado como o patrocinador, 
o financiador dos artistas do Renasci-
mento. O investimento do mecenas era 
recuperado com o prestígio social que 
este obtinha. A maioria dos mecenas 
italianos eram elementos da burguesia, 
homens enriquecidos com o comércio, e 
toda a produção vinculada a esse patrocí-
nio foi considerada como Renascimento 
civil. Até mesmo algumas famílias comer-
ciantes da época, como os Médici e os 
Sforza, realizaram o mecenato, ou seja, o 
patrocínio de obras e estudos renascen-
tistas. Os príncipes e até os papas, como 
o papa Júlio II, interessados em projetar 
suas cortes, financiaram as atividades do 
Renascimento cultural.

O Trezentos (século XIV) represen-
ta a preparação para o Renascimento e 
é um fenômeno basicamente italiano, 
mais especificamente da cidade de Flo-
rença, tornando a cidade a vanguarda da 
Europa em termos de economia, cultu-
ra e organização social e conduzindo a 
transformação do modelo medieval para 
o moderno. Durante o Trecento, pode-se 
destacar o legado literário de Petrarca e 
de Dante Alighieri, bem como as pintu-
ras de Giotto di Bondoni.
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O chamado Quatrocentos vê o 
Renascimento atingir sua era dourada. 
O humanismo amadureceu e se espa-
lhou pela Europa. Ao mesmo tempo, 
um novo interesse pela história anti-
ga levou os humanistas a vasculharem 
as bibliotecas da Europa em busca de 
livros perdidos de autores como Platão, 
Cícero, Plínio, o Velho e Vitrúvio. No 
Quattrocento, o Renascimento contou 
com a obra artística do italiano Leonardo 
da Vinci e as críticas ácidas do escritor 
holandês Erasmo de Roterdã.

O Cinquecento é a derradeira fase 
da Renascença, quando o movimento 
se transforma, se expande, a partir do 
pontificado de Júlio II, para outras par-
tes de Roma e da Europa, sobrepujando 
Florença como centro cultural. Roma até 
então não havia produzido grandes artis-
tas renascentistas, mas, com a fixação na 
cidade de mestres do porte de Michelan-
gelo, Rafael e Bramante, formou-se nesta 
uma escola local, tornando-a o mais rico 
repositório da arte da alta Renascença.

A reconquista da Península Ibéri-
ca dos mouros disponibilizou para os 
eruditos europeus um grande acervo de 
textos clássicos preservados em traduções 

árabes, além de obras muçulmanas, con-
tribuindo de modo marcante para um 
novo florescimento na filosofia, mate-
mática, medicina e outras especialidades 
científicas.

Na sequência do saque de Roma 
de 1527 e da contestação da autorida-
de papal pelos protestantes, o equilíbrio 
político do continente se alteou e sua 
estrutura sociocultural foi abalada. A Itá-
lia deixou de ser o centro comercial da 
Europa quando novas rotas de comércio 
foram abertas pelas grandes navegações.

Ao seu final o Renascimento ganhou 
grandes proporções, dominando várias 
regiões do continente europeu. Em Por-
tugal pode-se destacar a literatura de Gil 
Vicente e Luís de Camões. Na Alema-
nha, Albercht Dürer e Hans. A literatura 
francesa teve como seu representante 
François Rabelais.

O Renascimento, em sua vertente 
científica, mostrou-se como um pode-
roso espírito crítico que rejeitava o 
“princípio da autoridade”, o medieval 
“magister dixit” aristotélico. Passou-se a 
buscar empiricamente as comprovações 
factíveis de reprodução em laboratório. 
Não mais bastava estar escrito numa obra 
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genial de Aristóteles para “ser verdade”. 
Era necessário comprovar essa “verda-
de”, o que, infelizmente, muitas vezes 
não ocorria, por falta de condições.

Mas existiram mártires. Galileu 
Galilei, italiano, que completou a teo-
ria heliocêntrica do polonês Nicolau 
Copérnico, foi perseguido pela Inqui-
sição, teve de retratar-se, mas deixou 
uma obra imorredoura. Giordano Bru-
no, por sua vez, não se retratou. Por 
essa heresia ele foi amarrado a uma 
estaca em praça pública, onde teve a 
língua perfurada por uma faca e foi 
queimado vivo.

Foram importantes cientistas 
renascentistas Johannes Kepler, na astro-
nomia; William Harvey, Miguel Servet, 
Ambroise Paré, Andreas Vesalius (o pai 
da moderna anatomia) e outros.

No decorrer do século XVI, a cultu-
ra renascentista expandiu-se para outros 
países da Europa, e para isso contribuíram 
as guerras e invasões vividas pela Itália e 
também as grandes navegações, inicial-
mente vinculadas ao comércio oriental 
e posteriormente à exploração da Amé-
rica. A mudança do eixo econômico do 
Mediterrâneo para o Atlântico determi-

nou a decadência italiana e ao mesmo 
tempo impulsionou o desenvolvimento 
dos demais países, promovendo reflexos 
na produção cultural.

Outro fator fundamental para a 
crise do Renascimento italiano foi a 
Reforma religiosa e principalmente a 
Contrarreforma. Toda a polêmica que 
se desenvolveu pelo embate religioso fez 
com que a religião voltasse a ocupar o 
principal espaço da vida humana.

Além disso, a Igreja católica desen-
volveu um grande movimento de 
repressão, apoiado na publicação do 
Índex e na retomada da Inquisição, que 
atingiu todo indivíduo que de alguma 
forma se opunha à Igreja. Como o movi-
mento protestante não existiu na Itália, 
a repressão recaiu sobre os intelectuais e 
artistas do renascimento.

Mesmo com opiniões divergentes 
sobre aspectos particulares, hoje é um 
consenso que o Renascimento foi o 
arauto da era moderna. Foi um perío-
do em que muitas crenças arraigadas e 
tomadas como verdadeiras foram pos-
tas em discussão e testadas por métodos 
científicos de investigação, inauguran-
do uma fase em que o predomínio da 
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religião e seus dogmas deixou de ser 
absoluto e abriu-se caminho para o 
desenvolvimento da ciência e da tec-
nologia como conhecemos hoje. Os 
filósofos renascentistas foram buscar 
precedentes na Antiguidade para defen-
der o regime republicano e a liberdade 
humana, atualizando ideias que tive-
ram impacto no pensamento político 
da época e na jurisprudência e teoria 
constitucional atual. Foram inspiração 
importante para a formação de Estados 
modernos como a Inglaterra e os Esta-
dos Unidos.

A reverência pelo passado clássico 
e pelos seus melhores valores criou uma 
nova visão sobre a história e fundou a 
historiografia moderna. Proveu em con-
sequência as bases para a formação de 
um sistema de ensino que na época se 
estendeu para além das elites e ainda hoje 
estrutura o currículo escolar de grande 
parte do Ocidente e sustenta sua ordem 
social e seus sistemas de governo.

Por fim, a fantástica produção 
artística renascentista que sobrevive em 
tantos países da Europa continua a atrair 
multidões de todas as partes do mundo 
e constitui parte significativa da própria 
definição de cultura ocidental.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) foi 
sem dúvida o ícone do Renascimento, 
ainda que não soubesse nem grego, nem 
latim. Foi engenheiro militar, humanis-
ta, artista, inventor e anatomista.

Participou de autópsias e pro-
duziu muitos desenhos anatômicos 
extremamente detalhados, e plane-
jou um trabalho anatômico com seres 
humanos e animais, principalmente 
cavalos. Dissecou mais de trinta cor-
pos de homens e mulheres de todas as 
idades, quando a dissecação era prática 
rara e mesmo malvista.

Pesquisou a estrutura dos ossos, 
representou o tórax, a bacia, a coluna 
vertebral e o crânio, que desenhou em 
planos ainda hoje utilizados em atlas ana-
tômicos. Observou alterações ósseas com 
a idade do indivíduo. Dedicou 140 dese-
nhos à localização dos músculos, estudou 
a posição relativa dos mesmos, dos vasos 
e dos nervos. Descobriu a glândula tire-
óidea, bem como a existência de várias 
outras. Analisando o sistema urogenital, 
fez anotações sobre a placenta, o cordão 
umbilical e as vias de nutrição fetal. Exa-
minou ainda o sistema nervoso central 
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e periférico, bem como os órgãos dos 
sentidos. Estudou o coração, concluin-
do que esse órgão é puramente massa 
muscular alimentada por veias, como 
outros músculos. Estudou a estrutura e 
o trabalho do coração e de suas válvulas. 
Especulou, um século antes de Harvey, 
sobre a circulação sanguínea. Impressio-
nado com sua descoberta de 24 músculos 
na língua, procurou analisar a posição 
desse órgão, dos lábios, dentes, traqueia 
e cordas vocais, realizando pesquisas em 
voz e fala.

Ao redor do ano 1490, ele produ-
ziu um estudo das proporções humanas 
baseado no tratado recém-redescoberto 
do arquiteto romano Vitrúvio. Leonardo 
debruçou-se sobre o que foi chamado  o 
“Homem Vitruviano”, que acabou se tor-
nando um dos seus trabalhos mais famosos 
e um símbolo do espírito renascentista. O 
desenho reproduz a anatomia humana.

Vultos da medicina nos séculos 
XIII a XV

A passagem da Idade Média para o 
Renascimento ocorreu antes nas huma-

nidades e nas artes do que nas ciências 
e na medicina.

Há pelo menos três séculos de 
diferença entre o Renascimento huma-
nístico e o científico, mas ao final da 
Idade Média, no campo da medicina, 
destacaram-se, entre outros, precursores 
marcantes, mas distintos: Mondino de 
Luzzi, Fernel e Paracelso.

Mondino de Luzzi (1275-1326), 
médico (1290) e docente (1306), for-
mado em Bolonha. Talvez tenha sido um 
dos maiores anatomistas da Renascença. 
Ensinava anatomia dissecando, em vez de 
ler da cátedra. Em 1316 publicou uma 
obra de anatomia baseada em suas pró-
prias dissecações e em suas experiências, 
sendo por isso denominado o restaura-
dor da anatomia. Cometeu muitos erros 
por influência dos antigos, como exem-
plo o do estômago ser esférico e o fígado 
ter cinco lobos. Nas descrições do cora-
ção assumiu as imprecisões de Avicena. 
Porém realizou progresso principalmen-
te na descrição dos órgãos do sistema 
reprodutor.

Phillipus Bombastus von Hohe-
nheim, Paracelso (1493-1541), suíço. 
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Adotou o nome de Aureolus Theo-
phrastus Paracelsus, que é como ficou 
conhecido. Em uma crise de vaidade, 
nomeou a si mesmo Paracelso, que que-
ria dizer maior que Celso, o médico 
romano. Estudou medicina em Basi-
leia, mas não chegou a se graduar, e 
viajou bastante pela Itália e Alemanha 
trabalhando como médico itinerante. 
Em 1527 foi convidado a residir em 
Basileia como médico da cidade, onde 
foi nomeado professor de medicina da 
universidade.

Paracelso tinha um temperamen-
to difícil e defendia ideias heterodoxas, 
com posturas arrogantes e linguagem 
agressiva. Associava-se a vagabundos 
e a malfeitores e passava as noites nas 
tabernas bebendo em demasia, e com 
frequência participava de escândalos e 
disputas. Condenava toda a medicina 
que não fosse baseada na experiência, 
especialmente as teorias de Galeno e 
Avicena, cujos livros queimou em públi-
co. Entrou em muitas contendas com 
os médicos locais, aos quais insultava 
publicamente chamando-os de charla-
tães, caloteiros, asnos certificados.

Paracelso foi um precursor do 
Renascimento não pelo que fez, mas 

pelo que tentou fazer. Insatisfeito com 
as crenças galênicas prevalentes em seu 
tempo, se rebelou contra elas, não para 
reviver as doutrinas hipocráticas, mas 
para substituí-las pelas suas.

Na sua juventude (1520) Paracelso 
publicou um pequeno livro chamado 
Volumen medicinae paramirum, no qual 
apresentava uma de suas principais teo-
rias sobre a enfermidade. Distinguiu 
cinco causas principais das enfermida-
des, cinco princípios ou influências: (1) 
os astros; (2) os tóxicos do ambiente; (3) 
a compleição do organismo (a herança); 
(4) a alma; (5) Deus, que enviaria os 
males incuráveis. Mais tarde Paracelso 
publicou uma elaboração e ampliação 
de suas ideias sob o nome de Opus para-
mirum, onde se encontra uma teoria da 
enfermidade, fazendo-a resultar secun-
dariamente da matéria que preenche o 
universo.

Os alquimistas medievais postula-
vam que a matéria estava formada pelo 
enxofre (espíritos) e pelo mercúrio (líqui-
dos), aos quais Paracelso agregou os sais 
(cinzas). Essas substâncias proporciona-
riam a união do homem com o universo 
e, por meio delas, este participaria no 
grande metabolismo da natureza.
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Paracelso marca a transição entre 
a alquimia e a química, pois passou a 
entender ser o propósito da alquimia 
não a obtenção de ouro, mas a prepara-
ção de medicamentos. Iniciou o que se 
conhece como iatroquímica. Introduziu 
ainda o uso do láudano, do mercúrio, do 
enxofre e do chumbo na farmacopeia. 
Impropriamente usou o mercúrio e o 
antimônio, que se mostraram tóxicos. 
Foi o primeiro a descrever o zinco.

Além disso, insistiu em que as 
feridas tenderiam a cicatrizar esponta-
neamente e se opôs à aplicação nestas de 
unguentos e emplastros, tão favorecidos 
nessa época. Escreveu inteligentemente a 
respeito das doenças mentais e escarne-
ceu das teorias da possessão demoníaca. 
Associou corretamente traumatismos 
crânicos com paralisias e o cretinismo 
com o bócio.

Jean François Fernel (1497-1558), 
francês, foi filósofo, matemático, astrô-
nomo, filólogo e médico. Formou-se em 
medicina em 1530 e em 1534 já era pro-
fessor de medicina na Universidade de 
Paris. Foi médico por razões econômicas, 
pois necessitava de abundantes recursos 
para a obtenção e manutenção de seus 
equipamentos astronômicos. Obteve 

grande êxito como médico e foi médico 
de potentados de sua época. Com a fama, 
ganhou a alcunha de Galeno Francês.

Foi professor de medicina em Paris 
e escreveu vários livros, como: De abditis 
rerum causis, Medicinaliura consilioru-
ra centuria e, o mais famoso de todos, 
Medicina, publicado em 1553, que foi 
um dos textos de medicina mais lidos 
nos séculos XVI e XVII e reimpresso 
cerca de trinta vezes.

Medicina é dividido em seções: 
Fisiologia, Patologia e Terapêutica. A 
seção de Fisiologia (que teve o título de 
“De naturali parte medicinae”) está for-
mada por sete livros, cada um com sete 
capítulos, e é uma descrição da anato-
mia humana em termos exclusivamente 
galênicos, apesar de Fernel ter sido con-
temporâneo de Falópio, de Eustáquio e 
de Vesálio. Como bom renascentista, suas 
referências foram Herófilo, Hipócrates, 
Galeno, Aristóteles, Avicena e Averróes. 
O restante da seção trata dos elementos, 
dos temperamentos, do calor inato, dos 
humores e da procriação humana, entre 
outros temas, todos descritos em função 
da teoria humoral da enfermidade.

A seção de Patologia também con-
tém sete livros, mas com 120 capítulos. 
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Trata das enfermidades e suas causas, seus 
sintomas e sinais, do pulso e da urina, 
das febres, das enfermidades e sintomas 
das partes, doenças subdiafragmáticas e 
anormalidades do exterior do corpo.

Nos livros V e VI da Medicina, dedi-
cados respectivamente às enfermidades 
e sintomas dos órgãos, assim como das 
doenças subdiafragmátias, Fernel se des-
prende de seus lastros medievais e adota 
uma postura moderna frente à pato-
logia. Em primeiro lugar, abandona a 
tradição de limitar-se a exemplos indi-
viduais, já que generaliza a partir de suas 
experiências, sobretudo nas patologias 
cardiovasculares e pulmonares, que ocu-
pam os últimos três capítulos do livro V. 
O livro VI trata dos aparelhos digestivo 
e urinário. As seções do fígado e do baço 
estavam escritas numa forma muito geral 
e esquemática, não permitindo identificar 
nenhuma enfermidade específica.

As doenças são ilustradas com obser-
vações pessoais de Fernel, não poucas, 
para as quais descreve os achados de 
autópsias – como exemplo, quando des-
creve o estado dos rins na litíase renal:

“Com frequência observa-se que 
toda a carne, ou substância do rim, 

está carcomida, e o que fica é o pus 
e muitos cálculos envoltos em uma 
membrana muito parecida a uma bol-
sa [...]. Naqueles que sofreram dores 
nefríticas por longo tempo eu encon-
trei, às vezes, o ureter tão dilatado que 
podia inserir com facilidade o meu 
dedo gordo na sua luz.”

Fernel dissecava como parte do seu 
dever de clínico. Escreveu um livro sobre o 
assunto em 1542 e corrigiu vários erros de 
Galeno. Descreveu a apendicite, o peristal-
tismo intestinal e foi o primeiro a descrever 
o canal da medula espinhal. Fernel também 
descreveu o carcinoma do colo uterino e a 
formação das fístulas vesicovaginais e reto-
vaginais como resultante da saída de urina 
e matérias fecais pela vagina.

Fernel cunhou o termo “fisiologia” 
e o termo “patologia” para descrever o 
estudo das funções corporais.

Tanto Fernel quanto Paracelso per-
tencem à Idade Média, mas viveram 
quando esta se acercava de seu fim, 
e em suas obras já existem indícios 
renascentistas.

Paracelso se rebelou contra a 
autoridade dos textos clássicos e 
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profetizou que a medicina deveria 
basear-se na experiência pessoal do 
médico, e não em Galeno ou em 
Avicena.

Fernel vislumbrou um conceito 
moderno da patologia diferente do 
que havia prevalecido por mais de 
mil anos.

Vultos da medicina nos séculos 
XVI e XVII

Ambroise Paré (1510-1590), bar-
beiro militar, introduziu modificações 
importantes na cirurgia. À época a 
cauterização era praticada indiscrimi-
nadamente. Desinfetavam-se ferimentos 
de arma de fogo com óleo fervente, e 
a hemostasia das artérias era feita com 
cauterização sem anestesia. Paré passou 
a usar a limpeza e unguentos lenitivos 
para ferimentos à bala e a ligadura das 
artérias para estancar hemorragias. Com 
menos dor passou a obter mais curas. Foi 
inventor, ainda, de pernas mecânicas e 
desenvolveu técnicas obstétricas.

André Vesálio (1514-1564), flamen-
go, nasceu em Bruxelas. Descendia de 

uma linhagem de médicos de Wesel, daí 
o seu sobrenome. Graduou-se em medi-
cina na Universidade de Pádua (1537). 
Na Itália ensinou anatomia em Pavia, 
Bolonha e Pisa.

Como Mondino, passou a realizar 
dissecações para as suas demonstrações 
anatômicas. Reuniu os resultados de suas 
pesquisas em um dos maiores livros da 
história da ciência: De corporis humani 
fabrica (“Da estrutura do corpo huma-
no”). Jean Stephan von Calcar, discípulo 
de Ticiano, realizou grande parte das 
magníficas ilustrações do livro de Vesá-
lio, e neste particular o livro superou o de 
Eustáquio. O corpo humano foi apresen-
tado em atitudes naturais, e os músculos 
foram mostrados no livro com exatidão 
nunca superada.

