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E d i t o r i a l

s

A Academia Nacional de Medicina  
e o Ensino Médico

Qual o real papel ou responsabilidade da Academia Nacional de Medicina em 
relação ao Ensino Médico e ao jovem estudante acadêmico de Medicina ?

Nas palavras do inglês (1896) Donald W Winnicott “a criança é o pai do adul-
to.” A criança no mundo médico é o acadêmico de medicina, jovem entusiasta, 
sonhador, em busca de seus ídolos e exemplos. Nada mais lógico que os identifiquem 
nos grandes mestres, personalidades pouco destacadas no mundo acadêmico atual.

A Academia Nacional de Medicina não deveria ter um olhar precioso sobre 
onde, como e com quem nossos jovens aprendem a arte da medicina ?

Acho que tão importante quanto as discussões relacionadas à assistência médica 
e à pesquisa básica, devemos resgatar o ensino médico em sua essência e também 
os “mestres-modelo”.

Por vezes ouço comentários que a ANM não é lugar para estudantes e que tam-
bém não deveríamos discutir temas clínico-cirúrgicos, pois estes já seriam de domínio 
natural de nossos confrades. Creio que a experiência, sabedoria e, fundamentalmente, 
a troca de conhecimentos nos engrandeçam e propiciam a oportunidade de viven-
ciarmos o dinamismo e frescor inerentes ao jovem aprendiz. Isto fortalece nossas 
idéias e argumentos  para que possamos aprender a linguagem do novo, do futuro 
presente para que possamos verdadeiramente participar da evolução desta ciência 
tão viva e por isto, tão mutante.

Temos por obrigação olhar a medicina como um todo, do princípio da vida ao 
seu fim, da estatal à privada, dos pobres carentes aos ricos privilegiados.
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Um professor de medicina não deveria ser mais respeitado por nossa academia e 
por nossa sociedade ? Afinal, foram eles que nos conduziram até aqui, nos orientaram 
quando éramos “crianças”  e não seria justo esquecê-los no passado de nossa infância 
médica, agora que, maduros, atingimos o sonho de pertencer a esta Academia.

Penso que a ANM deveria apoiar, ajudar e estimular debates que enalteçam 
nossas faculdades, nossa primeira escola médica,  e  desta forma possa contribuir para 
que sejam mais fortes e respeitadas pelo poder público e pela sociedade em geral.

Este sim seria um bom exemplo de contribuição social! Tão simples quanto tão 
nobre ...

Acad. José Galvão-Alves
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Inaugurando o calendário das ativi-
dades científicas da Academia Nacional de 
Medicina (ANM), o simpósio “Pancreatite 
aguda” reuniu Acadêmicos, estudantes e 
especialistas para discutir o tema, proposto 
por Samir Rasslan e José Galvão-Alves.

Na abertura da primeira etapa do 
simpósio, Octávio Vaz assumiu o papel de 
moderador das apresentações, convidando 
o doutor Eduardo Viana, do Hospital de 
Ipanema, para discorrer sobre “Definição, 
classificação e etiopatogenia”. Em sua fala, 

S e s s ã o
14 de março de 2019

s

Pancreatite aguda é tema de simpósio  
que abre as atividades de 2019 na ANM

Na mesa diretora, os Acadêmicos Octávio Vaz, Samir Rasslan e José Galvão-Alves junto ao presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva.
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o médico apontou as diferentes formas de 
classificação da doença, ressaltando que a 
pancreatite aguda consiste numa inflamação 
súbita do pâncreas com resposta inflamató-
ria aguda.

Abordando “Avaliação clínica e marca-
dores evolutivos”, a doutora Lucila Perrotta, 
da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), buscou analisar os fatores que 
influenciam a evolução da doença, de forma 
a estabelecer uma previsão da evolução para 
as formas mais graves. Ela apresentou ain-
da o estudo de pesquisadores da Harvard 
Medical School que testou uma nova escala, 
chamada Bisap (Bedside Index for Severity 
in Acute Pancreatitis), utilizada para prever 
a gravidade e o risco de morte nos casos de 
pancreatite aguda. Em sua conclusão, ressal-
tou que, apesar da importância dos estudos 
dos indicadores, é preciso investir no acom-
panhamento clínico e multidisciplinar dos 
pacientes de maneira perene.

Em sua apresentação, Madureira 
enfatizou que a pancreatite biliar tem uma 
incidência de 35% a 45% entre todos os 
tipos da doença. Além disso, destacou que a 
principal complicação da pancreatite aguda 
é o desenvolvimento de infecção nas áreas de 
necroses pancreáticas, que ocorrem em 10% 
a 50 % dos pacientes com necrose — geral-
mente três a quatro semanas após o início 
do quadro clínico. Acerca do tratamento, 
chamou a atenção para o fato de que, não 
obstante a maioria dos casos de pancreatite 

biliar ter evolução favorável, todos devem 
ser avaliados pelos escores clínicos disponí-
veis para a identificação precoce de pacientes 
com potencial de evolução desfavorável. O 
tratamento inicial é conservador, e a cirur-
gia deve ser reservada aos casos de necroses 
pancreáticas infectadas.

Na sequência, Roberto Rasslan, da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), abordou pseu-
docisto e necrose pancreática delimitada, 
ressaltando que, nos últimos anos, ocorreu 
uma mudança de paradigma no tratamen-
to, com a emergência das intervenções 
minimamente invasivas — endoscópicas 
e laparoscópicos. Além disso, frisou a rele-
vâncias de uma terapêutica individualizada, 
realizada por equipe multidisciplinar, desta-
cando que a conduta deverá ser centralizada 
no cirurgião.

Ao fim da primeira etapa do simpó-
sio, Glaciomar Machado abordou “O papel 
atual da endoscopia na pancreatite aguda”, 
apresentando uma linha do tempo da evo-
lução dos tratamentos da doença. Como 
fatores determinantes da ampliação das indi-
cações para a terapia endoscópica, é possível 
destacar a baixa taxa de mobimortalidade, 
a curva de aprendizado dos especialistas, o 
desenvolvimento da indústria de acessórios 
e o subsequente aperfeiçoamento constante 
dos equipamentos utilizados.

Após o chá acadêmico, coube a Celso 
Portela a moderação da segunda etapa das 
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apresentações, que foi iniciada com a con-
ferência de José Galvão-Alves, intitulada 
“Terapêutica clínica”, na qual apresentou 
as principais características diagnósticas 
da doença, os critérios de classificação e 
os principais recursos terapêuticos caso a 
caso. Em sua conclusão, fez considerações 
acerca da antibioticoterapia, ressaltando 
que, ainda nos casos de pancreatite aguda 
grave, o antibiótico profilático não é sem-
pre recomendado, de modo que se devem 
observar as culturas de sangue e urina, bem 
como a punção de necrose, para a indica-
ção da terapia mais adequada.

Encerrando as apresentações da noite, 
Samir Rasslan abordou “Necrose pancreá-
tica”, afirmando que a infecção do tecido 
pancreático ou peripancreático é reconhe-
cida como o mais importante determinante 
de morbidade e mortalidade associada à 
pancreatite necrotizante grave. Por meio 
da apresentação de casos clínicos, discor-
reu sobre as principais dúvidas que surgem 
ao longo do tratamento e apresentou os 
desafios da área, ressaltando que o êxito 
do tratamento depende de um “suporte” 
intensivo e individualizado em função dos 
eventos fisiopatológicos.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 14/03/2019, 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 18ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, tornando-a secreta para discussão e votação de alterações no Estatuto e 
Regimento Interno da Academia Nacional de Medicina. Após a votação, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, reabriu a Sessão, colocando em discussão e aprovação das atas de 18 e 25 de outubro, e 08 de 
novembro de 2018 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Na sequência, deu 
continuidade ao Simpósio Pancreatite Aguda. O Acad. José Galvão-Alves apresentou conferência intitulada 
“Terapêutica Clínica”. O Acad. Samir Rasslan discorreu acerca de “Necrose Pancreática”. Ao final das 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões, da qual participaram os Acadêmicos Mônica Roberto Gadelha 
e José Galvão-Alves. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Pietro Novellino, 
Francisco José Barcellos Sampaio, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos Antonio Mascia 
Gottschall, José Jesus de Peixoto Camargo, Omar da Rosa Santos, Antonio Egidio Nardi, José Carlos do 
Valle, Milton Ary Meier, Walter Araújo Zin, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José Luiz Gomes do 
Amaral, José Galvão-Alves, Samir Rasslan, Rubens Belfort Mattos Jr., Glaciomar Machado, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Celso Marques Portela, Mauricio Younes Ibrahim, Claudio Cardoso de Castro, 
Maurício Gomes Pereira, Doris Rosenthal (Honorária Nacional), Delta Madureira Filho, Jayme Brandão de 
Marsillac, José Augusto da Silva Messias, Manassés Claudino Fonteles, Gerson Canedo de Magalhães, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Orlando Marques Vieira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Gomes 
Temporão, Ricardo José Lopes da Cruz, Adolpho Hoirisch, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, José 
Hermógenes Rocco Suassuna, José Manoel Jansen, Mario Barreto Corrêa Lima, Paulo Henrique Murtinho 
Couto, Paulo Marchiori Buss, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Marcello André Barcinski, Roberto Soares 
de Moura, Jorge Fonte de Rezende Filho, Ruy Garcia Marques, Sérgio Paulo Bydlowski, Mônica Roberto 
Gadelha, Jacob Kligerman, José Horácio Aboudib Jr., Hildoberto Carneiro de Oliveira, Arno von Buettner 
Ristow, Eduardo Lopes Pontes, Omar Lupi da Rosa Santos, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), 
Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos Alberto de Barros Franco (57). 
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A Academia Nacional de Medici-
na (ANM), que em 2019 comemora 190 
anos, honrou a tradição de suas reuniões 
semanais às quintas-feiras com mais uma 
sessão científica, dessa vez abordando o 