Vesálio marcou o início da anato-
mia moderna, e pode-se dizer que, com 
Copérnico, marcou o início da revolu-
ção científica. Vesálio tinha apenas trinta 
anos de idade então.

Ainda que revolucionasse a anato-
mia, Vesálio manteve muitas ideias de 
Galeno para as explicações da circulação 
sanguínea, aceitando o sangue passar de 
um ventrículo para o outro por poros 
microscópicos na parede ventricular. No 

Revista_ANM_190-1.indd   170 01/08/2019   11:31:32



s    171   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 190 (1), 2019

fim da vida, passou a duvidar desse fato. 
Diferindo de Aristóteles, que atribuía ao 
coração a sede da vida, da mente e das 
emoções, Vesálio atribui essas funções 
ao cérebro.

Bartolomeu Eustáquio (1520-1574), 
italiano, foi um dos fundadores da moder-
na anatomia. No livro manuscrito Tabulae 
anatomicae (1552), apresentou suas descri-
ções das orelhas, da trompa auditiva, ou 
tuba auditiva (que ficou conhecida como 
trompa de Eustáquio), da cóclea, do 
músculo tensor do tímpano, da laringe e, 
no coração, da válvula na embocadura da 
veia cava inferior, a válvula de Eustáquio. 
Também estudou minudentemente a 
anatomia dental, sendo pioneiro do estu-
do da estrutura do dente.

O livro ficou esquecido por 150 
anos na Biblioteca do Vaticano e só foi 
publicado em 1714, pelo cardiologis-
ta Giovanni Lancisi. No livro, além de 
apontar erros de André Vesálio, também 
descreveu corretamente o rim humano, a 
glândula suprarrenal e o sistema nervoso 
simpático.

Gabriello Falópio(1523-1562), ana-
tomista, nasceu em Modena. Sucedeu, 

em 1551, a seu professor Vesálio, ao atin-
gir o professorado em Pádua.

Hoje, Falópio é conhecido pelas 
suas descrições da orelha interna, das 
janelas oval e redonda, do tímpano, do 
ducto lacrimal, do canal facial, do osso 
etmoide, com suas células etmoidais, e 
dos órgãos reprodutores. Descreveu as 
trompas uterinas (tubas uterinas).

Antes de Falópio, as trompas eram 
entendidas como sendo duas chaminés 
por onde sairiam os humores do útero. 
Devido ao seu formato, foram deno-
minadas trompas, tubas, em alusão ao 
instrumento musical de sopro. Falópio 
desconhecia as funções das trompas 
porque o óvulo só seria descoberto três 
séculos depois. Contudo, são conhecidas 
hoje como as “trompas de Falópio”.

Hieronymus Fabricius ab Aquapen-
dente (1537-1619) médico, formado 
em Pádua em 1559    e professor de 
cirurgia em 1565, descobriu e descre-
veu em minúcia, em livro publicado em 
1603, as válvulas venosas, ainda que não 
percebesse sua importância. Vesálio 
colocava o cristalino do olho no centro 
do globo ocular, e Fabricius descreveu 
sua posição correta.
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Santorio Santorio (1561-1636) 
médico, graduou-se pela Universidade 
de Pádua em  1582. Juntamente com 
Harvey, submeteu o corpo humano às 
primeiras mensurações quantitativas. 
Com isso, provou que havia perda de 
peso pela perspiração. Iniciou ainda os 
estudos modernos sobre o metabolismo.

Galileu havia inventado o primei-
ro termômetro, instrumento estranho 
e desajeitado no qual um determinado 
volume de ar mudava o nível da água em 
um tubo. O aquecimento provocava a 
expansão do ar e o nível da água subia, 
o esfriamento provocava sua contração, 
com subsequente descida. Santorio usou 
o termômetro para medir o calor do 
corpo mediante a introdução do reser-
vatório de ar na boca. Foi esse o primeiro 
termômetro clínico. Inventou também 
um aparelho que se destinava a medir 
o pulso.

William Harvey (1578-1657), médi-
co inglês, teve o grande mérito de aplicar 
a teoria científica de Galileu à fisiologia 
e à medicina.

Harvey já teria dissecado oitenta 
espécies de animais, estudando em par-
ticular o coração e os vasos sanguíneos. 

Afirmava que o coração era uma bomba 
cuja ação (a contração) empurra o sangue 
para dentro das artérias. Pela dissecação 
percebeu que as válvulas que separam as 
aurículas e os ventrículos somente per-
mitiam a passagem do sangue em uma 
direção. Podia fluir da aurícula para o 
ventrículo, mas não poderia percorrer o 
caminho inverso.

O professor de Harvey em Pádua, 
Fabricius, já havia descoberto as válvulas 
venosas. Ao ligar uma artéria observou 
um abaulamento do lado dirigido para 
o coração e, ao obliterar-se uma veia, 
inchava o lado oposto. Tudo combina-
va, portanto, para indicar que o sangue 
não fluía e refluía em um mesmo vaso, 
como sustentava Galeno, mas sim cami-
nhava apenas em uma direção. Além 
disso, Harvey calculou que, em uma 
hora, o coração bombeava uma quanti-
dade de sangue equivalente a três vezes 
o peso do corpo de um homem. Era, 
assim, inconcebível que o sangue fosse 
destruído e formado nessa velocidade. 
O sangue deveria, portanto, circular em 
um circuito fechado, do coração para as 
artérias, das artérias para as veias e destas 
novamente para o coração. Nascia assim 
o novo conceito da circulação sanguínea.
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Em 1628 publicou suas conclusões 
e evidências em um pequeno livro de 
72 páginas, miseravelmente impresso na 
Holanda, sobre um papel fino e barato e 
cheio de erros de tipografia. O livro trans-
formou-se rapidamente em um grande 
clássico científico. Seu título era Exercitatio 
de motu cordis et sanguinis (“A propósito 
dos movimentos do coração e do sangue”).

A validez da teoria circulatória 
dependia em grande parte da passagem 
do sangue das artérias para as veias, e não 
existia aparentemente nenhuma comu-
nicação entre os dois tipos de vasos. 
Harvey, após ter observado a subdivisão 
das artérias e das veias em ramos cada 
vez menores, emitiu a hipótese de que a 
união dos dois sistemas deveria ocorrer ao 
nível de vasos delgados demais para serem 
vistos (os capilares). Malpighi, com um 
microscópio, provou o acerto da opinião. 
Porém, essa prova final somente seria 
obtida quatro anos após a morte de Har-
vey. O livro de Malpighi aplicou o golpe 
de misericórdia nas teorias galênicas e na 
medicina grega. Harvey pode ser consi-
derado o fundador da fisiologia moderna.

René Descartes (1596-1650), em 
seu Discurso do método (1637), afirmou 

que a existência de uma dúvida significa-
va a existência de um fato a ser pensado 
e, portanto, significava a própria existên-
cia. Expressou essa ideia em uma frase 
latina: “Cogito, ergo sum” (“Penso, logo 
existo”). O sistema por ele construído 
teve tanta repercussão que o autor pode 
ser chamado com justiça de “pai da filo-
sofia moderna”.

Até o corpo humano sofreu o impac-
to do esquema mecanicista de Descartes, 
que teve o cuidado de não citar nem a 
alma nem Deus para explicar suas fun-
ções. Baseado nas conclusões das obras 
de Vesálio e de Harvey (cuja teoria da cir-
culação sanguínea ajudou a popularizar), 
tentou descrever o trabalho puramente 
“animal” do corpo humano por meio de 
um sistema de dispositivos mecânicos. A 
alma estaria situada fora do corpo e não 
dependeria do mesmo.

Existiria, contudo, uma ação recí-
proca da alma e do corpo por meio da 
glândula pineal (epífise), pequena estru-
tura que estaria suspensa no meio dos 
ventrículos cerebrais. Galeno acreditava 
que a pineal canalizava e regulava o fluxo 
do pensamento. É provável que, influen-
ciado pelo velho mestre grego, Descartes 
teria escolhido a epífise por pensar ser 
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encontrada apenas no homem e não em 
animais inferiores, que, sem a epífise, não 
poderiam possuir alma e não passavam 
assim de puras máquinas vivas.

Descartes reconheceu o corpo huma-
no como a mais perfeita das máquinas, 
que trabalharia por impulsos naturais, 
o que é hoje chamado de “movimen-
tos automáticos”. Mas os efeitos destes 
seriam respostas automáticas que só 
poderiam ser controladas ou modifica-
das pela mente, pelo poder da vontade 
racional. Deve-se a também a Descartes 
o conceito do movimento reflexo. De 
certo modo, os “espíritos animais” cor-
responderiam ao que hoje chamamos de 
“impulso nervoso”.

Françoise de la Boe Sylvius
Sylvius, médico, nasceu na Holanda.
Seu contemporâneo Borelli apoiou 

o conceito de Descartes segundo o 
qual o corpo humano seria um projeto 
mecânico, mas Sylvius preferiu ficar em 
companhia de Paracelso e Helmont, que 
o entendiam nos termos de um projeto 
químico.

Substituindo a antiga iatroquími-
ca, Sylvius encampou decididamente o 
conceito de Harvey sobre a circulação 

sanguínea e foi o primeiro a abandonar a 
teoria de que a saúde corporal dependia 
dos quatro humores (sanguíneo, fleumá-
tico, colérico e bilioso), teoria essa que 
remontava à medicina hipocrática. Em 
lugar da concepção humoral, salientou 
as propriedades antagônicas de ácidos e 
bases e sua capacidade para neutralizar 
uma e outra. Por entender o corpo nos 
termos de um equilíbrio ácido-base, se 
aproximou dos conceitos hoje aceitos. 
Sylvius e seguidores estudaram os sucos 
digestivos (incluindo a saliva) e acre-
ditaram, corretamente, que a digestão 
envolvia um processo de fermentação. 
Além disso, descreveu a fissura lateral 
do cérebro e o aqueduto do mesencé-
falo, canal que liga o terceiro ao quarto 
ventrículo, que recebeu seu nome, o 
aqueduto de Sylvius. Supõe-se que Syl-
vius desenvolveu a técnica de preparação 
da bebida alcoólica conhecida como gim 
e que dela haja feito uso para tratar dos 
distúrbios renais.

Não se deve confundir Francicus 
Sylvius e Jacobus Sylvius, nascido Jacques 
Dubois. Este, graduado em medicina aos 
cinquenta anos, descreveu o forame oval 
no coração fetal e foi professor de Vesá-
lio, em Paris.
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Thomas Sydenham (1624-1689), 
médico inglês, cognominado de “o Hipó-
crates inglês”, é considerado o fundador 
da medicina clínica moderna. Formado 
em medicina na Universidade de Oxford, 
notabilizou-se no tratamento de malária, 
por ter feito a diferenciação entre escar-
latina e sarampo e por fazer a distinção 
da gota do reumatismo articular.

Seu primeiro livro foi Methodus 
curandi fevers, ou “Como curar febres” 
(1666).

Na publicação Praxis medica expe-
rimentalis, apontou com exatidão a 
sintomatologia das doenças então 
conhecidas e preconizou novos tra-
tamentos, como a administração de 
quina e o uso do ópio no láudano que 
tomou o seu nome. Publicou Dissertatio 
epistolaris (1682), sobre o tratamento 
da varíola e da histeria. O Tractatus 
de podagra et hydrope (1683), sobre o 
tratamento da artrite e da hidropsia, 
e Schedula monitoria de novae febris 
ingressu (1686).

Seu Processus integri (1692), publica-
do postumamente, foi por muito tempo 
um livro-padrão na literatura médica 
inglesa e hoje é considerado um esboço 
sobre patologia e prática médica.

Sydenham é conhecido pelo suces-
so no tratamento da varíola e contra 
o vício do ópio. Pelo uso do láudano 
(primeira forma de tintura de ópio) e 
pelas descrições detalhadas da coreia 
aguda (dança de São Vito), da mania e 
da histeria, que considerava doença uni-
camente feminina. A sua manifestação 
no homem ele designava hipocondria. 
Descreveu com perfeição várias doen-
ças, destacando-se a gota, enfermidade 
da qual padecia.

Thomas Sydenham acreditava na 
existência de espécies mórbidas, isto é, 
formas típicas de doença que se repetiam 
de modo semelhante nos indivíduos. 
Assim, propunha que as doenças fossem 
observadas e descritas exaustivamente, 
com o intuito de acumular informações 
afins. Foi o nascimento da nosologia, 
ramo da medicina que estuda e classi-
fica as doenças. Tal como Hipócrates, 
acreditava no poder curativo da natureza.

Sydenham orgulhava-se de ser um 
médico prático e dizia:

A medicina só pode ser aprendida à 
beira do leito do enfermo, e os sin-
tomas devem ser minuciosamente 
observados e anotados.
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Marcello Malpighi (1628-1694), 
médico. Quando Galileu inventou o 
telescópio,  deu-se  conta de que um 
arranjo de lentes poderia também ser 
utilizado para ampliar os objetos. Em 
certo sentido, foi ele também o inventor 
do microscópio. Contudo, por pequena 
diferença de tempo, o primeiro qualifi-
cado para receber o cognome de pai da 
microscopia foi Malpighi.

Malpighi iniciou seus trabalhos no 
campo da microscopia (entre 1650 e 
1660), estudando os pulmões das rãs. 
Em 1660 mostrou que o sangue fluía 
por uma complexa trama de vasos sobre 
os pulmões. E explicava um passo-chave 
no processo da respiração, pois era fácil 
ver-se que o ar se difundia naturalmente 
dos pulmões para os vasos sanguíneos e 
que o sangue poderia então conduzi-lo 
a todas as partes do corpo.

As observações de Malpighi relacio-
nadas às membranas das asas do morcego 
revelaram-lhe a existência dos mais finos 
vasos sanguíneos até então observados, 
os quais foram finalmente chamados de 
capilares, isto é, semelhantes a fios de 
cabelo. Invisíveis a olho nu, eram facil-
mente identificáveis ao microscópio. 
Sua função seria conectar as menores 

artérias com as menores veias visíveis. 
Graças a essa descoberta, Malpighi for-
neceu o fator-chave que ainda faltava à 
teoria da circulação do sangue, antecipa-
da uma geração antes por Harvey, que 
não chegou a ver o que lhe comprovaria 
o triunfo.

Sem dar-se inteira conta, descobriu 
vestígios das estruturas branquiais dos 
peixes nos pintos em fase de crescimento, 
o que o levou a julgar que estes descen-
dessem de alguma espécie marinha.

Malpighi estudou os condutos res-
piratórios dos insetos mais diminutos, 
identificando-os como ramificações 
tubulosas que lhe tomavam todo o cor-
po e que se abriam para o exterior por 
minúsculos orifícios situados no abdome. 
Os corpúsculos lienais, aglomerados de 
tecido linfoide no baço, ficaram conhe-
cidos como corpúsculos de Malpighi.

Olof Rudbeck (1630-1702), sueco.
No campo científico, a descober-

ta da rede linfática constitui sua maior 
façanha. Os vasos linfáticos se parece-
riam com vênulas ou com capilares, mas 
possuiriam paredes mais finas e seriam 
percorridos pela fração aquosa, fluida e 
límpida do sangue, filtrado pela parede 
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do capilar e que se acumularia no espa-
ço intercelular para formar o chamado 
líquido intersticial. Esse último penetra-
ria na rede linfática, que o devolvia para 
o sistema sanguíneo.

Em certas regiões do organismo, os 
vasos linfáticos penetrariam em pequenas 
estruturas (gânglios, ou nódulos linfáti-
cos), cuja importância na formação dos 
processos imunológicos foi apenas recen-
temente reconhecida.

Richard Lower (1631-1691), em 
1665, foi diplomado médico em Oxford 
e, em 1667, foi eleito membro da Royal 
Society. Realizou duas descobertas no 
setor da circulação sanguínea que tive-
ram de esperar os séculos seguintes para 
serem explicadas.

Observou que, em contato com o ar, 
o sangue venoso escuro transformava-se 
em sangue arterial, mais claro. Acredi-
tava que alguma substância devia passar 
do ar para o sangue, mas a explicação só 
viria um século depois, com a descoberta 
da composição do ar por Lavoisier.

Em 1665 realizou uma transfusão 
sanguínea de um animal para outro e 
sugeriu que o método poderia servir 
para salvar vidas humanas (hipótese que 

já havia sido aventada por Christopher 
Wren). Contudo, a transfusão do animal 
para o homem ou mesmo de homem 
para homem revelou-se fatal na maioria 
dos casos. Landsteiner viria a descobrir, 
dois séculos e meio depois, a existência 
de vários tipos de sangue humano, e a 
transfusão sanguínea se tornaria viável 
no século XX.

Anton van Leeuwenhoek (1632-
1723), holandês. A microscopia já 
havia sido precedida por Malpighi, e o 
verdadeiro caminho do progresso esta-
va sendo trilhado por Hooke, com seu 
microscópio composto, constituído de 
várias lentes ainda imperfeitas e de fraco 
poder de aumento. Leeuwenhoek ado-
tou, no entanto, o microscópio simples, 
baseado em uma só lente, tão delicada 
e aperfeiçoada que chegava a ampliar 
perto de duzentas vezes. Todavia, com 
a ajuda destas, Leeuwenhoek conseguiu 
ver estruturas que nenhum homem havia 
observado até então.

Leeuwenhoek foi o primeiro a des-
cobrir os animais unicelulares que hoje 
chamamos de protozoários e, em 1677, 
abriu um mundo todo novo, cheio de 
organismos tão vivos quanto a baleia e 
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o elefante, e, no entanto, tão pequenos 
que só podem ser vistos com o auxílio 
de um microscópio.

Estudou os capilares humanos e 
as células vermelhas do sangue, com 
muito mais cuidado e detalhes do que 
seus próprios descobridores, Malpighi e 
Swammerdam, e foi o primeiro a descre-
ver um espermatozoide. Essa descoberta 
deixou-o bastante nervoso, temendo que 
pudesse ser considerada obscena.

Em 1683, Leeuwenhoek realizou 
sua descoberta mais importante. Descre-
veu seres vivos que somente poderiam 
ser as bactérias. As pequenas coisas eram 
vistas exatamente no limite do alcance de 
suas lentes. Ninguém iria observar outras 
bactérias nos próximos cem anos.

Jan Swammerdam (1637-1680) 
estudou medicina na Universidade de 
Leiden e obteve seu diploma em 1667. 
Contudo, nunca exerceu a profissão, 
preferindo dedicar-se à microscopia, 
onde veio a alcançar importância sin-
gular para a ciência.

Durante a metade útil de sua exis-
tência, reuniu cerca de três mil espécies 
de insetos e produziu excelentes traba-
lhos sobre a anatomia dos invertebrados. 

Demonstrou que os músculos modifi-
cam seu tamanho, mas não o seu volume, 
provando assim que Galeno errara ao 
afirmar que o aumento aparente de 
volume muscular durante a contração 
era devido à entrada de espírito animal, 
trazido pelos nervos. Estudou detalha-
damente os órgãos reprodutores dos 
insetos, o que ajudou Redi a desfazer o 
mito de sua geração espontânea.

A descoberta mais famosa de Swam-
merdam é a dos glóbulos vermelhos do 
sangue, que, como se sabe hoje, são as 
estruturas que transportam o oxigênio. 
Seu trabalho foi rapidamente esquecido, 
até ser relembrado meio século depois 
por Boerhaave.

Nicolaus Steno (1638-1686), Sten-
sen em dinamarquês.

As descobertas mais importantes 
de Steno verificaram-se no campo da 
anatomia. Reconheceu a composição 
fibrilar dos músculos e descreveu o canal 
excretor da glândula parótida, ainda hoje 
chamada de conduto de Steno. Provou 
que a glândula pineal existia em outras 
espécies que não a humana. De certa for-
ma, era uma descoberta embaraçosa pois, 
seguidor de Descartes, a comprovação da 
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existência de epífise em animais inferio-
res derrubava uma parte importante do 
sistema de fisiologia cartesiana.

John Mayow (1640-1679) estudou 
em Oxford, foi advogado e médico, e um 
dos primeiros pesquisadores dos gases. 
Sugeriu que a respiração assemelhava-se 
a soprar sobre o fogo: o sangue trans-
porta o princípio combustível no ar, dos 
pulmões para todas as partes do corpo 
(e ao feto, por meio da placenta). Acre-
ditava que esse princípio combustível 
transformava o sangue venoso (escuro) 
em sangue arterial (claro).

Regnier Graaf (1641-1673), médi-
co. Foi aluno de Sylvius na Universidade 
de Leiden.

Estudou particularmente o pân-
creas e a vesícula biliar, tornando-se 
famoso por ter, sem a ajuda de micros-
cópio, coletado as secreções que esses 
órgãos lançam no intestino. Contudo, 
talvez seja melhor conhecido pelas suas 
pesquisas do aparelho reprodutor. Em 
1668 descreveu a fina estrutura dos 
testículos e, em 1673, a dos ovários 
(palavra de cujo uso foi o pioneiro). 
Pesquisou particularmente certas 

estruturas diminutas que, até hoje e 
em sua honra, continuam sendo cha-
madas de folículos de Graaf, batizadas 
assim por Haller.

Como já suspeitava, havia penetra-
do nos primórdios da vida, porque nesses 
órgãos formam-se as células germinati-
vas, que somente iriam ser descobertas 
por Baer um século e meio depois.

Casper Bartholin (1655-1738)
Descreveu pela primeira vez o siste-

ma linfático e o ducto torácico.
Descreveu também as glândulas 

mucíparas vulvovaginais, que ficaram 
conhecidas como glândulas de Bartholin 
(glândulas vestibulares maiores), o fora-
me obturado do osso do quadril (forame 
de Bartholin) e os ductos excretores da 
glândula salivar sublingual (ductos ou 
canais sublinguais de Bartholin), que 
drenam no ducto submandibular.

Estes são também chamados canais 
de Rivinus. Augustus Qurinus Rivinus 
(1652-1723) foi um anatomista ale-
mão que também descobriu a glândula 
sublingual e seu ducto.

Hermann Boerhaave (1668-1738) 
foi médico e químico.
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Foi professor de química (1718) e 
publicou Elementa chemiae (1724), um 
trabalho que contribuiu e muito para 
a ciência de química tornar-se clara e 
compreensível.

Para combinar prática com teoria no 
ensino da medicina, fundou um hospital 
no qual ele dava instrução clínica para 
seus alunos, assim introduzindo o méto-
do clínico no ensino de medicina.

Dispunha para o ensino de uma 
enfermaria de apenas doze leitos (seis 
de homens e seis de mulheres) e de um 
anfiteatro para as suas preleções. No 
dizer do grande historiador médico 
Sigerist, “metade dos médicos da Euro-
pa, na época, passaram por essa pequena 
enfermaria” e se tornaram os luminares 
em seus países de origem, os continua-
dores do ensino à cabeceira do enfermo. 
Ensinava medicina dialogando com seus 
estudantes no leito de enfermo e foi o 
fundador do ensino da clínica médica.

Boerhaave foi o primeiro a usar o 
termômetro de mercúrio para medir a 
temperatura dos doentes e a lente para 
examinar as fezes.

Escreveu relativamente pouco, mas 
se notabilizou como professor. Deixou 
três obras importantes: Aforismos, Ins-

tituições médicas e Introdução à prática 
médica. Neste último livro descreveu 
com exatidão o seu método pedagógi-
co, que continua válido até hoje. As suas 
aulas consistiam em:

1. Apresentação do enfermo; 2. 
Antecedentes remotos e recentes; 3. Iní-
cio da enfermidade; 4. Estado atual do 
enfermo; 5. Hipóteses diagnósticas; 6. 
Evolução; 7. Em caso de óbito, necrop-
sia; 8. Correlação anatomoclínica.

Foi o primeiro a descrever as glân-
dulas sudoríparas e a estabelecer que a 
varíola só era contagiosa por contato 
direto. Não obstante, tornou-se ele, pro-
vavelmente, o mais eminente médico 
europeu durante o período situado entre 
os tempos de Galeno e Koch, sendo às 
vezes conhecido como o Hipócrates 
holandês.

Stephen Hales (1677-1761) foi 
químico, botânico e fisiologista. Ficou 
famoso como o fundador da fisiologia 
das plantas como uma ciência.

Escreveu Estatística do sangue 
(1733), onde tratava dos mecanismos 
da circulação do sangue, inclusive com 
estudos sobre pressão sanguínea. Hales 
foi também o primeiro a medir a pressão 
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sanguínea. Apresentou trabalhos sobre 
ações reflexas e a função da medula 
espinhal. Hales tem sido citado como o 
inventor do fórceps cirúrgico.

Giovanni Battista Morgagni (1682-
1771) foi professor de anatomia em 
Pádua.

A partir dos vinte anos, colaborou 
ativamente na preparação de um livro 
sobre anatomia e doenças do ouvido, 
obra que se tornou responsável por sua 
própria formação como cientista, ou 
seja, a anatomia do tecido doente ao 
invés do sadio.

Morgagni tentou interpretar a 
etiologia e a evolução das doenças do 
ponto de vista anatômico, e é tido em 
decorrência disso como o pai da pato-
logia médica.

O Iluminismo

A denominação Iluminismo, ou 
Esclarecimento, ou Ilustração deriva 
do nome latino
“Iluminare”. O iluminismo carac-
terizou-se pela importância que foi 
dada à razão. Segundo I. Kant: “Saber 

ousar”, “ter coragem para fazer uso 
da própria razão!”, “esse é o lema do 
Iluminismo”.

Iluminismo é um conceito que 
sintetiza uma diversidade de tradições 
filosóficas, sociais, políticas e religiosas. 
Foi um movimento intelectual carac-
terizado pelo racionalismo e pela 
oposição ao clericalismo e absolutismo, 
ao mercantilismo.

Ainda que importantes autores 
contemporâneos valorizem as origens 
do Iluminismo nos finais do século 
XVII, não há consenso quanto à datação 
do início desse período histórico. Boa 
parte dos estudiosos utiliza o início do 
século XVIII como marco de referência, 
aproveitando a denominação de Século 
das Luzes. O término do período é, por 
sua vez, habitualmente assinalado em 
coincidência com o início das Guerras 
Napoleônicas (1804-1815).

Originário da França, tomou conta 
da Europa ao defender novas formas de 
conceber o mundo, a sociedade e as ins-
tituições políticas.

Os iluministas admitiam que os 
homens tivessem condição de tornar o 
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mundo melhor mediante o uso da intros-
pecção, do livre exercício das capacidades 
humanas e do engajamento político-
-social. O iluminismo caracterizou-se 
pela importância que foi dada à razão. 
Somente por meio da razão afirmavam 
ser possível compreender perfeitamente 
os fenômenos naturais e sociais.

Os pensadores iluministas tinham 
como ideal a extensão dos princípios do 
conhecimento crítico a todos os campos 
da atividade humana. Supunham poder 
contribuir para a superação dos resíduos 
de tirania e superstição que acreditavam 
ser legado da Idade Média. A maioria dos 
iluministas associava, ainda, o ideal de 
conhecimento crítico à tarefa das melho-
rias do Estado e da sociedade.

Immanuel Kant (1724-1804), 
famoso filósofo alemão e um dos mais 
conhecidos expoentes do Iluminismo, 
num texto escrito como resposta à ques-
tão “O que é o Iluminismo? ”, descreveu 
de maneira lapidar a atitude do pensa-
mento iluminista:

“O Iluminismo representa a fuga 
dos seres humanos de uma tutela que 
estes a si mesmos impuseram. Enten-
dam-se por tutelados aqueles que se 

encontram incapazes de fazer uso da 
própria razão independentemente 
da direção de outrem. ... da falta de 
determinação e coragem para se fazer 
uso do entendimento independente-
mente do comando de outrem.” 
Kant, I. Beantwortung der Frage: Was 
ist Aufklärung, 1784.

Como um pensador precursor do 
Iluminismo, no século XVII, o francês 
René Descartes (1596-1650) formulou 
um modelo de verdade incontestável. 
Para ele, a verdade poderia ser alcançada 
por meio de duas habilidades inerentes 
ao homem: o duvidar (dúvida) e o refle-
tir (reflexão).

Entre outros estudiosos, destaca-
-se o inglês Isaac Newton (1643-1727). 
Por meio de experimentos e observações, 
ele conseguiu elaborar uma série de leis 
naturais que regem o mundo material. 
Tais descobertas colocaram à mostra 
um tipo de explicação dos fenômenos 
naturais independente das concepções 
de fundo religioso. Assim, o questiona-
mento, o experimento e a observação 
passaram a ser os instrumentos intelec-
tuais capazes de decifrar as “leis” que 
organizam o mundo.
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Tal maneira de relacionar-se com o 
mundo não só contribuiu para o desen-
volvimento dos saberes no campo da 
física, da matemática, da biologia e da 
química como também nos campos da 
sociologia, da história, da política e da 
economia, preparando, assim, a revolu-
ção dos conhecimentos científicos que 
viria a seguir.

Desse modo, o método utiliza-
do inicialmente por Newton acabou 
influenciando outros pensadores que 
também acreditaram que, por meio 
da razão, a partir da experimentação 
e observação, poderiam estabelecer as 
leis que naturalmente regeriam os mais 
diversos fenômenos da natureza.

Um dos primeiros pensadores 
influenciados por esse conjunto de ideias 
foi o britânico John Locke (1632-1704). 
Segundo Locke, o homem teria direi-
tos naturais como a vida, a liberdade e a 
propriedade. No entanto, os interesses 
de um indivíduo sobre o seu próximo 
poderiam acabar ameaçando a garantia 
de tais direitos. Então, para Locke, o 
Estado surgia como a instituição coleti-
vamente aceita para garantir tais direitos.

No ano de 1748, com a obra Do 
espírito das leis, o filósofo Montesquieu 

(1689-1755) defendeu um governo onde 
os poderes seriam divididos. O equilíbrio 
entre os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário deveria favorecer a um Estado 
onde as leis não seriam desrespeitadas em 
favor de um único grupo.

A supremacia do poder real foi for-
temente atacada pelo francês Voltaire 
(1694-1778), que argumentava que a 
interferência religiosa nos assuntos polí-
ticos estabelecia a criação de governos 
injustos e legitimadores do interesse de 
uma parcela restrita da sociedade. Outro 
pensador do movimento iluminista foi 
Jean-Jaques Rousseau (1712-1778), 
que apontava que a comunhão entre os 
homens deveria ser valorizada como item 
essencial na construção de uma socieda-
de mais justa.

Toda a estrutura política e social do 
absolutismo foi violentamente atacada 
pela revolução intelectual do Iluminismo. 
Esta acabou por gerar transformações 
políticas tais como a criação e consoli-
dação de Estados-nação, a expansão de 
direitos civis e a redução da influência de 
instituições hierárquicas como a nobreza 
e a igreja. Assim o Iluminismo forneceu 
boa parte do fermento intelectual para 
eventos políticos que se revelariam de 
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extrema importância para a construção 
do mundo moderno, tais como a Revo-
lução Francesa, a Constituição Polaca 
de 1791, a Revolução Dezembrista na 
Rússia em 1825, o movimento de inde-
pendência na Grécia e nos Balcãs, bem 
como, naturalmente, os diversos movi-
mentos de emancipação ocorridos no 
continente americano a partir de 1776, 
como a Independência dos Estados Uni-
dos e a Inconfidência Mineira.

Declaração dos direitos do homem e 
do cidadão (França, 1789) foi um dos 
muitos documentos políticos produzi-
dos no século XVIII sob a inspiração do 
ideário iluminista.

Para o movimento iluminista, na 
divulgação de valores foi de suma impor-
tância a ação dos filósofos Denis Diderot 
(1713-1784) e Jean le Rond D’Alembert 
(1717-1783). Em esforço conjunto e 
contando com outros iluministas, os dois 
pensadores criaram uma extensa compila-
ção de textos da época reunidos na obra 
Enciclopédia (Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers). 
Foi uma das primeiras enciclopédias a 
existir, tendo sido publicada na França 
no século XVIII. Os volumes finais foram 

publicados em 1772. A obra compreen-
deu 33 volumes e foi por eles editada. 
Muitas das notáveis figuras do Iluminis-
mo contribuíram para a obra, incluindo 
Voltaire, Rousseau e Montesquieu.

A difusão do iluminismo acabou 
abrindo portas para novas interpreta-
ções também da economia. A doutrina 
fisiocrata defendia que a produção de 
riquezas dependeria fundamentalmente 
da terra. As demais atividades econô-
micas seriam tão só desdobramento da 
riqueza produzida na terra.

Os fisiocratas foram os primeiros 
contestadores do mercantilismo. Para 
estes, a riqueza viria da natureza, ou 
seja, da agricultura, da mineração e da 
pecuária. O comércio era considerado 
uma atividade estéril, já que não passava 
de uma troca de riquezas. Além disso, 
acreditavam que a economia não poderia 
sofrer a intervenção do Estado, pois teria 
formas naturais de se organizar.

A frase que melhor define o pensa-
mento fisiocrata é: “laissez faire, laissez 
passer” (“deixai fazer, deixai passar”). A 
fisiocracia influenciou pensadores como 
Adam Smith (1723-1790), pai da eco-
nomia clássica.
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No Antigo Regime, a sociedade era 
escalonada nas categorias clero, nobreza, 
burguesia, trabalhadores. Com o fim do 
absolutismo e a perda dos privilégios de 
poucos (clero e nobreza), os burgueses 
tiveram liberdade comercial para ampliar 
significativamente seus negócios. Cola-
borou nisso também o fim das práticas 
mercantilistas que impediam a expansão 
comercial da classe burguesa.

As transformações econômicas e 
sociais da Idade Moderna, principal-
mente a Revolução Industrial, mudaram 
a maneira de pensar e de sentir dos 
europeus. A crise do Antigo Regime 
foi acompanhada por um conjunto de 
novas ideias filosóficas e econômicas que 
defendiam a liberdade de pensamento e 
a igualdade de todos os homens perante 
as leis. As ideias econômicas defendiam 
a prática da livre iniciativa.

O iluminismo influenciou também 
monarquias que viam com bons olhos os 
princípios racionalistas defendidos pelo 
movimento. A adoção desses princípios 
por parte de monarquias empreendeu 
uma modernização do aparelho admi-
nistrativo com o objetivo de atender os 
interesses de nobres e burgueses.

Com o avanço dos ideais ilumi-
nistas, que ganhavam cada vez mais 
adeptos, e para impedir as desordens e as 
revoluções pelos setores descontentes da 
sociedade, alguns governantes europeus 
realizaram reformas sociais e econômicas 
a fim de modernizar seus países, mas 
sem abrir mão do poder. Estes foram 
chamados déspotas esclarecidos. Os dés-
potas esclarecidos elaboraram legislações 
favoráveis ao comércio e à produção 
manufatureira, criaram escolas laicas e 
decretaram a liberdade de culto, com a 
finalidade de reduzir os privilégios do 
clero católico.

Iluministas notáveis

Bento de Espinosa (1632-1677): 
filósofo neerlandês, com ascendência 
judaica portuguesa, é considerado o 
precursor das correntes mais radicais do 
pensamento iluminista.

John Locke (1632-1704): filó-
sofo inglês, autor de Ensaio sobre o 
entendimento humano. afirmava que a 
experiência é a base de todo o conhe-
cimento. Combateu o absolutismo 
negando a origem divina dos reis. Afir-
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mava ainda que o governo nasce do 
acordo entre governantes e governados.

Montesquieu (1689-1755). Charles 
Louis de Secondant, barão de Montes-
quieu é considerado o pai do liberalismo 
burguês. Foi jurista, filósofo e escritor. 
Em sua principal obra, Do espírito das 
leis, expôs sua teoria da divisão do poder 
político em Poder Legislativo (elabora e 
aprova as leis); Poder Executivo (executa 
as leis e administra o país); Poder Judici-
ário (fiscaliza o cumprimento das leis). 
Suas ideias influenciaram a organização 
de praticamente todos os governos pos-
teriores à Revolução Francesa.

Voltaire (1694-1778), pseudôni-
mo de François-Marie Arouet, escritor 
francês, crítico do absolutismo e dos 
privilégios da Igreja e da nobreza. Atra-
ído pelas ideias de John Locke, escreveu 
as Cartas inglesas, nas quais exalta a 
liberdade de pensamento criticando 
indiretamente a França.

Benjamim Franklin (1706-1790), 
político, cientista e filósofo estaduniden-
se. Participou de eventos que levaram à 
independência dos Estados Unidos e à 
elaboração da constituição de 1787.

Buffon (Georges-Louis Leclerc, 
conde de Buffon), 1707-1788, natu-

ralista francês. Sua principal obra foi 
A história natural: geral e particular 
(1749-1778), com 36 volumes. Exerceu 
capital influência sobre as concepções 
da natureza e história dos autores do 
Iluminismo tardio.

David Hume (1711-1776), filósofo, 
economista e historiador escocês, é con-
siderado o fundador da escola cética, ou 
agnóstica, de filosofia, o empirismo, cujo 
princípio básico é evitar toda e qualquer 
hipótese não comprovável experimental-
mente. Sua obra influenciou Immanuel 
Kant e os positivistas.

Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778): filósofo francês, nascido na Suíça, 
foi o mais radical entre os iluministas. Ao 
contrário de Voltaire e Montesquieu, ele 
não foi porta-voz da burguesia e sim das 
camadas mais populares. Suas ideias con-
trariavam um dos princípios centrais da 
sociedade burguesa: a propriedade priva-
da. Segundo Rousseau, essa era a raiz da 
infelicidade humana, pois trazia consigo 
a desigualdade e a opressão do mais forte 
sobre o mais fraco. Democrata, defendeu 
a igualdade entre os homens. Afirmava 
que o poder político emana do povo e 
influenciou na Revolução Francesa e na 
filosofia dos séculos posteriores.
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Denis Diderot (1713-1784) e Jean 
le Rond D’Alembert (1717-1783). Dide-
rot organizou a Enciclopédia, auxiliado 
pelo matemático D’Alembert, na qual 
foram reunidos todos os conhecimentos 
da época.

Adam Smith (1723-1790), econo-
mista e filósofo escocês. O seu escrito 
mais famoso é A riqueza das nações.

Immanuel Kant (1724-1804), 
filósofo alemão. Fundamentou siste-
maticamente a filosofia crítica, tendo 
realizado investigações também no cam-
po da física teórica e da filosofia moral.

Benjamin Constant (1767-1830), 
político, filósofo e escritor de nacionali-
dade franco-suíça,  foi um dos pioneiros 
do liberalismo.