tema onco-hematologia. Organizado pelos 
Acadêmicos Daniel Tabak e Paulo Hoff, o 
simpósio foi dividido em módulos — diag-
nóstico, tratamento, economia da saúde, 
qualidade e saúde pública —, nos quais 

S e s s ã o
21 de março de 2019

s

Especialistas se apresentam em simpósio  
sobre onco-hematologia na ANM

Na mesa diretora do evento, o Acadêmico Walter Zin, os doutores Gonzalo Vecina e Denizar Vianna, o 
presidente Jorge Alberto Costa e Silva, Paulo Hoff, Silvia Brandalise e Daniel Tabak.
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especialistas debateram os principais avan-
ços e desafios da área.

O simpósio faz parte de um projeto da 
gestão de Jorge Alberto Costa e Silva, que 
visa instituir, uma vez por mês, uma sequên-
cia de atividades sobre doenças de alto custo. 
Após o simpósio sobre onco-hematologia, 
serão realizados outros sobre diabetes melli-
tus e insuficiência cardíaca.

Iniciando o módulo diagnóstico, Edu-
ardo Rego, da Universidade de São Paulo 
(USP), fez uma apresentação sobre o “Diag-
nóstico das neoplasias hematológicas no 
século XXI”, afirmando que marcadores 
e alterações genéticas são essenciais para a 
identificação das neoplasias hematológicas. 
Ele chamou a atenção para o fato de que a 
identificação de tais alterações ditará o tipo 
de tratamento a ser utilizado, influenciando 
na evolução da doença. Da mesma forma, 
destacou que o conhecimento a respeito des-
ses marcadores é essencial para a definição 
da patogênese, ressaltando que diferentes 
mutações contribuem de maneira diferente 
para a oncogênese.

Na conclusão, chamou a atenção para 
as novas perspectivas de tratamento envol-
vendo terapias-alvo, ao utilizar o exemplo da 
midostaurina, substância ativa indicada em 
combinação com a quimioterapia padrão, 
que havia recebido, em setembro de 2017, a 
recomendação de prioridade de análise pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), tendo sido aprovada em abril de 

2018. Já respaldada pela Food and Drug 
Administration (FDA) em abril de 2017 
como terapia inovadora, a midostaurina foi 
aprovada para adultos recém-diagnosticados 
com leucemia mieloide aguda (LMA) que 
tenham mutação no gene FLT3.

Inaugurando o módulo tratamen-
to, Auro del Giglio, da Fundação ABC, 
discorreu sobre “Recursos atuais para o 
tratamento das neoplasias hematológicas”, 
ressaltando que a hematologia antecede 
a oncologia de tumores sólidos em dez 
anos. Além disso, afirmou que a aborda-
gem em nível molecular das doenças pode 
desconstruir completamente as divisões 
anatômicas vigentes, destacando que essa 
abordagem criou a necessidade de uma 
infraestrutura digital robusta para manu-
seio da informação genômica que mudará 
todo o manuseio da informação médica 
para as gerações futuras.

Por fim, fez uma reflexão sobre o ensi-
no médico e as lições a serem passadas para 
os jovens médicos, citando a obra Aequa-
nimitas, de William Osler: “A prática da 
medicina é uma arte, não um comércio; 
uma vocação, não um negócio; uma vocação 
por meio da qual o coração será exercitado 
assim como a cabeça. Frequentemente, a 
melhor parte do trabalho nada terá a ver 
com (a prescrição) de poções e fórmulas, 
mas com o exercício de uma influência do 
forte sobre o fraco, do justo sobre o mau, 
do sábio sobre o tolo.”