Além dos filósofos, o Iluminismo 
foi representado por economistas, que 
atacaram a intervenção do Estado nos 
assuntos econômicos, defendendo a 
liberdade total nas atividades econômi-
cas, denominada de teoria econômica 
fisiocrata. Além de Adam Smith (1723-
1790), seus principais economistas 
foram: François Quesnay (1694-1774), 
Robert Turgot (1727-1781), Vicent 
Gournay (1712-1759) e David Ricardo 
(1772-1823).

Vultos da medicina no século 
XVIII

Albrecht von Haller (1708-1777): 
suas contribuições científicas mais 
importantes consistiram em pesquisas 
sobre músculos e nervos e foram publi-
cadas em 1766.

Acreditava-se, então, que os nervos 
fossem ocos e conduzissem os espíritos 
(pneuma), que nunca foram demonstra-
dos. Haller percebeu que os músculos 
eram irritáveis, isto é, qualquer estímu-
lo leve poderia provocar uma contração. 
Demonstrou ainda que o estímulo 
aplicado a um nervo provocava brusca 
contração no músculo no qual estava 
fixado. O nervo era ainda mais irritável 
do que o tecido muscular e exigia muito 
menor estímulo para reagir. Haller jul-
gou então ser a estimulação do nervo, 
e não a estimulação muscular direta, a 
responsável pelas contrações musculares. 
Conseguiu também provar que o próprio 
tecido não sente nada e que as sensações 
eram canalizadas e transmitidas pelos 
nervos. Além disso, demonstrou que 
todos os nervos terminavam no encéfalo 
ou na medula espinhal, fato que apon-
tava essas estruturas como os centros 
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receptores da sensibilidade e geradores 
dos movimentos. Promoveu experimen-
tos que consistiram em estimular ou lesar 
várias regiões do cérebro de um animal e 
então observar o tipo de reação ou para-
lisia produzido.

Haller pode ser considerado o 
verdadeiro fundador da moderna 
neurofisiologia.

John Turberville Needham (1713-
1781): sua contribuição mais notável à 
ciência consiste nas experiências sobre 
geração espontânea, realizadas em 1748 
em companhia de Buffon.

Ferveu um caldo de carne de car-
neiro e o selou em um recipiente de 
vidro. Quando o recipiente foi aberto, 
alguns dias depois, continha numerosos 
microrganismos. Concluiu que haviam 
nascido a partir de matéria inerte. Vinte 
anos depois, Spallanzani demonstraria 
que Needham não havia fervido suficien-
temente seu caldo e que alguns esporos 
haviam sobrevivido.

James Lind (1716-1794), escocês, 
aluno de Boerhaave. Foi interessado no 
escorbuto que atacava os marinheiros 
durante as longas viagens em alto-mar. 

Lind estava certo de tratar-se de enfermi-
dade provocada pela dieta dos marinheiros 
e convencera-se de que poderia tratá-la. 
Notou que a mesma moléstia afligia os 
moradores das cidades sitiadas e os com-
ponentes das expedições exploradoras 
onde faltavam frutas frescas e legumes. 
Lind descobriu que as frutas cítricas com-
batiam com grande eficiência a doença. 
Um século depois, os trabalhos de Eijk-
man e colaboradores mostrariam que 
Lind estava lidando com uma deficiência 
vitamínica C.

Josef Leopold Auenbrugger (1722-
1809): no século XVIII, o exame físico foi 
enriquecido pela introdução da percus-
são do tórax, proposta por Auenbrugger. 
Quando criança, Auenbrugger vira mui-
tas vezes seu pai percutir um tonel para 
saber em que nível se encontrava o vinho 
no interior do mesmo. Comparando 
o tórax a um tonel, Auenbrugger teve 
ideia de aplicar o mesmo método para o 
diagnóstico do derrame pleural e outras 
afecções pulmonares.

No Hospital Espanhol de Viena, 
onde trabalhava, desenvolveu as suas 
observações com comprovações de 
necropsia. Após sete anos de experiên-
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cia, publicou um pequeno livro de 95 
páginas, Inventum novum ex percussione 
(“Uma descoberta nova da percussão”), 
que permite ao médico do tórax huma-
no descobrir as doenças escondida 
dentro deste).

Seu trabalho despertou pouco 
interesse, até mesmo em Viena, e só se 
tornou conhecido e passou a fazer parte 
do exame clínico após sua tradução para 
o francês, em 1808, por Corvisart. O 
pequeno livro é considerado hoje um dos 
maiores clássicos da literatura médica.

Lazzaro Spallanzani (1729 -1799)
Spallanzani estudou na Universi-

dade de Bolonha. Ensinou em várias 
universidades italianas. Realizou várias 
viagens pelas costas do Mediterrâneo e, 
em 1785, atingiu a Turquia. Recolheu 
grande número de amostras de história 
natural para o Museu de Pavia, do qual 
havia sido nomeado diretor por Maria 
Tereza da Áustria.

Seu trabalho mais espetacular refere-
-se à questão da geração espontânea.

No século XVIII não havia mais 
dúvida de que ela não ocorria em rela-
ção aos animais visíveis a olho nu e, 
graças aos trabalhos de Redi, desde 

o século XVII já se sabia que até os 
insetos se originavam a partir de ovos. 
Mas, em relação aos microrganismos 
descobertos por Leeuwenhoek, o debate 
permanecia aberto.

Spallanzani atacou o problema da 
geração espontânea em 1768, decidido 
a solucioná-lo. Ferveu durante trinta 
a 45 minutos soluções que deveriam 
conter microrganismos e fechou-
-as hermeticamente em recipientes. 
Nenhum germe cresceu até as garrafas 
serem abertas. Concluiu que os ger-
mes apareciam nas soluções porque já 
existiam nelas, ou nas paredes do reci-
piente, ou no ar.

Estava derrubada a teoria da gera-
ção espontânea dos microrganismos. Um 
século depois, Pasteur iria derrubar em 
definitivo a teoria da geração espontâ-
nea. Essa descoberta permitiu a Appert 
inventar as técnicas de preservação dos 
alimentos.

Jan Ingenhousz (1730-1799), médi-
co holandês. Tornou-se especialista em 
vacinação antivariólica. A corte vienen-
se chamou-o para vacinar a família real 
e, em 1772, recebeu o cargo de médico 
particular da imperatriz Maria Tereza.

Revista_ANM_190-1.indd   189 01/08/2019   11:31:33



s    190   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 190 (1), 2019

Erasmus Darwin (1731-1802), 
inglês.

A mais famosa realização de Darwin 
é seu último livro, Zoonomia, onde 
aproveita as opiniões de Buffon sobre a 
evolução e antecipa algumas das propo-
sições de Lamarck sobre o assunto.

Sua maior fama, porém, advém do 
fato de ser ele o avô (por sua primeira 
mulher) de Charles Darwin, que, pou-
co mais de meio século depois, lançaria 
as bases da teoria da evolução, a qual, 
com algumas necessárias modificações, 
acredita-se agora estar correta.

Kaspar Friedrich Wolff (1733-
1794), alemão. Wolff pode ser 
considerado o fundador da moderna 
embriologia, embora seu trabalho tenha 
sido esquecido por mais de meio século. 
Preservou-se o seu nome em muitos ter-
mos anatômicos, especialmente no corpo 
wolffiano, primitiva forma de rim nos 
animais embrionários que antecede o 
rim verdadeiro.

Franz (ou Friedrich) Mesmer 
(1734-1815)

Discípulo de Paracelso, acreditava 
na existência de forças cósmicas capa-

zes de impregnar a Terra e afetar a vida 
dos seres humanos. Como médico, ten-
tou utilizar essas forças na cura clínica 
de diversas enfermidades. Interessou-se 
também por fenômenos ainda muito 
mal compreendidos e que vinham des-
pertando a curiosidade dos eruditos: a 
eletricidade e o magnetismo.

Começou por fazer passar magnetos 
sobre o corpo de seus pacientes, logrando 
curá-los, em alguns casos. Posterior-
mente, chegou à conclusão de que tais 
magnetos eram desnecessários e de que 
certos êxitos terapêuticos se deviam ape-
nas à ação, sobre o corpo dos enfermos, 
de suas próprias mãos. Supôs então que, 
neste último caso, estaria fazendo uso do 
magnetismo animal.

Luigi Galvani (1737-1789) estudou 
teologia, depois optou pela medicina.

Em 1771 percebeu que os músculos 
dissecados dos membros inferiores das rãs 
retesavam-se violentamente quando uma 
faísca produzida por qualquer máqui-
na elétrica os excitava, ou quando um 
escalpelo metálico os tocava enquanto a 
máquina estivesse em funcionamento, 
ainda que a faísca não fizesse nenhum 
contato direto.
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Como Franklin, uma geração 
antes, demonstrara que a natureza do 
relâmpago era elétrica, e partindo des-
sa ideia, Galvani fixou músculos de rãs 
em ganchos de latão do lado de fora de 
uma janela, de modo que os mesmos 
permanecessem imprensados contra a 
grade de ferro que protegia a janela. De 
fato, os músculos retesavam-se durante 
as tempestades, mas da mesma forma 
comportavam-se sem que ela fosse 
desencadeada. Na verdade, enrijeciam 
sempre que estivessem em contato com 
dois metais diferentes. Definiu então o 
fenômeno como algo que decorresse 
de uma eletricidade animal, e aferrou-
-se intempestivamente a esse conceito. 
O equívoco só foi desfeito alguns anos 
mais tarde por Volta.

Na última década de sua vida, Gal-
vani conseguiu transformar seu nome em 
expressões de uso doméstico. A eletrici-
dade dinâmica, gerada por dois metais 
em contato, passou a chamar-se eletrici-
dade galvânica. Finalmente, em 1820 foi 
projetado um instrumento para detec-
tar a corrente elétrica e, por sugestão de 
Ampère, este foi batizado com o nome 
de galvanômetro.

Philippe Pinel (1745-1826), teólo-
go, matematico, médico.

Em 1792, tornou-se médico-chefe 
do asilo para homens Bicêtre, em Paris, 
onde realizou sua primeira grande 
reforma, ao retirar as correntes dos 
pacientes. Chefiou os serviços médicos 
do manicômio de Bicêtre, a partir de 
1793, e em 1794 passou a ocupar idên-
tico posto no Hospital da Salpêtrière, 
que sob sua direção tornou-se um dos 
mais conhecidos estabelecimentos 
neuropsiquiátricos do mundo para 
mulheres. Em 1803, foi eleito membro 
do Instituto da França e, mais tarde, 
professor de patologia da Escola de 
Medicina de Paris.

Pinel era homem dotado de gene-
rosidade incomum para sua época. Foi 
bondoso e cheio de atos caridosos para 
com os sofredores. O libertador dos 
alienados, aquele que lhes quebrou as 
correntes e lhes deu dignidade, que os 
retirou das celas às quais estavam confina-
dos há anos. Deixou a sociedade francesa 
e a classe médica estarrecida frente a seus 
atos. Pinel, por isso, é considerado pio-
neiro no tratamento de doentes mentais, 
sendo um dos precursores da psiquiatria 
moderna.
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Pinel elevou a categoria dos doen-
tes, antes tratados como criminosos 
ou endemoniados, à condição de seres 
humanos, e a doença mental, como 
resultado de uma exposição excessiva à 
estresses sociais e psicológicos e, em cer-
ta medida, a danos hereditários, sendo 
que tais enfermidades decorreriam de 
alterações patológicas no cérebro. Com 
isso baniu tratamentos antigos tais como 
sangrias, vômitos, purgações e ventosas, 
preferindo terapias que incluíssem a 
aproximação e o contato amigável com o 
paciente, proporcionando-lhes ainda um 
programa de atividades ocupacionais, 
onde o tratamento digno e respeitoso 
foi a tônica.

Foi o primeiro a elaborar uma classi-
ficação para as doenças mentais, fato que 
se constituiu no extraordinário avanço 
da psiquiatria. Utilizou como principal 
método a observação e a análise de seus 
pacientes. Em sua primeira obra, Noso-
graphie philosophique (1798), destinada 
à classificação das doenças, distinguiu 
várias psicoses e descreveu, entre outros 
fenômenos, alucinações, isolamentos e 
uma variedade de outros sintomas, o 
que lhe rendeu grande projeção. Em seu 
principal livro, um dos clássicos da psi-

quiatria, Traité médico-philosophique sur 
l’aliénation mentale ou la manie” (1801), 
discutiu a sua abordagem psicologica-
mente orientada.

Foi com Pinel que a psicologia, em 
meados do século XIX, aprendeu a con-
siderar o seu material de estudo como 
parte da natureza, e a tentar explicá-lo 
em termos naturais, ou seja, tornou-se 
capaz de se constituir numa ciência. Fal-
tou pouco para passar a ser experimental, 
tarefa empreendida mais tarde por Wun-
dt (1832-1920), em Leipzig, ao criar o 
primeiro laboratório de psicologia.

Edward Jenner (1749-1823) foi o 
descobridor do processo de imunização 
por vacinas, contra uma das mais mor-
tíferas doenças de então, a varíola.

Tornou-se muito amigo do célebre 
cirurgião John Hunter, em Sodbury, 
próximo a Bristol, que muito lhe incen-
tivou nos estudos sobre a medicina e as 
ciências naturais. A primeira descrição da 
arteriosclerose foi feita por Jenner.

Em 1789 Jenner observou que as 
vacas tinham nas tetas feridas iguais às 
provocadas pela varíola no corpo de 
humanos. Os animais tinham uma ver-
são mais leve da doença, a varíola bovina, 
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ou bexiga vacum. Resolveu, então, pes-
quisar uma sabedoria popular que dizia 
que as pessoas que contraíam varíola 
bovina quase nunca tinham a varíola 
humana (1796).

As mulheres responsáveis pela orde-
nha, quando expostas ao vírus bovino, 
tinham uma versão mais suave da doen-
ça. Inoculou, então, o pus das feridas de 
uma mulher com varíola bovina (1798) 
em um menino de oito anos. O menino 
teve um pouco de febre e algumas lesões 
leves, tendo uma recuperação rápida. A 
partir daí, o cientista pegou o líquido 
da ferida de outro paciente com varíola 
e novamente expôs o garoto ao material. 
Semanas depois, ao entrar em conta-
to com o vírus da varíola, o pequeno 
passou incólume à doença, verificando 
posteriormente que a criança mostrava-
-se imunizada contra a varíola humana. 
Estava descoberta assim a propriedade 
de imunização.

Após comunicar sua descoberta à 
Royal Society de Londres, que publi-
cou (1798). Não obstante a indiferença 
da Royal Society de Londres, a sua téc-
nica de imunização mostrou-se eficaz 
e divulgou-se rapidamente na Europa, 
na América depois no resto do mun-

do. Cerca de cem anos após, Pasteur 
desenvolveu definitivamente o processo 
e chamou-o de vacinação em sua home-
nagem, porque ele empregara a varíola 
bovina (vaccinia, em latim) e pelo méri-
to da sua iniciativa.

Georges Cuvier (1769-1832), ou 
Georges Léopold Chrétien Frédéric 
Dagobert Cuvier: barão, francês, foi 
um filósofo, naturalista e anatomista que 
muito influenciou seus contemporâneos. 
Foi membro da Académie des Sciences 
e foi tão influente em sua época que 
ganhou o apelido de ditador da biologia.

Estudou profundamente os fós-
seis e lançou os fundamentos do que se 
tornou conhecido como paleontologia. 
Juntamente com os colegas Geoffroy 
Saint-Hilaire e o naturalista francês 
Jean Baptiste Lamarck, elaborou reno-
vadoras teorias sobre a classificação das 
espécies. Seus trabalhos culminaram com 
a publicação de Tableau élémentaire de 
l’histoire naturelle des animaux (1797) e 
de Leçons d’anatomie comparée (1805). 
Nessas obras, relacionou o funciona-
mento de cada órgão com o corpo em 
seu conjunto. Contrariamente às ideias 
de Jean-Baptiste Lamarck, no entanto, 
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acreditava que as espécies animais não 
haviam mudado desde a Criação.

Marie François Xavier Bichat (1771-
1802), anatomista e histologista francês.

Inovou o estudo da anatomia com 
o estudo histológico dos órgãos e con-
tribuiu para o desenvolvimento da 
embriologia e da organogênese. Sem o 
uso de microscópios, examinou mais de 
seiscentos corpos e identificou 21 espé-
cies de tecidos formadores de órgãos do 
corpo humano. Propôs, então, contra-
riando as conclusões de Morgagni, que 
a anatomia e patologia não deveriam ser 
fundadas no estudo de órgãos e, sim, na 
classificação e exame dos tecidos. Bichat 
é considerado o “pai da moderna pato-
logia e histologia”.

Com base na dissecação desenvol-
veu a teoria de que o corpo vivo seria 
uma intrincada rede de membranas ou 
tecidos, passo importante para a teoria 
celular de Virchow algumas décadas 
depois. Entrosou a anatomia na fisiologia 
e publicou obras de grande repercussão, 
como Recherches physiologiques sur la vie 
et la mort (1800).

Entre alguns trabalhos monumen-
tais, escreveu um tratado de anatomia 

descritiva denominado Anatomie génerale 
appliquée à la physiologie (1801-1803), 
no qual lançou a ideia dos tecidos na 
formação dos órgãos. Em seu livro Pes-
quisas fisiológicas sobre a vida e a morte, 
descreve a transformação dos tecidos 
após a morte, teve várias edições e con-
tém um grande número de observações 
fisiológicas e patológicas.

A parte inferior do ligamento sacro-
ílico posterior, algumas vezes conhecido 
como ligamento ílico transverso, foi 
descrita primeiramente por ele (liga-
mento de Bichat). O corpo adiposo da 
bochecha, massa adiposa situada entre os 
músculos masseter e bucinador, é conhe-
cido como bola gordurosa de Bichat.

Segundo Bichat, existiriam dois 
grandes sistemas corporais, que chamou 
de vegetativo (o autônomo) e animal 
(o somático). O primeiro proporciona 
a assimilação e o aumento de massa, 
enquanto o segundo provê a transfor-
mação de energia, “notadamente, para 
as relações com o meio ambiente”. Os 
dois sistemas “estariam na proporção 
inversa do desenvolvimento na evolução 
ontogenética: quanto maior for o desen-
volvimento do sistema vegetativo, menos 
desenvolvido será o sistema de relação”.
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Faleceu em Paris com apenas 31 nos 
de idade.

Joseph Bell (1774-1842)
Bell, cirurgião escocês, foi o primei-

ro a estabelecer que as raízes nervosas 
anteriores são motoras e que as poste-
riores são sensitivas. Descreveu ainda os 
nervos frênico (inervação do músculo 
diafragma) e torácico longo (inerva-
ção do músculo serrátil anterior). Os 
feixes musculares que se estendem dos 
óstios uretéricos até a úvula, limitando 
lateralmente o trígono vesical, são deno-
minados músculo de Bell.

René Théophile Hyacinthe Laennec 
(1781-1826), médico francês, inventor 
do estetoscópio. A instrumentalização do 
médico teve início com a invenção, por 
Laennec, em 1816, do estetoscópio, que se 
tornou o símbolo do clínico, assim como 
o bisturi se tornou o símbolo do cirurgião.

Antes de Laennec, a ausculta do 
coração e dos pulmões era feita com o 
ouvido encostado diretamente na pare-
de do tórax, o que se tornava difícil em 
pessoas obesas e causava, na época, certo 
constrangimento quando se tratava de 
pacientes do sexo feminino.

Laennec o inventou quando traba-
lhava no Hospital Necker, onde eram 
internados doentes do tórax, principal-
mente tuberculosos.

A ideia nasceu quando Laennec 
viu algumas crianças brincando perto 
do Louvre, ouvindo as extremidades de 
uma longa peça de madeira que trans-
mitia os sons. No dia seguinte, enrolou 
um pedaço de papel, amarrando-o com 
uma corda, e ouviu os corações de seus 
enfermos com ela. Laennec era carpin-
teiro e, em seguida, construiu uma peça 
de madeira (um cilindro oco de 25cm 
por 2,5cm), a qual passou a usar para 
ouvir os sons do peito dos pacientes. 
Destacou os vários sons que ouviu com 
esse cilindro e, em seguida, correlacio-
nou com os dados anatômicos em suas 
autópsias. Deu a esse dispositivo o nome 
de estetoscópio (de stethos, peito, e sko-
pein, ver, examinar).

Em fevereiro de 1818, apresentou 
suas descobertas em uma palestra na Aca-
demia de Medicina, publicando-as em 
agosto 1819 no clássico De L’auscultation 
médiate, que foi um marco importante 
no conhecimento das doenças pulmo-
nares. No livro, Laennec descreveu a 
semiologia do tórax em diferentes enfer-
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midades. Muitos termos novos foram 
por ele criados para descrever as moda-
lidades dos ruídos que ouvia. Durante 
três anos Laennec trabalhou arduamente, 
procurando comprovar nas necropsias a 
validade dos seus achados estetoacústicos.

Outras contribuições de Laennec 
foram as descrições da peritonite e da cir-
rose. Apesar de a cirrose já ser conhecida, 
atribuiu o seu nome, usando a palavra 
grega kirrhos (duro) para os nódulos 
característicos da doença. Criou o termo 
“melanoma” e descreveu as metástases 
do melanoma no pulmão. Fez também 
muitas contribuições importantes sobre 
tuberculose.

Outra contribuição importante 
para a medicina foi o fato de Laennec 
despertar o espírito objetivo da obser-
vação científica. Quando publicou seu 
texto em 1819, incluiu neste o lema: 
“A parte mais importante de uma arte é 
ser capaz de observar adequadamente.” 
Alternando entre os trabalhos originais 
de Vesálio, Harvey e Hipócrates, o fato é 
que muito pouco se sabia da real fisiolo-
gia do coração quando Laennec escreveu 
seu tratado. Ele descreveu duas bulhas 
ao ouvir o coração, mas pensando erro-
neamente que a primeira bulha se devia 

à sístole ventricular e a segunda, à sístole 
arterial.

O estetoscópio foi um marco divisó-
rio de duas épocas na história da clínica 
médica.

François Magendie (1783-1855), 
médico francês.

Seus estudos pioneiros sobre os efeitos 
de drogas em várias partes do corpo con-
duziram à introdução na prática médica de 
substâncias como a estricnina, a morfina, 
o iodeto, o brometo, o ópio, o quinino e 
outros alcaloides. Estudou ainda a impor-
tância do nitrogênio para a vida.

Com Pierre Joseph Pelletier (1788-
1842) isolou a emetina (1817). Por seus 
estudos sobre os alcaloides também é chama-
do de o pai da farmacologia experimental.

Pesquisou o funcionamento das 
veias e artérias. Confirmou (1822) a 
teoria do anatomista escocês Sir Char-
les Bell (1774-1842) de que as raízes 
anteriores dos nervos espinhais são 
motoras, enquanto as raízes posteriores 
servem para transmitir impulsos senso-
riais (1811), teoria que ficou conhecida 
por lei de Bell-Magendie. Foi o primei-
ro a descrever o líquido cerebroespinhal 
(1825).
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Publicou o Manual elementar de 
fisiologia (1816-1817), o primeiro livro 
da fisiologia moderna e no qual refere a 
importância de comidas nitrogenadas, as 
proteínas, na dieta de mamíferos.

João Evangelista Purkinje (Johan-
nes Evangelists Purkyne), 1787-1869, 
nasceu na República Tcheca. Foi um 
dos pioneiros nos campos da histologia, 
embriologia e farmacologia, com traba-
lhos sobre o cérebro, o coração e o olho.

Purkinje descobriu as glândulas 
sudoríparas da pele (1833) e os neurô-
nios do cerebelo, que ficaram conhecidos 
como células de Purkinje (1837).

Foi o inventor do micrótomo, 
instrumento empregado em técnicas 
histológicas para obtenção de cortes 
extremamente finos. O uso do micró-
tomo lhe possibilitou várias de suas 
descobertas, como as células de Purkinje 
(1837) do cerebelo, as fibras muscula-
res, chamadas de fibras de Purkinje, no 
tecido dos ventrículos do coração, e o 
núcleo da vesícula de Purkinje. Os acha-
dos aconteceram devido aos progressos 
técnicos, tais como o uso do micrótomo, 
do bicromato e do bálsamo de Canadá, 
na preparação das lâminas histológicas 
para a microscopia.

Purkinje dedicou grande parte de 
seus estudos à área oftalmológica e pode 
ser considerado o primeiro a observar o 
fundo do olho e a estabelecer as bases 
dessa observação, o que levaria, poste-
riormente, Helmholtz a desenvolver o 
oftalmoscópio. Purkinje, trinta anos 
antes de Helmholtz, descreveu como usar 
um espelho para iluminar o fundo do 
olho e assim poder observar seu interior.

Seus dois volumes sobre anatomia 
microscópica em fisiologia experimental 
privilegiam o olho desde a córnea até a 
retina, mostrando como deve ser exami-
nado o olho em seus aspectos funcionais 
de normalidade e anormalidade. Foi o 
primeiro a propor método de medida 
da curvatura da córnea, baseando-se na 
medida do tamanho dos objetos refleti-
dos na superfície corneana, catorze anos 
antes que Sanson, em Paris, o fizesse.

Thomas Addison (1793-1860), 
médico patologista britânico. Suas pes-
quisas notabilizaram-se pela aplicação dos 
princípios da físico-química à patologia.

Estudou os efeitos de deficiências 
glandulares nas enfermidades humanas e 
destacou-se como um agudo observador 
e um brilhante professor.
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Descobriu um hipoadrenocor-
ticismo, uma anemia perniciosa e a 
deficiência do córtex adrenal (1837), 
hoje denominadas, respectivamente, 
anemia de Addison e mal de Addison. 
Escreveu Elements of the Practice of Medi-
cine (1839) com Richard Bright.

O “mal de Addison”, ou “insufi-
ciência primária da adrenal”, ou ainda 
“insuficiência suprarrenal”, é uma doença 
caracterizada pela produção insuficiente 
dos hormônios da glândula suprarrenal 
(ou adrenal), situada acima do rim. A 
doença apresenta um quadro clínico bas-
tante característico e pode ser provocada 
por várias causas, sendo as principais a 
adrenalite autoimune, doenças infeccio-
sas granulomatosas como a tuberculose e 
a blastomicose e as doenças neoplásicas. 
Essa insuficiência adrenal primária, por 
ter sido primeiramente identificada pelo 
médico britânico, ficou conhecida como 
doença de Addison (1855).

Epílogo

Do Iluminismo para os nossos dias, 
com a evolução da ciência, se iniciou o 
conhecimento médico moderno.

Este evolui a partir da anatomia pra-
ticada em cadáveres (Leonardo da Vinci, 
Vesálio, Mondino di Luzzi e outros), da 
microscopia no surgimento e evolução 
da histologia (Johannes e Zacharius Jan-
sen, Antoni van Leeuwenhoek, Marcello 
Malpighi e outros), das experimenta-
ções fisiológicas (Luigi Galvani, Claude 
Bernard e outros), com as correlações 
clínicas com a anatomia patológica e a 
patologia (Broca, Wernicke e outros), 
com as experimentações cirúrgicas (Flou-
rens, Penfield e outros) para a moderna 
biologia molecular nos nossos dias.

Referências bibliográficas

AZULAY, R.D. De Moisés a Sabin: con-
tribuição judaica à história da medicina. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2001.

BERNARDES DE OLIVEIRA, A. Evo-
lução da medicina: até o início do século XX. 
São Paulo: Pioneira/Secretaria do Estado da 
Cultura, 1981.

BURNS, E.M. História da civilização 
ocidental. 23. ed. Porto Alegre: Globo, 1981.

CAIRUS, H.F.; RIBEIRO JR., W.A. 
Textos hipocráticos: o doente, o médico e a 
doença. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2005.

Revista_ANM_190-1.indd   198 01/08/2019   11:31:34



s    199   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 190 (1), 2019

FRISOLI, JR., A.; VIEIRA, R.M. A 
medicina hipocrática: a origem dos procedi-
mentos médicos. Unimar Ciências, v. II (1), 
1994, p. 97-100.

LABAT, R. “A propos de la chirurgie 
babylonienne”. Journal asiatique, 242:207-
218, 1954. LAIN ENTRALGO, P. Historia 
universal de la medicina. Barcelona: Salvat, 
1976. v. I a VII MORIN, E. O homem e a 
morte. Lisboa: EuropaAmérica, 1976.

OLIVEIRA PAIS, M.A. A formação da 
Europa: a alta Idade Média. 6. ed. São Paulo: 
Atual, 1994.

OLIVEIRA PAIS, M.A. O despertar da 
Europa: a baixa Idade Média. São Paulo: Atu-
al, 1992.

PINSKY, J. As primeiras civilizações. 21. 
ed. São Paulo: Contexto, 2003.

RESENDE, J.M. de. À sombra do plá-
tano: crônicas da história da medicina. São 
Paulo: Unifesp, 2009.

SIGERIST, H.E. History of Medicine: 
Early Greek, Hindu & Persia. V. II. Oxford: 
Oxford USA Trade, 1961. VIEIRA, R.M. A 
mente humana: uma aproximação filosófica 
no seu conhecimento. São Paulo, 1985 [tese 
de doutorado, Escola Paulista de Medicina].

__________. O corpo humano: uma 
interpretação fenomenológica de sua signi-
ficação existencial.

São Paulo, 1989 [tese de doutorado, 
Escola Paulista de Medicina].

__________. A medicina. Rio de Janei-
ro: Rubio, 2004.

__________. A aurora do homem. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, 2010. __________. A 
prática da medicina. Rio de Janeiro: Rubio, 2011.

__________. Raízes históricas da medici-
na ocidental. São Paulo: Unifesp, 2012.

__________. “Uma história breve da 
medicina”. Acta MSM, vol. 3(1), p. 9-56, 
2015.

Revista_ANM_190-1.indd   199 01/08/2019   11:31:34



Se os médicos alagoanos fossem uma 
cordilheira, Ib Gatto (1914-2008) seria o 
Himalaia. Ele “construiu escolas, erigiu 
hospitais e fundou faculdades de medi-
cina”. Nasceu na capital de Alagoas, em 
20/03/1914, filho de Eponina Calheiros 
Gatto Falcão e Oscar Marinho Falcão. 
Faleceu em 23/12/2008. Gerou uma 
filha única, Inalda,  e também só teve 
uma irmã, Id.

Milan Kundera, em seu livro A 
imortalidade,1 discorre sobre esta, afir-
mando que diante dela as pessoas não são 

iguais. Evidente que essa imortalidade a 
que se refere nada tem a ver com a da 
alma, mas a que faz as pessoas, depois 
de mortas, permanecerem na memória 
do tempo.

Alguns, assinala, alcançam a “peque-
na imortalidade” – recordação de um 
homem no espírito daqueles que o 
conheceram. A outra, “a grande imor-
talidade – recordação de um homem 
no espírito daqueles que não o conhe-
ceram”. Nesta última se circunscreve Ib 
Gatto Falcão. As gerações mais recentes 
não o conheceram pessoalmente, mas 
sim por suas obras,2,3,4 que continuam a  
espraiar benefícios à nação brasileira e à 
terra dos Marechais.

Cirurgião ambidestro, privilegia-
do. Não há uma grande obra da saúde 
pública em Alagoas que ele não a tenha 
tocado. Prestigiado pelos deuses, inte-
ligência invulgar, quase no abismo da 
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genialidade. Memória implacável ainda 
até quase os instantes finais. Executor 
indomável: de escolas, foi para a constru-
ção de hospitais e desta para a fundação 
de escolas médicas. No tugúrio da apo-
sentadoria não recolheu-se à museologia, 
nem ao plantio de flores como Zollin-
ger-Elisson. Mergulhou na Academia  
Alagoana de Letras e a transformou em 
órgão pulsante.

Conta-se que todo final de tarde 
um belo e imenso Galaxie descia do 
Hospital do Açúcar pela principal ave-
nida de chegada a Maceió, duplicada 
por ele. Numa dessas vias, um rapaz 
de bicicleta foi atropelado por outro 
automóvel. Aquele senhor, impecavel-
mente de branco, estaciona o Galaxie e 
dá assistência ao doente em plena ave-
nida. Tempos sem SAMU. À espreita, 
uma senhora assistia àquela bela ação 
em favor da vida, e hoje recontou-
-a mim. Dr. Ib era assim: “Nunca me 
desagradou concluir uma cirurgia de 
esôfago e em seguida operar uma unha 
encravada.” Porque, segundo  ele, o 
melhor médico para o doente não era 
o mais pós-graduado, o cientista, o que 
publicava mais, mas tão-somente  o que 
resolvesse seu problema.

Um ano antes de sua morte, 2007, 
num momento de greves de médicos e 
governos encalacrados, fiz-lhe pequena 
sabatina aqui descrita:5,6

Autor: A classe médica em greve. 
Médicos e governo encalacrados. Como vê?

Dr. Ib – A classe não está sabendo 
se defender. Temos que salvaguardar a 
responsabilidade sobre a vida, e a partir 
daí exigir remuneração digna para nossa 
atividade.

Autor – Já transigiu em relação a 
algum doente personalidade? Exemplo: 
retirar uma sonda antes da hora, por 
pressão do doente autoridade.

Dr Ib – Nunca transigi. Quando 
o doente não aceitou, disse-lhe: então 
procure esse outro médico de quem fala; 
você se dará melhor com ele.

Autor: Quando teve de indicar reo-
peração, lhe angustiou?

Dr. Ib – Ah, sim. Reoperar angustia 
sempre. Porém, o importante é ganhar a 
confiança do doente e da família.

Autor: Como conseguiu manter 
intensa atividade cirúrgica com tamanha 
atividade intelectual?

Dr. Ib – Simples: quem foi aqui-
nhoado com minha curiosidade de 
intelectual, nada o detém.
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A primeira transfusão sanguínea em 
Alagoas quem fez fui eu. Fui ao Uruguai, 
comprei o material, vim e fiz. 

Autor: O senhor já lesou a via biliar?
Dr. Ib – Sim, lesei. E naquele tempo 

você próprio tinha que consertar.
Autor: Considera que algumas pes-

soas recebem mais que outras a proteção 
dos deuses?

Dr. Ib – Sim, parece palpável isso. 
Fui um homem de sorte. Primeiro, 
adquirir a confiança do doente e tudo 
se resolverá.

“A NOSSA CABEÇA É NOSSO 
DEUS. É TUDO.”

Egresso da velha Faculdade de 
Medicina da Bahia, da turma que colou 
grau em 1935,4 retornou à terra natal,5 
Maceió, onde dedicou-se à clinica 
cirúrgica da Santa Casa e capacitou pes-
soas. Em 3/5/1950 fundou com quinze 
colegas a Faculdade de Medicina de Ala-
goas, como fundação privada de direito 
público e federalizada com a criação da 
Universidade Federal de Alagoas, no ano 
de 1961. Nesse mesmo ano representou 
o Brasil no Congresso Internacional do 
Câncer em Paris e no Congresso Inter-
nacional de Radiologia da cidade de 

Londres (1950). Assim foram instaladas 
em Maceió as condições para exercer o 
tratamento do câncer em elevado grau de 
competência do Nordeste. Mais antigo 
centro de combate ao câncer em Alago-
as, 68 anos depois! Outra característica 
desse notável homem público foi a de 
criar grandes obras, hospitalares e edu-
cacionais, para uso de todos, em caráter 
público. Ele considerava que estava mor-
ta toda sociedade que excluísse os párias 
e pobres das redes de atendimento em 
saúde, desde o mais simples ao mais 
complexo tratamento necessário.

Grandes titãs, tão semelhantes a 
deuses, não diferem das pessoas comuns.6 
Polêmicos. Controversos. O que faria 
esses indivíduos deslocarem-se dos obje-
tivos individuais para uma ação coletiva 
no benefício de suas obras? Com o Prof. 
Dr. Ib Gatto Falcão, não foi diferente: 
divorciado, foi escolhido pela filha Inal-
da Gatto Falcão Brêda, e a avó deu-lhe 
assistência amiúde, diante de tantas ocu-
pações duma vida exuberante. Conhecida 
como dona Juju, casou-se com o econo-
mista José Maurício Breda e geraram três 
meninos e uma menina. Como sempre, o 
primogênito contraria o pai ou avô, mas 
dessa vez foi o terceiro neto na ordem 
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cronológica, o advogado Paulo Sérgio, 
que escolheu torcer pelo  CRB (Clube 
de Regatas Brasil), enquanto os demais 
torciam como o avô, pelo CSA (Cen-
tro Sportivo Alagoano), que chegou a 
presidir. Imaginem as tertúlias em dias 
desse clássico no meio familiar. Todos (a 
arquiteta Ana Paula, o engenheiro José 
Maurício, o administrador Carlos Ib e 
Paulo) privaram dos conselhos e amizade 
do avô. Só teve a irmã Id Falcão Simões, 
a quem adorava. Mas, a partir dum certo 
período, se amavam à distância.

Nos finais de semana, segundo seu 
genro José Maurício Breda, o maior espe-
táculo acontecia em sua casa: apreciava 
caranguejada. Enquanto todo mundo 
apõe guardanapo na fúrcula para pro-
teger-se dos fragmentos de siri, o Dr. Ib 
apensava um lençol de cama de solteiro, 
amarrado ao pescoço, que ficava borrado 
de fragmentos da carne branca dos siris, 
levantados pelas fortes batidas do marte-
linho nas cascas do  crustáceo. Trabalho 
para limpar da sala de jantar ao teto. Era 
também administrador amiúde: chegou 
médico novo no hospital especializado 
em ortopedia. Determinava: seu ambu-
latório de dermatologia é na quarta. 
Ninguém entendeu nunca isso até hoje. 

Mistérios. Um titã teria medo de perder 
espaços? Churchill teria medo? Stalin, 
sim. Matou seus generais. São as contro-
vérsias de uma vida, como disseca Sartre 
no seu excelente Saint Genet – ator e 
mártir e em O idiota da família.6 Exalava 
humor e mordacidade com os jovens e os 
que viviam a rotina hospitalar. Quando 
a instrumentadora lhe entregava pinças 
trocadas: “Minha filha, você foi forma-
da onde? Em Haward ou na Faculdade 
de Coqueiro Seco?” Aos acadêmicos de 
medicina, se errassem eram batizados: 
nefelibata, energúmeno, apedeuta, cate-
cúmeno, néscio. “Você veio ajudar ou 
atrapalhar?” Aos que ficavam inertes 
durante o ato cirúrgico, bradava: “Você 
é expectador privilegiado de campo 
cirúrgico.” Os que ficavam mais tensos 
começavam a tremer, e ele não perdia o 
sarcasmo: “Está com complexo de gali-
nha choca?” Certa vez a instrumentadora 
Lourdinha cortou o fio bem grande, e a 
flecha veio imediata: -“Assim, opero do 
meu gabinete mesmo! Nem preciso vir 
ao centro cirúrgico.”

Sartre, na monumental biografia de 
Gustavo Flaubert, O idiota da família 
(Porto Alegre: L&PM, 2016),7 ten-
ta encontrar respostas para a pergunta 
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tangível: o que saber de um homem 
desses  hoje? Em que a imortalidade de 
suas obras alcança a população  que não 
o conheceu, de tão profunda e extensa 
nos benefícios que derrama. Isso só seria 
possível, segundo o filósofo do existen-
cialismo, porque “o homem nunca é um 
indivíduo; seria melhor chamá-lo de uni-
versal singular”. Porque o homem é um 
ser situado, universalizado por sua época, 
mas que nela se reproduz como individu-
alidade. É preciso estudá-lo por essas duas 
facetas, pois é sempre redutora a opção 
por um ponto de vista único: a simples 
universalização faria dele nada mais que a 
soma de generalidades abstratas, enquan-
to a singularização restringiria sua vida 
a uma sequência de episódios particula-
res. E para poder abarcar o universo do 
personagem – como em Churchill –, só 
se atinge indo incessantemente de um 
ponto de vista a outro. Procedimento 
dialético: é preciso saber tudo o que é 
possível saber”, conclui o autor.6,7

Já entrado em mais de setenta anos, 
na condição de jovem cirurgião, precisei 
ir a seu encontro no posto do INAMPS, 
onde ele exercia a direção. Num instante, 
sozinhos, vi a alma do Dr. Ib. ele me 
perguntou: sabe por que inaugurei o 

Hospital do Câncer em 24 de maio de 
1951? Não, respondi. Sei da Faculdade 
de Medicina em 03/05/50.

“É o dia do aniversário da mamãe!”, 
confirmando o que os psicanalistas tan-
to assinalam e também Sartre, “dê-me a 
infância e tenho o homem”. Ficou órfão 
miúdo, sua mãe foi tudo: farol e porto. 
Também nave, estrela guia. O mestre Ib 
Gatto não restringiu sua atuação apenas 
à área médica. No governo de Arnon 
de Mello, implantou o Centro Educa-
cional de Pesquisas Aplicadas (CEPA) e 
coordenou missões rurais, que levavam 
médicos, agrônomos, professores e técni-
cos ao interior, segundo as concepções de 
Anísio Teixeira para a educação, conside-
radas das mais avançadas no século XX.

Membro da Associação Alagoana de 
Imprensa, foi assíduo colaborador dos jor-
nais locais, como também apoiou o esporte 
alagoano como presidente da Federação 
Alagoana de Desportos, do CSA e do 
Conselho Nacional de Desportos.

Como secretário de Saúde no governo 
Luiz Cavalcante, criou o Hospital Dr. José 
Carneiro, a Casa Maternal Santa Mônica, 
a Escola de Auxiliares de Enfermagem, o 
Laboratório Industrial e Farmacêutico de 
Alagoas, os hospitais regionais de Arapira-
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ca, Delmiro Gouveia e São José da Laje, 
o Banco de Sangue de Alagoas e até a 
Casal (em substituição ao antigo Serviço 
de Água e Esgoto de Maceió). Idealizou 
e construiu o Hospital da Agroindústria 
do Açúcar e do Álcool, criou a Escola de 
Ciências Médicas de Alagoas, tornando-se 
seu diretor. Participou ativamente da vida 
pública de Alagoas, seja como secretário, 
membro de conselhos administrativos do 
Estado e presidente do Conselho Federal 
de Educação.

Já aposentado das atividades médi-
cas e educacionais,8,9 presidiu a Academia 
Alagoana de Letras até seu falecimento, 
em 20 de março de 2008, realizando 
o último sonho, a restauração da Casa 
Jorge de Lima, poeta alagoano que ele 
empenhou-se sem limites. Mas quan-
do perguntei pela restauração também 
da casa de Graciliano na Pajuçara, ele 
bradou apoplético: “Comunista!” Ib 
Gatto Falcão apoiou o golpe de 1964 e 
odiava comunista. Era um humanista, 
de direita, concertado pelas ideias do 
humanismo cristão. 

Num dos últimos artigos, o huma-
nismo intrínseco a Ib aprofunda tanto 
que se confunde com uma análise mar-
xista, porque mergulha nas raízes de 

tantos desafios da vida pública, analisan-
do: “ Um século de assistência pública 
à maternidade e infância em Maceió”,11 
publicado na Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Alagoas, 46:68-90, 
2004, cujas expressões finais se destacam:

“Reflitamos, senhores: da sociedade 
poderá partir a grande conclamação dos 
governos, dos médicos e da sociedade 
para a restauração condigna e criação de 
estruturas capazes de enfrentar os pro-
blemas da maternidade e da infância. A 
perpetuidade de um povo está na reno-
vação das gerações. E que elas surjam e 
desenvolvam-se hígidas e capazes para o 
desafio da civilização. Já nos apavora a 
onda crescente dos salvados da mortali-
dade infantil, da figura nova do menino 
de rua, sem família e sem teto, contras-
tando no seu descompromisso infantil 
ingênua inconsequência e progressiva 
agressão, com a aparente opulência das 
cidades, das avenidas e veículos potentes, 
procurando esmolar para matar a fome 
ou servir de instrumento para desajus-
tados sociais, mesmos os pais, que, no 
primitivismo de suas vidas miseráveis, 
fazem da mendicância profissão. E não 
será com donativos, alimentos, rou-
pas ou asilos que os faremos retornar à 
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sociedade. Ou enfrentamos as origens 
do problema, ou conviveremos com a 
desordem social e crescente insegurança 
pessoal e comunitária.

Um gesto, uma ação, um grito de alar-
me são, muitas vezes, salvadores. Que este 
documento veraz, da memória de quem 
viveu, conheceu, participou, construiu, 
realizou, fruiu momentos de felicida-
de nos instantes iluminados de vitória, 
sofreu a angústia da destruição incle-
mente, desperte melhores sentimentos 
de amor ao próximo e responsabilidade 
para a felicidade comum”.10

O Dr. Ib foi e é tudo: nome de via-
duto, rodovia, hospital e até enredo de 
escola de samba. 

IB GATTO FALCÃO imortali-
zou-se, porque, como Shakeaspeare, 
universalizou-se em suas obras!
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Introdução

A pancreatite crônica (PC) tem 
ganhado atenção especial na literatura 
médica atual, pois, com o reconheci-
mento do tipo autoimune da doença, 
do avanço dos estudos genéticos e das 
aquisições tecnológicas mais modernas, 
como colangiorressonância magnéti-
ca (RM) e ecoendoscopia (ultrassom 
endoscópico), podemos definir mais 
claramente suas etiologias, avaliar as 
complicações e decidir com mais pres-
teza as opções terapêuticas.

A mensuração das enzimas pancreá-
ticas, quando estas se mostram elevadas, 
pode traduzir enfermidade. Com isso, 
vivemos um momento de ouro dos estu-
dos e do crescimento da pancreatologia.
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Definição

As PCs se caracterizam por fibrose 
progressiva do parênquima glandular, 
inicialmente focal e, a seguir, por todo o 
pâncreas.

Do ponto de vista evolutivo, geral-
mente há persistência das lesões, mesmo 
com a retirada do fator causal, com exce-
ção da pancreatite autoimune, que pode 
involuir com a corticoterapia.

Classificação

Embora existam inúmeras classifi-
cações de pancreatite crônica, as duas 
mais referidas na literatura são as de 
Marselha-Roma (1988) e TIGAR-O 
(2001). Na Diretriz Nacional de 2016, 
idealizou-se uma classificação que teria 
como base a de Marselha-Roma, porém 
acrescentando, de maneira individuali-
zada, as autoimunes, a exemplo do que 
se observa em TIGAR-O. Assim, o Qua-
dro 1 mostra o que consideramos ideal 
em nosso meio.

A PC calcificante, que tem no álco-
ol seu principal fator de risco, apresenta 
como identificador mais comum a cal-
cificação pancreática. Hoje, no entanto, 

com a aquisição da ecoendoscopia (EE) e 
com base no Consenso de Rosemont, já 
nos atrevemos a um diagnóstico precoce 
(Figuras 1, 2 e 3).

A PC precoce não satisfaz ao 
diagnóstico definitivo ou provável de 
pancreatite crônica, mas se observa duas 
ou mais das seguintes condições:

1. Episódios recorrentes de dor na 
parte superior do abdome, sem 
etiologia determinada por métodos 
de imagem não invasivos (US, TC 
e RM de abdome).

2. Anormalidades das enzimas pancre-
áticas geralmente em níveis menores 
do que três vezes o limite máximo.

3.  Disfunção endócrina pancreática.
4.  Consumo de etanol/dia (média) 

superior a 80g.

A título de exemplo, um pacien-
te com dor epigástrica recorrente, 
que faça uso frequente de álcool e 
apresente endoscopia digestiva alta 
normal e métodos de imagem (US, 
TC, RM) normais, pode ser por-
tador de PC precoce e precisará se 
submeter à EE pancreática e/ou à 
colangiopancreatografia endoscó-
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Quadro 1: Sinais ecoendoscópicos encontrados na pancreatite crônica e sua provável lesão anatomopatológica.

Ecoendoscopia Anatomopatologia

1. PARÊNQUIMA:
 
• Traves hiperecogênicas
• Áreas hipoecogênicas
• Aspecto lobulado Inflamação e fibrose
• Focos hiperecogênicos Calcificações
• Áreas anecoicas Micropseudocistos

2. DUCTOS:
 
• Dilatação
• Paredes hiperecogênicas
• Paredes irregulares Fibrose ductal e periductal
• Focos hiperecogênicos intraductais Litíase pancreática

Figura 1 – EE. Aspecto em “favo de mel”. Presença de estrias hiperecogênicas.

pica retrógrada (CPRE). Em nossa 
opinião, o método de avaliação ideal 
deverá ser a EE.

Os achados indicativos de PC pre-
coce estão no quadro 1.

Já a pancreatite autoimune mais 
recentemente descrita (1995) se caracte-
riza por uma tríade diagnóstica alicerçada 
na imagem radiológica (US-TC-RM-
-CPRE), na elevação no soro do IgG4 
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Figura 2 – EE. Sinais de ductite: Wirsung de calibre normal e com paredes mais hiperecogê-
nicas que o habitual.

Figura 3 – EE. Contornos lobulados: corpo e colo do pâncreas.

(> 2X LSN) e na histopatologia (US, TC, 
CPRE) [Figuras 4, 5 e 6].

Por fim, uma revolução tem sido 
dada na PC obstrutiva, com diagnósticos 

e abordagens terapêuticas mais eficazes, 
graças à evolução da colangiopancrea-
tografia (RM e endoscópico) e da EE 
(Figuras 7, 8, 9 e 10). 

Revista_ANM_190-1.indd   210 01/08/2019   11:31:35



s    211   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 190 (1), 2019

Figura 4 – TC: aumento difuso do pâncreas e estreitamento de veia esplênica. Após cortico-
terapia, diminuição e atrofia pancreática, com recanalização da veia esplênica.

Figura 5 – Tomografia por emissão de 
pósitron: PET-CT com FDG.
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Figura 6 – Tomografia por emissão de 
pósitron: PET-CT com FDG.

Figura 7 – Dilatação do ducto pancreático principal, falha de enchimento na transição cabeça-
-corpo. Estenose do ducto pancreático.

Figura 8 – Dilatação do ducto pancre-
ático principal, falha de enchimento na 
transição cabeça-corpo. Estenose do ducto 
pancreático.
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Figura 9 – Colocada endoprótese pancreática por dois meses.

Figura 10a – Novembro de 2008 (antes da 
endoprótese): acentuada dilatação do DPP. 
10b – CPRM em 16 de novembro de 2009 
(após tratamento e retirada da endoprótese): 
redução de dilatação do DPP.
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Etiologia

A PC é uma afecção complexa de 
etiologia diversa. No Ocidente, em 
especial no Brasil, predomina a etio-
logia alcoólica. O álcool é o principal 
fator etiológico da PC, atuando como 
cofator em pessoas suscetíveis a desen-
volver a doença por outros motivos, 
entre eles genéticos e ambientais.

O tabagismo aumenta o risco de 
PC e acelera a progressão de todas as 
formas da doença. O risco de pancreati-
te crônica é sete a dezessete vezes maior 
em tabagistas do que em não fumantes.

De acordo com Dani et al., em estu-
do epidemiológico das PC realizado em 
Belo Horizonte e São Paulo, o álcool 
responde por cerca de 90% da etiologia 
em nosso meio.

Esses dados foram confirmados em 
outros centros brasileiros. Recentemen-
te, porém, ganharam importância outras 
etiologias de PC, sobretudo formas gené-
ticas, obstrutivas e autoimunes, as quais 
devem ser levadas muito em conta, em 
especial na ausência de alcoolismo.

Manifestações clínicas

Considerando a etiologia mais 
comum em nosso meio, a alcoólica, a PC 
será predominante no sexo masculino e 
terá como principais manifestações dor 
recorrente na parte superior do abdome 
— desencadeadas por ingestão alcoóli-
ca e/ou alimentar —, emagrecimento 
e, em fases mais avançadas, diabete e 
esteatorreia.

Icterícia, derrames cavitários (asci-
te e pleural), pseudocistos e hemorragia 
digestiva são as principais complica-
ções, que podem ocorrer em qualquer 
período da doença, mas são mais 
frequentes no início, quando há mais 
parênquima pancreático funcionante. 
Embora na literatura haja extensa refe-
rência à maior incidência da neoplasia 
pancreática em nosso meio, esse acha-
do é conflitante.

Por fim, em pacientes portadores 
de PC de causa indeterminada, devem 
ser lembradas as possibilidades, raras, de 
pancreatite hereditária ou autoimune e 
de fibrose cística.
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Avaliação laboratorial

O diagnóstico laboratorial da PC se 
fundamenta na avaliação da função exó-
crina da glândula, com identificação de 
insuficiência exócrina pancreática (IEP). 
Esta, porém, não é específica da PC, uma 
vez que pode estar relacionada a outras 
alterações pancreáticas, como obstruções 
ductais (benignas e malignas), fibrose cís-
tica do pâncreas, anomalias congênitas, 
entre outras.

As dosagens séricas da amilase e 
da lipase têm baixa sensibilidade para 
a PC. Não obstante, quando elevadas, 
nos induzem ao diagnóstico de agu-
dização da PC ou complicações como 
pseudocisto.

Os testes laboratoriais que documen-
tam a insuficiência glandular exócrina 
são sensíveis somente em fases avança-
das da PC. Os que avaliam a secreção da 
glândula têm potencial para detectar a 
PC em fases iniciais e são chamados de 
testes funcionais diretos, pois analisam 
os componentes do suco pancreático 
após estímulo hormonal. No entanto, 
são invasivos e não estão disponíveis na 
prática clínica diária.

Entre os testes laboratoriais que 
avaliam a IEP na PC de forma indire-
ta, a dosagem fecal da elastase 1, por 
ser enzima exclusivamente pancreática 
e não degradável no trato digestório, é 
útil nos casos de insuficiência exócrina 
moderada ou grave. O teste respiratório 
com triglicerídeos marcados com C13 
também auxilia na detecção da IEP, em 
fases avançadas da PC, mas não é aces-
sível no nosso meio.

A quantificação da gordura fecal é 
um método para diagnóstico da estea-
torreia e pode ser útil, em alguns casos 
específicos, para a avaliação da resposta à 
reposição exógena de enzimas, conquanto 
seja de difícil realização e pouco disponí-
vel em nosso meio.

A pesquisa qualitativa de gordura 
fecal (Sudam III) não é útil como critério 
diagnóstico de esteatorreia em razão da 
baixa sensibilidade.

Em relação à PC de origem autoi-
mune, os exames laboratoriais podem 
contribuir para o diagnóstico, em especial 
os marcadores de autoimunidade. Mere-
cem destaque a hiperglobulinemia, o fator 
antinuclear (FAN) e a IgG4.
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Avaliação por imagem

Radiologia convencional

A radiografia panorâmica do abdo-
me tem boa sensibilidade para detecção 
de calcificação pancreática — mais alta 
que a ultrassonografia e mais baixa que 
a tomografia computadorizada. Ainda 
que altamente sugestiva para pancre-
atite crônica, sobretudo em pacientes 
alcoolistas, a calcificação no leito 
pancreático tem outros diagnósticos 
diferenciais, como hematoma e/ou 
infarto pancreático, metástases, pseu-
docistos, neoplasias císticas, tumores 
neuroendócrinos, entre outros. Alte-
rações calcificantes na coluna lombar 
e ateroma aórtico podem ser confun-
didos com calcificação pancreática na 
incidência frontal, podendo ser diferen-
ciados com a incidência em perfil.

Outro achado menos específico que 
sugere massa na cabeça pancreática é um 
alargamento do arco duodenal, mais bem 
visibilizado com uso de contraste oral 
baritado, mas que hoje, com ultrasso-
nografia e tomografia computadorizada, 
não é uma indicação formal para essa 
finalidade. Aumentos focais em outros 

locais do pâncreas podem determinar 
rechaço de alças digestivas.

A radiografia do tórax deve comple-
mentar o estudo radiológico, haja vista 
que pode identificar complicações, como 
derrame pleural e pseudocistos intrato-
rácicos, entre outros.

Ultrassonografia do abdome

Atrofia glandular, heterogeneidade 
parenquimatosa, calcificações, irregulari-
dade e/ou dilatação ductal, complicações 
como formações císticas e/ou sólidas, 
dilatação das vias biliares e derrames 
intracavitários podem ser detectados pela 
ultrassonografia transabdominal, que 
não avalia pequenas alterações ductais 
— irregularidades ou dilatações sutis.

Tomografia computadorizada

Hoje em dia, é o método de ima-
gem de escolha para a avaliação inicial 
da pancreatite crônica clinicamente sus-
peita. Aumento ou atrofia do pâncreas, 
dilatação do ducto pancreático principal, 
calcificações, pseudocistos, pseudoaneu-

Revista_ANM_190-1.indd   216 01/08/2019   11:31:40



s    217   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 190 (1), 2019

rismas, obstrução do tubo digestivo, 
espessamento de planos fasciais e envol-
vimento dos ductos biliares são achados 
e complicações detectáveis.

A diferenciação entre pancreati-
te crônica e carcinoma pancreático, 
quando encontramos aumento focal ou 
difuso da glândula e/ou alteração textu-
ral, é por vezes impossível com auxílio 
dos métodos de imagem, mesmo da 
ressonância magnética e da EE, sem a 
complementação histológica. Se houver 
extenso tecido fibroso, haverá retardo da 
captação pelo meio de contraste, o que 
dificulta o diagnóstico diferencial. No 
entanto, calcificações parenquimatosas 
são os achados mais sensíveis e específi-
cos para pancreatite crônica.

A presença de mais de dez focos 
de calcificações parenquimatosas está 
correlacionada com fibrose em estágio 
avançado. A TC é mais sensível para 
detecção de calcificações parenquimato-
sas do que os demais métodos de imagem 
não invasivos.

A hoje denominada pancreatite da 
goteira duodenopancreática (groovepan-
creatitis) é uma forma rara de PC que 
afeta o espaço entre a cabeça pancreáti-
ca, o duodeno e o colédoco. A causa é 

desconhecida, mas há forte associação 
com abuso de álcool, hiperplasia da glân-
dula de Brunner e obstrução funcional 
do ducto de Santorini (papila menor). 
A diferenciação de malignidade periam-
pular apenas pela imagem pode, todavia, 
ser difícil.

Um tipo não raro de PC é o de etio-
logia autoimune, como componente da 
síndrome IgG4.

Ressonância magnética e colangiorressonância 
magnética

A RM tem a capacidade de detectar 
e caracterizar alterações do parênquima 
pancreático e dos ductos pancreáticos na 
pancreatite crônica, valendo-se de sequên-
cias que propiciam diferenciação tecidual 
e da técnica de colangiopancreatografia 
por ressonância magnética (CPRM).

Os aspectos de imagem mais típi-
cos da PC são as calcificações, mais 
facilmente identificadas na tomografia 
computadorizada e de difícil caracterização 
nos exames de RM. A atrofia e a 
heterogeneidade parenquimatosa, de modo 
geral, são verificadas com a administração 
intravenosa de substância de contraste 
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(gadolínio). Associam-se a esses achados 
a dilatação do ducto principal e/ou dos 
secundários, bem como o padrão alterna-
do de estenose/dilatação ductal, cálculos 
intrapancreáticos e de pseudocistos. Quan-
do disponível, preconiza-se a utilização da 
secretina por via endovenosa nos protoco-
los de CPRM (sCPRM), que, face à maior 
quantidade de secreção resultante, propicia 
melhor identificação de alterações morfo-
lógicas dos ductos pancreáticos, inclusive 
em fases precoces da PC.

Assim, a análise morfológica com-
pleta do pâncreas pela ressonância 
magnética, nos casos confirmados de 
PC ou nas suspeitas, deve incluir as 
sequências multiplanares tradicional-
mente aplicadas para a caracterização 
tecidual — sequências pesadas em T1, 
antes e após a administração de contras-
te paramagnético, e sequências pesadas 
em T2, ambas associadas a técnicas com 
supressão de gordura — e técnica para 
análise da morfologia ductal (CPRM).

Colangiopancreatografia retrógrada 
endoscópica

Conquanto até o momento não 
exista um verdadeiro padrão-ouro, a 

endoscopia ainda é o melhor método 
para diagnosticar a PC, especialmente 
num subgrupo de pacientes com dor 
abdominal crônica e suspeita diagnósti-
ca, porém que não apresentam evidências 
clínicas claras de insuficiência pancreáti-
ca ou imagenologia anormal.

Hoje, a posição ocupada pela 
endoscopia se tornou mais forte, 
considerando-se, em conjunto, a com-
plementação da CPER pela EE, que, 
além das imagens que fornece, possibilita 
a coleta de material, por meio de agulhas, 
para a avaliação histopatológica.

Do ponto de vista da CPER, repre-
sentam limitações ao exame papilas 
localizadas no interior de divertícu-
los duodenais que tenham orifício de 
entrada muito estreito. Pacientes gastrec-
tomizados à Billroth II com alça aferente 
longa ou reconstrução do trânsito a Y 
de Roux, ou submetidos à cirurgia bari-
átrica — cujas papilas se localizam a 
uma distância fora do alcance dos duo-
denoscópios convencionais —, são hoje 
factíveis ao procedimento, por meio dos 
enteroscópios de balão(ões) assistidos.

Com o advento da pancreatografia 
por RM e da EE, a CPER se tornou um 
método mais terapêutico do que diagnós-
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tico. Por exemplo, a estenose e a litíase no 
ducto pancreático principal quase sem-
pre são acompanhadas de hipertensão 
canalicular. No caso de estenose única 
localizada no óstio do canal pancreá-
tico principal, é possível o tratamento 
endoscópico pela osteotomia seletiva do 
Wirsung e, nas estenoses múltiplas, pelo 
emprego de balões hidrostáticos.

Do mesmo modo, na litíase pan-
creática, é possível extrair os cálculos 
empregando as cestas de Dormia após 
a realização de osteotomia e litotrip-
sia mecânica ou por ondas de choque. 
Nas fístulas, a endoscopia possibilita a 
implantação de endopróteses plásticas, 
que devem permanecer até que ocorra 
seu fechamento ou que se torne óbvio o 
insucesso dessa terapêutica.

De igual forma, é possível a drena-
gem dos cálculos, sobretudo os que estão 
em contato com a parede posterior do 
estômago ou do duodeno, ideal para a 
abordagem endoscópica. Além disso, nos 
cerca de 10% a 30% de pacientes com 
PC que desenvolvem estenose da porção 
intrapancreática do colédoco, a endos-
copia oferece a alternativa de drenagem 
biliar por endopróteses nos casos que 
representem alto risco cirúrgico.

Ecoendoscopia

A EE, que produz imagens deta-
lhadas do pâncreas, deve ser indicada 
para o diagnóstico de PC após insuces-
so dos outros métodos de imagem. Esse 
procedimento permite avaliar critérios 
morfológicos parenquimatosos — focos 
e traves hiperecoicas, lobularidade glan-
dular, cistos e calcificações — e ductais 
— ectasiaductal principal e secundária, 
irregularidade ductal, paredes ductais-
-hiperecoicas e calcificações —, o que 
possibilita a determinação da PC.

Não existe padronização da técni-
ca, e a maioria das publicações emprega 
terminologia ecográfica não consensual, 
dificultando a interpretação e a concor-
dância dos achados, sobretudo entre os 
observadores. Organizando os critérios 
morfológicos ecográficos, o 1º Consenso 
de Rosemont (2007) propôs uma classi-
ficação diagnóstica gradativa.

A EE permite detectar alterações 
leves da PC, possivelmente não visíveis 
a outros métodos de imagem, unindo 
elementos qualitativos e quantitativos. 
Espera-se estabelecer o diagnóstico eco-
endoscópico da PC por meio da soma 
de seus critérios.
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Tomando por base apenas achados 
ecoendoscópicos, todavia, ainda per-
manece controverso o diagnóstico da 
PC inicial.

Com a progressão da doença, acha-
dos como cálculos, focos hiperecoicos, 
focos com sombra acústica posterior 
e ectasiaductal principal podem estar 
correlacionados com insuficiência pan-
creática, talvez contribuindo para a 
decisão terapêutica.

Representando um novo recurso 
semiológico ecográfico, as elastografias 
qualitativa e quantitativa podem contri-
buir para a identificação gradativa dos 
diferentes grupos descritos na classifica-
ção de Rosemont e da probabilidade de 
haver insuficiência pancreática.

Pelo risco de complicação e pela 
ausência de critérios histológicos defi-
nidos para PC, a indicação de punção 
ecoguiada aspirativa com agulha fina 
(EE-PAAF) ficou restrita ao diagnósti-
co diferencial das massas pancreáticas, 
notadamente das neoplasias malignas 
pancreáticas. Mesmo sem consenso e 
recomendando considerar a relação 
custo-benefício em cada caso, estudos 
recentes demonstram que a EE-PAAF 
melhora o valor preditivo negativo da 

EE e, combinada aos seus achados, pode 
contribuir para a compreensão da fase 
de doença.

Terapêutica

Dor

A dor é um sintoma cardinal da PC, 
acomete mais de 90% dos pacientes e 
é incapacitante em metade deles. Seu 
controle é o objetivo principal no trata-
mento da doença.

Entre as medidas gerais para o 
controle da dor, a abstinência alcoóli-
ca é indispensável, pois o álcool é um 
agressor direto do pâncreas, promotor 
de inflamação e estímulo secretório com 
modificações na composição do suco 
pancreático, o que agrava a obstrução 
intracanalicular.

A suspensão do tabaco também 
é essencial, uma vez que a nicotina é 
fator de risco independente na gênese 
da PC, além de propagar a instalação 
e a progressão da dor por mecanismos 
neuropáticos.

A restrição dietética se aplica apenas 
aos episódios de agudização, de modo 
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que a alimentação deve ser retomada 
o mais rápido possível. O consumo de 
alimentos ricos em nutrientes antio-
xidantes, como frutas e legumes, 
precisa ser estimulado, apesar de não 
ser suficiente como medida isolada para 
controle da dor.

A reposição de enzimas pancreáticas, 
embora com resultados inconsistentes 
como método analgésico isolado em 
estudos de metanálise, tem sido muito 
empregada para permitir o suporte nutri-
cional adequado em pacientes com dor, 
mesmo na ausência de esteatorreia. Essa 
reposição inibiria o estímulo alimentar 
do pâncreas pela secretina/colecistoci-
nina, e as formulações microcapsuladas 
e microesferuladas podem também ser 
empregadas com essa finalidade.

O uso concomitante de inibidor de 
bomba de próton para a neutralização 
ácida complementaria essa inibição e per-
mitiria o controle de sintomas resultantes 
da redução da secreção de bicarbonato 
pelo pâncreas.

A intensidade da dor e seu cará-
ter crônico determinam quase sempre 
a necessidade de tratamento analgésico 
medicamentoso escalonado, começando 
pelos analgésicos comuns, em associa-

ção com codeína, e progredindo para os 
outros opioides.

A resposta inadequada ao tratamen-
to com opioides mais leves deve levar 
sem retardos a analgésicos de ação cen-
tral empregados no tratamento da dor 
crônica neuropática, sendo os mais indi-
cados a amitriptilina, a gabapentina e 
a pregabalina. Esta deve ser usada com 
cautela em pacientes em uso de insulina, 
pelo risco de hipoglicemia.

A falência do tratamento clínico 
impõe a busca de outras causas de dor, 
como pseudocistos, que podem causar 
hipertensão pancreática parenquimato-
sa e ductal. Essas causas podem exigir 
tratamento endoscópico ou cirúrgico.

Uma vez que a dor não sedada 
tende a se perpetuar por mecanis-
mos de reorganização neural e que as 
cirurgias que combinam técnicas de 
ablação com descompressão ductal e 
parenquimatosa são menos eficientes 
no controle da dor quando indicadas 
tardiamente, casos refratários ao trata-
mento clínico devem ser considerados 
candidatos para tratamento cirúrgico, 
pesando-se os riscos e as complicações, 
entre os quais o diabetes e a piora da 
insuficiência exócrina.
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O bloqueio neural do plexo celíaco 
deve ser reservado para pacientes com 
dor refratária sem condições para outras 
técnicas cirúrgicas, sendo seus efeitos 
transitórios.

Insuficiência exócrina do pâncreas

A pancreatite crônica é a principal 
causa de insuficiência exócrina do pân-
creas em adultos no mundo ocidental e 
tem no etilismo o principal fator de risco.

No paciente com PC, a reposição 
enzimática deve se iniciar precocemente, 
quando a desnutrição de micro e macro-
nutrientes se fizer evidente, mesmo na 
ausência de esteatorreia.

Já no primeiro contato com o 
paciente precisa haver a mensuração 
laboratorial de pré-albumina, albumina, 
vitaminas lipossolúveis, vitaminas B12, 
ácido fólico, magnésio, cálcio, zinco e 
tiamina, que ajudarão no diagnóstico 
precoce de IEP, na avaliação nutricional 
e na resposta terapêutica.

Recomendam-se enzimas pan- 
 creáticas, em forma de minimicroesfe-
rasacidorresistentes, que tenham como 
principal componente a lipase, para que 

se misturem ao quimo e atinjam o duo-
deno, no qual, em pH > 5,0, promoverão 
uma adequada digestão.

A dose inicial é avaliada de acordo 
com o grau de insuficiência ou disfunção 
exócrina do pâncreas. Em geral, inicia-
-se com 25-50 mil unidades durante 
as principais refeições (café, almoço e 
jantar), relacionando-se com o grau de 
lipídios ingeridos.

Não são aconselhadas dietas hipolipí-
dicas, porque, além de pouco palatáveis, 
aumentam o risco de déficit de ácidos 
graxos e vitaminas lipossolúveis. Além 
disso, gordura na dieta estimula a ação 
da enzima administrada.

Em caso de carência de micronu-
trientes, orienta-se associá-los sob a 
forma de reposição junto às refeições.

Frente a uma resposta parcial ou 
inadequada, deve-se associar um blo-
queador H2, antes do café da manhã e 
do jantar, ou um inibidor de bomba de 
prótons, em jejum.

Caso o objetivo não seja atingido, 
podem-se acrescentar mais 25 mil uni-
dades numa dose máxima de 75 mil por 
refeição.

O paciente não responsivo e com 
diarreia e/ou esteatorreia precisa ser 
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avaliado quanto ao supercrescimento 
bacteriano e a enteroparasitoses, como 
giardíase ou estrongiloidíase.

Insuficiência endócrina

O diabete melito decorrente da PC 
(tipo III-c) — caracterizado pela redu-
ção da insulina, pela hipoglucagonemia 
e pela consequente labilidade do contro-
le glicêmico — necessita de orientação 
dietética com aporte calórico, de acor-
do com o IMC, e índices glicêmicos de 
jejum e pós-prandiais.

A adaptação ao extrato enzimático 
prescrito deve ser observada, porquan-
to muitas formulações não apresentam 
biodisponibilidade adequada em vir-
tude de alteração na conformação 
espacial da enzima pelo pH gástrico — 
não protegidas contra a acidez gástrica 
— ou são condicionadas em cápsulas 
de difícil degranulação, impossibilitan-
do a adequada distribuição junto ao 
bolo alimentar.

Na PC, a necessidade de altas doses 
de insulina é incomum graças ao déficit 
concomitante da secreção de glucagon e 
à desnutrição.

Os hipoglicemiantes orais são uma 
opção inicial em determinados casos, 
seguidos da insulinoterapia monitorada 
por mensurações dos níveis glicêmicos 
nos períodos pré e pós-prandiais. Essas 
dosagens poderão auxiliar na posolo-
gia adequada da insulina, evitando-se, 
assim, os frequentes casos de hipoglice-
mia, quase sempre mais graves do que os 
episódios de hiperglicemias moderadas. 
O diabete tipo III-c raramente se com-
plica com cetoacidose.

A raridade dos acidentes de cetoaci-
dose pode estar relacionada à diminuição 
paralela de glucagon, que exerce um 
papel importante no agravamento da 
cetoacidose do diabete tipo I. Também 
não parece haver diferença significati-
va na necessidade de insulina entre os 
pacientes portadores de diabete tipo I, 
II e III-c.

As complicações tardias do diabete 
tipo III-c, sobretudo aquelas relacio-
nadas às microangiopatias, merecem 
atenção especial. Estudos sugerem que 
a microangiopatia diabética e suas com-
plicações estão mais relacionadas aos 
desequilíbrios metabólicos do diabete 
tipo III-c do que às desordens imuno-
lógicas ligadas ao tipo I.
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A pancreatite autoimune necessita 
de tratamento específico com corti-
costeroides, com excelente resposta 
em curto prazo. No entanto, trabalhos 
recentes têm mostrado ocorrência fre-
quente de resistência à corticoterapia. 
Nesses casos, a terapia imunossupres-
sora é uma opção.

Complicações

Complicações vasculares

As complicações vasculares da PC, 
apesar de pouco comuns, estão associadas 
à elevada morbimortalidade, em especial 
se não forem diagnosticadas no início e 
tratadas de modo adequado. Devem ser 
consideradas no diagnóstico diferencial 
de pacientes com PC que apresentarem 
sangramento intracavitário e/ ou gastrin-
testinal. Esses problemas decorrem de 
lesões da vascularização pancreática ou 
peripancreática e podem ser de origem 
arterial ou venosa.

O acometimento vascular de arté-
rias próximas ao pâncreas — esplênica, 
hepática, gastroduodenal ou pancreati-
coduodenal — pode levar à formação de 

uma lesão cística vascular denominada 
pseudoaneurisma.

A evolução do pseudoaneurisma é 
variável, podendo haver sangramento 
arterial para o interior do pseudocisto 
(com aumento do seu volume), para a 
cavidade peritoneal (hemoperitônio) 
ou para o interior do ducto pancreáti-
co (hemosuccuspancreaticus). No último 
caso, o paciente pode apresentar um 
quadro de hemorragia digestiva alta, que 
varia desde sangramento gastrintestinal 
intermitente até hemorragia maciça, 
com colapso circulatório e óbito.

As complicações vasculares da PC, 
associadas ao acometimento venoso, 
resultam de inflamação e trombose da 
veia esplênica — que apresenta anato-
mia vulnerável por se localizar próximo à 
borda inferoposterior do pâncreas —, o 
que pode desencadear hipertensão portal 
segmentar, seletiva ou esquerda, com con-
sequente formação de varizes, em maior 
parte gástricas. Raramente há compressão 
ou obstrução portal.

A obstrução ou a trombose da veia 
esplênica pode advir de diversas causas, 
como edema pancreático, fibrose e pseu-
docisto pancreático, com estase venosa, 
lesão da íntima e hipercoagulabilidade.
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Tais pacientes podem ser assin-
tomáticos ou apresentar sangramento 
gastrintestinal de intensidade variável, 
como sangue oculto, hematêmese, mele-
na, hematoquezia ou anemia ferropriva.

Os métodos de avaliação por 
imagem — ultrassonografia abdominal 
com Doppler, angiografia por tomogra-
fia computadorizada ou por RM, EE 
— são fundamentais para confirmar a 
suspeita clínica de complicação vascular 
em paciente com PC. A angiografia 
mesentérica, porém, permanece com um 
papel expressivo nesse contexto clínico, 
pois, além de permitir o diagnóstico de 
tais complicações e a localização da ori-
gem do sangramento, possibilita uma 
conduta terapêutica.

Em pacientes com sangramen-
to proveniente de pseudoaneurisma, a 
embolização angiográfica é indicada com 
o intuito de promover hemostasia defi-
nitiva e/ou estabilização hemodinâmica. 
Quando houver insucesso ou indisponi-
bilidade para o tratamento angiográfico, 
deve-se realizar o tratamento cirúrgico, 
apesar de associado a um alto índice de 
morbidade e mortalidade.

A esplenectomia é o procedimen-
to cirúrgico mais eficaz no controle, de 

forma permanente, do sangramento gas-
trintestinal por varizes em pacientes com 
trombose de veia esplênica e hipertensão 
portal segmentar.

Pseudocisto

O pseudocisto pancreático pode ser 
definido como uma coleção organizada, 
rica em enzimas pancreáticas, que surge 
como consequência e permanece após 
um episódio de pancreatite aguda ou exa-
cerbação de uma PC. Ele se desenvolve 
quando o ducto pancreático principal ou 
um de seus ramos se rompe, liberando 
secreção pancreática para o retroperitônio 
ou para os planos peritoneais peripancre-
áticos. Sua parede é formada por uma 
cápsula fibrosa, sem epitélio próprio.

A classificação revisada de Atlanta 
(2012) conceitua pseudocisto como uma 
coleção exclusivamente líquida e com 
parede fibrosa. As coleções com mais 
de quatro semanas de evolução, parede 
formada por tecido de granulação e con-
teúdo misto em seu interior secundárias 
à pancreatite aguda são caracterizadas 
como necrose organizada (walled off 
necrosis [WON]).
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História e exame clínico de PC, asso-
ciados a análises de RM ou tomografias 
que evidenciem alterações pancreáti-
cas compatíveis — calcificações, ducto 
pancreático em rosário, atrofia paren-
quimatosa — e coleções peripancreáticas 
exclusivamente líquidas com mais de 
quatro semanas de evolução, são os acha-
dos típicos de um pseudocisto.

O diagnóstico diferencial precisa ser 
feito com: (1) coleções fluidas agudas 
peripancreáticas, (2) coleções necróticas 
agudas, (3) necrose organizada WON e 
(4) neoplasias císticas do pâncreas.

A ressonância magnética é, hoje, 
o exame de primeira linha na identi-
ficação de um pseudocisto, uma vez 
que caracteriza melhor as diferenças 
entre pseudocistos e necrose organiza-
da, secundária aos processos agudos. 
Para o planejamento do tratamento, é 
importante ter informações detalhadas 
sobre o ducto pancreático e as relações 
anatômicas do pseudocisto.

A CPRE deve ser indicada de modo 
criterioso em razão do potencial de 
complicações. Mas, entre as modalida-
des de imagem, é a que melhor oferece 
uma visão anatômica e dinâmica do 
ducto pancreático. Ela é importante na 

caracterização de comunicação entre o 
pseudocisto e o ducto pancreático, bem 
como na suspeita de síndrome de des-
conexão distal.

A EE, além do estudo morfológi-
co, permite obter material para análise 
bioquímica e citopatológica quando 
houver dúvida diagnóstica.

O risco de complicações graves 
em pseudocistos assintomáticos tem 
sido referido como menor que 10%. 
Ao contrário da concepção anterior, 
na qual pseudocistos maiores que 6cm 
e com mais de seis semanas de evo-
lução sem regressão eram drenados, 
hoje em dia se considera que pseu-
docistos assintomáticos precisam ser 
inicialmente observados. A drenagem 
percutânea, com janela segura, só deve 
ser realizada nos casos sintomáticos 
em que não houver comunicação da 
coleção com o ducto pancreático. A 
drenagem endoscópica é considerada 
a primeira escolha no tratamento de 
pseudocistos sintomáticos, de modo 
que a cirurgia é indicada nos casos 
de insucesso ou impossibilidade do 
tratamento endoscópico. Um estu-
do randomizado (Varadalajulu et al,, 
2013) comprova essa afirmativa.
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Quando indicado, o tratamento 
cirúrgico, de maneira geral, é realizado 
por cistogastrostomia e cistojejunosto-
mia em Y de Roux.

Na presença de síndrome de des-
conexão distal, o tratamento cirúrgico 
permanece como primeira opção.

Derrame pleural

O derrame pleural é uma apresen-
tação clínica que resulta do escoamento 
do suco pancreático para o espaço pleural 
secundário ao rompimento de ductos pan-
creáticos ou de um pseudocisto. Pode ser 
volumoso e dificultar a dinâmica respira-
tória, sendo uma complicação incomum. 
Se não tratado adequadamente, associa-se 
à alta taxa de morbimortalidade.

O derrame pleural é mais comum à 
esquerda e corresponde a um exsudato 
rico em amilase e lipase. Os pacientes, 
quando sintomáticos, quase sempre 
apresentam tosse, dor torácica e disp-
neia. Em até um quarto dos doentes 
pode haver a presença simultânea de 
ascite pancreática.

O diagnóstico depende de uma gran-
de suspeição clínica e deve ser considerado 

na vigência de derrame pleural sem etio-
logia definida. Pode ser confirmado por 
exames de imagem (RX e TC de tórax) 
e análise laboratorial do líquido pleural, 
que demonstra alto conteúdo de amilase 
(> 1 mil UI/L) e proteínas (> 3 g/dL).

A TC e a RM com colangior-
ressonância são úteis na avaliação de 
morfologia pancreática, dilatação, este-
nose dos ductos, pseudocisto e fístula.

A CPRE é indicada em casos de não 
identificação do trajeto fistuloso pelos 
exames anteriores ou quando a colocação 
de endopróteses é necessária.

O tratamento inicial é conservador e 
consiste em repouso gastrintestinal com 
dieta oral zero, nutrição enteral elemen-
tar ou, eventualmente, parenteral total, 
nos casos de desnutrição grave ou de não 
funcionamento do trato gastrintestinal. 
Repetidas drenagens (toracocenteses) 
podem ser necessárias. O uso de droga 
antissecretora (octreotide) permanece 
controverso.

A terapêutica endoscópica/cirúrgica 
é indicada quando houver falha da tera-
pia conservadora, que deve durar de duas 
a três semanas. O tipo de intervenção 
depende da anatomia do ducto pancre-
ático principal visto na CPRE.
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Ascite

Ascite pancreática é uma compli-
cação pouco frequente na PC e está 
associada à alta morbidade e mortalida-à alta morbidade e mortalida- alta morbidade e mortalida-
de. É necessária grande suspeição clínica, 
porém o diagnóstico é fácil de realizar, 
pois as dosagens de amilase e proteína 
elevadas no fluido cavitário confirmam a 
hipótese. Atualmente, uma dieta enteral 
é a mais importante conduta terapêu-
tica clínica. A realização de um exame 
de imagem (CPRM, CPRE e TC), com 
a identificação do local de ruptura do 
ducto ou do pseudocisto, determina o 
tipo de intervenção.

Frente à ruptura de ductos secun-
dários, ou quando não é identificado 
o ponto de ruptura, deve-se optar por 
tratamento clínico conservador. Na 
falha deste, após três semanas, a terapia 
endoscópica é a conduta de escolha. Nas 
rupturas parciais do ducto principal, a 
papilotomia com colocação de prótese 
pancreática ou sonda nasopancreáti-
ca está indicada. Nos casos de ruptura 
total, o tratamento inicial deve ser cirúr-
gico. Quando houver ruptura de um 
pseudocisto comunicante com o ducto 

pancreático, a drenagem endoscópica do 
ducto será a primeira opção.

Obstrução biliar

A incidência da obstrução das vias 
biliares em pacientes com PC varia de 
4% a 30%. As manifestações clínicas, 
quando presentes, são variáveis e se 
caracterizam por episódios de exacerba-
ção e remissão. A principal queixa é a 
de icterícia intermitente ou contínua, às 
vezes acompanhada de colangite.

Em princípio, opta-se pelo trata-
mento conservador, pois a icterícia pode 
ser autolimitada pela diminuição do ede-
ma da região ou pela resolução de um 
pseudocisto cefálico. A descompressão 
da via biliar é indicada quando a icterícia 
persiste por mais de trinta dias ou na 
vigência de colangite.

A drenagem endoscópica é uma 
solução aceitável em curto e médio 
prazos, mas não deve ser recomendada 
como tratamento definitivo, o qual é 
obtido com maior sucesso pela cirurgia. 
No entanto, pode ser a única opção nos 
casos com hipertensão portal seletiva e 
contraindicação cirúrgica.
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A experiência clínica tem demons-
trado piores resultados do tratamento 
endoscópico nos pacientes com calcifi-
cação da porção cefálica do pâncreas.

A cirurgia com anastomose cole-
docojejunal em Y de Roux proporciona 
ótima drenagem biliar e é a melhor 
opção terapêutica em longo prazo. A 
escolha do tipo de cirurgia, entretanto, se 
baseia também na condição do paciente 
e em outros fatores concomitantes, como 
obstrução duodenal e complicações 
pancreáticas que requeiram tratamento 
cirúrgico.

A obstrução duodenal é menos 
frequente do que a da via biliar, ocor-
rendo em 0,5% a 13% dos pacientes 
internados. Pode se apresentar de forma 
transitória — a mais comum —, que é 
causada pelo edema característico dos 
episódios de agudização, e, mais rara-
mente, como obstrução prolongada ou 
permanente, por fibrose ou pseudocis-
to cefálicos. A obstrução duodenal na 
PC pode ser resolvida com tratamento 
conservador, de modo semelhante à obs-
trução biliar.

Os pacientes que persistem com 
sintomas após três ou quatro semanas 
ou que apresentam obstrução total do 

duodeno têm indicação de tratamento 
cirúrgico.

Os raros casos de obstrução duode-
nal persistente necessitam ser tratados 
por meio de gastroenteroanastomose, 
derivação ou drenagem de pseudocisto, 
ou mesmo duodenopancreatectomia, 
dependendo da associação com outras 
lesões e com dor não responsiva ao tra-
tamento clínico.

Fístulas

As fístulas pancreáticas são definidas 
como o extravasamento de secreção exó-
crina de uma solução de continuidade 
do sistema ductal. Elas podem ser divi-
didas em internas — o fluido drena para 
a cavidade peritoneal, pleural, ou para as 
vísceras adjacentes — ou externas, com 
exteriorização cutânea da secreção.

As fístulas externas ocorrem quase 
sempre em decorrência de uma manipula-
ção direta do pâncreas por procedimentos 
propedêuticos ou terapêuticos.

As principais caracterizações de 
fístulas externas são a da International 
Study Group for Pancreatic Fistulae 
(2005) — em que qualquer volume 
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drenado a partir do terceiro dia, com 
amilase superior a três vezes o nível séri-
co, é considerado fístula — e a de Sarr 
(2007), que conceitua fístula pancreáti-
ca como a drenagem superior a 30mL, 
após o quinto dia, com amilase superior 
a cinco vezes o valor de referência para 
o nível sérico desta, embora não exista 
consenso sobre o assunto.

As fístulas pancreáticas são divididas 
em graus A — tratado de modo con-
servador —, B — exige procedimentos 
intervencionistas — e C — necessita 
reoperações em caráter de urgência. 
A ocorrência de fístulas de grau C se 
associa frequentemente a outros eventos 
abdominais, como sepse, sangramento 
ou perfuração de vísceras ocas, e é dire-
tamente responsável pelo aumento na 
mortalidade desses pacientes. Há uma 
tendência a substituir a atual classifica-
ção do grau das fístulas pelos critérios 
de Dindo-Clavien, que associa aspectos 
clínicos da evolução do paciente à neces-
sidade de intervenções em cada caso.

O tratamento das fístulas pancre-
aticocutâneas é, em geral, conservador. 
Fístulas direcionadas, não associadas a 
fatores obstrutivos, tendem a evoluir 
bem, com fechamento espontâneo na 

maioria dos casos. O emprego de anti-
bióticos pode ser necessário. Coleções 
localizadas podem ser drenadas, de pre-
ferência por via percutânea. No entanto, 
podem ser guiadas por EE nos casos em 
que uma janela adequada não puder ser 
obtida.

É importante obter uma drenagem 
ampla, independente da via de acesso 
escolhida. Intervenções cirúrgicas — 
abertas ou laparoscópicas — talvez 
sejam necessárias em situações especiais, 
como em casos de sepse, hemorragia 
ou perfuração visceral, e sempre estão 
associadas a um aumento significativo 
da mortalidade.

Necrose

Necrose pancreática é definida como 
presença de parênquima não viável 
detectável por TC ou RM com contras-
te. Não é uma complicação comum na 
PC. Apresenta-se em aproximadamente 
10% dos casos, de forma localizada e em 
qualquer estágio da doença, mas sempre 
em episódio de agudização.

Existem ao menos dois mecanismos 
de necrose pancreática na PC: ativação 
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intrapancreática de enzimas e obstrução 
dos ductos pancreáticos, que levam ao 
aumento da pressão intraductal, à redu-à redu-redu-
ção do fluxo sanguíneo, à isquemia e à 
necrose.

As necroses na PC determinam uma 
série de complicações.

Nas situações de necrose focal, 
seguida de fibrose que acomete o ducto 
pancreático principal, podem-se seguir 
dilatação ductal e hipertensão intrapa-
renquimatosa, as quais talvez resultem 
em novos focos de necrose pelos meca-
nismos antes assinalados, ou numa 
progressiva atrofia e disfunção do órgão. 
Em algumas situações, a necrose pode 
evoluir para pseudocistos pancreáticos de 
dimensões variáveis e com complicações 
diversas já citadas.

Embora menos comum do que na 
pancreatite aguda, esse tecido inviável 
pode se infectar (necrose infectada), ou 
se organizar e também se infectar. Ambas 
merecem drenagem, preferencialmente 
por procedimentos endoscópicos ou 
radiológicos, e, às vezes, cirúrgicos.
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A história, por vezes, precisa ser 
revisitada e equívocos, corrigidos. Na 
medicina não é diferente. Uma polê-
mica em especial constantemente vem 
à tona, provocando debate com versões 
e “opiniões” distintas na comunidade 
médica. A maioria dos registros destaca 
ter acontecido em São Paulo o primei-
ro transplante renal realizado no Brasil, 
em 1965, enquanto outros defendem 
ter ocorrido um ano antes, no Rio de 
Janeiro. Como se trata de um fato, no 
entanto, não há espaço para especulação.

Este breve artigo se propõe, após 
revisão de prontuário e registros histó-
ricos, a esclarecer essa polêmica. Afinal, 
onde e quando foi realizado o primeiro 
transplante renal no Brasil?

De fato, o primeiro transplante 
renal do Brasil ocorreu no Hospital dos 

Servidores do Estado (HSE) no Rio de 
Janeiro, em 16 de abril de 1964. Um 
paciente de dezoito anos foi submetido 
ao procedimento, tendo recebido o rim 
de um bebê de nove meses. Na ocasião, a 
imprensa deu amplo destaque, conforme 
evidenciam duas reportagens publicadas 
em 18 de abril daquele ano. Os artigos 
foram veiculados no Correio da Manhã, 
no 1º caderno, página 3 (Figura 1), e no 
Jornal do Brasil, também no 1º caderno, 
na página 13 (Figura 2). 

Aqui, faz-se necessária uma corre-
ção. Apesar de as duas reportagens se 
referirem ao procedimento como o pri-
meiro da América Latina, há registros de 
que esse tenha sido o terceiro transplante 
renal latino-americano. O primeiro teria 
ocorrido na Argentina, por uma equipe 
liderada pelo professor Alfredo Lanari, 

A r t i g o

s

Fatos e versões sobre o primeiro transplante 
renal no Brasil 

José A. Moura-Neto, Edison Souza
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Figura 1

Figura 2
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no Instituto de Investigações Médicas de 
Buenos Aires.1,2 Alguns anos mais tarde, 
em 1963, teria se dado outro transplante 
renal, dessa vez no México.3

Alguns trechos do artigo no Jornal 
do Brasil diziam: 

O HSE já está recebendo de todo 
o mundo pedidos de informações e 
cópias dos filmes da primeira opera-
ção de transplante de rins plenamente 
vitoriosa na América Latina, realiza-
da esta semana num rapaz de dezoito 
anos, que recebeu, após um período 
de observação e preparo, o rim de um 
menino de nove meses.

Os médicos autores da pro-
eza informaram ontem, em 
entrevista coletiva, que é normal no 
funcionamento do enxerto já ocorrer 
a formação de urina, o que prova o 
sucesso da operação, até então realiza-
da em ritmo acelerado apenas numa 
clínica em Boston. O rapaz e o meni-
no apresentam estado satisfatório.

Ainda de acordo com as mesmas 
fontes, cirurgiões e clínicos faziam par-
te da equipe do HSE, na época dirigido 
pelo doutor Aloysio de Salles Fonseca. 

Participaram desse primeiro transplante, 
entre clínicos e cirurgiões: Alberto Gen-
tile, Pedro Abdalla, Carlos Rudge, Oscar 
Regua, Antonio Carlos Cavalcante, Ivo-
nildo Torquato, Francisco Santino Filho, 
Yussef Bedran, Luis Leal, Jaime Land-
man, Tuffic Simao e Halley Pacheco.

Durante muito tempo, o transplante 
não havia sido publicado cientificamen-
te, motivo pelo qual era desconhecido 
no cenário nacional. Somente em 1997, 
por ocasião do cinquentenário do HSE 
do Rio de Janeiro, o doutor Fabio Mori-
nigo conduziu um processo de busca de 
diversos fatos médicos ocorridos naque-
le hospital para posterior publicação em 
livro.

O prontuário 323052 foi, então, 
resgatado, e, após cuidadosa revisão reali-
zada pelo coautor deste artigo, a história 
do jovem paciente foi revivida. Abaixo, 
um trecho do prontuário é, fielmente, 
transcrito: 

16-4-64. Transplante renal realizado 
nesta data.

Foi utilizado no transplante o 
rim esquerdo de uma criança de nove 
meses portadora de hidrocefalia, para 
cujo tratamento foi feita cirurgia de 
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derivação do líquor para o sistema 
urinário excretor com a retirada do 
rim esquerdo. Essa cirurgia foi bem-
-sucedida. O rim enxertado, que 
tinha duas artérias renais de peque-
no calibre, foi colocado na fossa ilíaca 
direita do receptor após dissecados os 
vasos destinados às anastomoses. As 
artérias renais foram anastomosadas 
a um ramo da hipogástrica e a veia 
renal à ilíaca do receptor. Logo após 
as anastomoses, o ureter tornou-se 
túrgido e drenou urina.

O receptor tinha dezoito anos e 
vinha em diálise peritoneal. A doen-
ça de base, que o levou à terapia renal 
substitutiva, era a pielonefrite crônica. O 
doador era uma criança de nove meses, 
portadora de hidrocefalia, que realizou 
uma nefrectomia seguida de uma deri-
vação ventriculovesical denominado free 
kidney. As drogas usadas foram hidrocor-
tisona e 6-mercaptopurina, com sucesso 
momentâneo, conforme transcrito em 
trecho acima. O paciente, no entanto, 
evoluiu com rejeição aguda, seguida de 
perda do enxerto e óbito por pneumonia, 
na segunda semana de internação. Dou-
tor Roberto Chabo, médico nefrologista 

falecido em 2007 e, na época, médico 
residente, acompanhou o paciente nos 
dias seguintes à cirurgia.4

Apesar da ausência de um rela-
to científico na ocasião, esse fato foi 
reconhecido em algumas publicações 
posteriores.4-7 A de maior impacto saiu, 
em 1997, na Nephrology Dialysis Trans-
plantation (NDT), revista oficial da 
European Renal Association –Europe-
an Dialysis and Transplant Association.

O artigo, de autoria de doutora Irene 
de Lourdes Noronha — professora titu-
lar da Universidade de São Paulo (USP) 
e médica do HC — e tendo como coau-
tores outros nefrologistas renomados 
— como doutor Roberto Zatz, doutor 
Emanuel Burdmann, doutora Sandra 
Coelho, doutor João Egídio Romão Jr., 
doutora Vanda Jorgetti e doutor Nestor 
Schor —, destaca que o primeiro trans-
plante renal no Brasil se deu no Rio de 
Janeiro, no ano de 1964.6

Pelo exposto, não há dúvidas quanto 
à data e ao local do primeiro transplante 
renal no Brasil. No entanto, em pales-
tras, seminários, artigos, livros e teses, 
principalmente oriundas de São Paulo, 
o primeiro transplante renal no Bra-
sil tem sido atribuído ao Hospital das 
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Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), 
em procedimento realizado um ano 
depois.7-13

Em agosto de 2018, em pesquisa na 
internet pelo “primeiro transplante renal 
no Brasil”, não foi encontrada nenhuma 
referência ao Rio de Janeiro.

Com a força dos veículos de comu-
nicação modernos, há um temor de que 
prevaleça a máxima popular e de que 
essa informação equivocada, repetida 
mil vezes, se torne uma verdade.

Nosso compromisso deve ser com 
as evidências factuais. Espera-se que os 
registros apresentados neste artigo cor-
rijam a história contada e divulgada: o 
primeiro transplante renal no Brasil ocor-
reu em 1964, no Rio de Janeiro. Por fim, 
esperamos que o fato ratifique a história, 
antes que a “história” retifique o fato.
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A revista se reserva o direito de não aceitar os 
originais que não estiverem dentro das normas, as-
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