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   14 03/12/2019   11:48:10



s    15   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 (3), 2019

Na sequência, Vanderson Rocha, da 
USP, falou sobre o transplante de células-
-tronco hematopoiéticas (TCTH), que 
consiste em fornecer ao paciente células 
progenitoras que podem ser retiradas dele 
próprio, de um doador compatível ou 
mesmo de células do cordão umbilical. As 
células-tronco se alojarão na medula óssea, 
a fim de que ela volte a produzir células san-
guíneas normais. Por meio da apresentação 
de diversos casos clínicos, ele demonstrou 
que as novas estratégias de TCTH permitem 
que haja doadores para todos os pacientes. 
Ele pontuou que, hoje em dia, se observa 
uma melhora nos resultados clínicos graças 
a um melhor suporte infeccioso. Ao fim, 
apontou o uso da ciclofosfamida como 
prevenção da doença do enxerto contra 
hospedeiro (DECH), configurando uma 
esperança no aumento da sobrevida e na 
melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Abordando imunoterapia, Daniel 
Tabak chamou a atenção para o fato de o 
câncer ser a segunda maior causa de morte 
mundial – 9,6 milhões de pessoas morrem 
anualmente da patologia em todo o mun-
do. Ele ressaltou que 70% dessas mortes 
ocorrem em países de renda média e baixa, 
bem como que pelo menos 30% dos tipos 
mais comuns podem ser prevenidos por 
meio de estratégias adequadas de prevenção, 
detecção precoce e tratamento. Em seguida, 
apresentou diversos estudos clínicos acerca 
da utilização da imunoterapia no tratamen-

to de diferentes tipos de câncer, destacando 
que o valor de um tratamento será sempre 
ditado pela relação custo-benefício, levando 
em consideração que, aqui, custo se refere 
aos efeitos colaterais observados no pacien-
te, não somente o monetário.

O módulo economia da saúde contou 
com a apresentação do Dr. Denizar Vianna, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), que discorreu sobre desenvolvimento 
tecnológico versus sustentabilidade no siste-
ma de saúde. Em sua conferência, destacou 
a importância da definição de prioridades na 
avaliação das tecnologias em saúde — carga 
de doença da população, necessidades de 
saúde não atendidas e monitoramento do 
horizonte tecnológico. Ele discorreu ainda 
sobre pesquisa de efetividade comparativa 
para avaliação de tecnologia em saúde, que 
consiste na condução e na síntese de pesqui-
sa sistemática que compara intervenções e 
estratégias para prevenir, diagnosticar, tratar 
e monitorar condições de saúde.

O objetivo dessa pesquisa seria, portan-
to, informar aos formuladores de políticas 
de saúde e gestores as intervenções mais 
eficientes, para quais pacientes e sob deter-
minadas circunstâncias específicas.

Silvia Regina Brandalise, da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
proferiu conferência alocada no módulo 
qualidade e abordou “O desafio da qua-
lidade no tratamento onco-hematológico 
infantil”. Ela ressaltou que o mercado mun-
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dial de fármacos hoje já supera a casa de 1 
trilhão de dólares e está em franca expansão 
em países em desenvolvimento. Destacou, 
todavia, que esse cenário é um campo fértil 
para a disseminação de produtos falsos ou 
de baixa qualidade.

Fazendo uma comparação entre a 
realidade brasileira e as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do 
Sistema Integrado de Planejamento e Orça-
mento (Siop), concluiu que ainda existe um 
longo caminho a ser percorrido e que vencer 
o desafio da qualidade só será possível por 
meio de uma grande coalizão entre poder 
público, universidades e instituições de pes-
quisa, sociedades científicas, instituições 

privadas, sociedades civis organizadas e asso-
ciações filantrópicas não governamentais.

O simpósio foi encerrado com o 
módulo saúde pública, no qual falou Gon-
zalo Vecina, da USP. O médico comentou 
especificamente sobre a incorporação tec-
nológica no sistema público, indicando 
possíveis caminhos para que todas as neces-
sidades dos envolvidos no processo sejam 
atendidas. Chamou a atenção principal-
mente para a sustentabilidade financeira 
mediante o impacto tecnológico na saúde, 
ressaltando que a busca pela efetividade na 
aplicação dos recursos públicos na saúde é 
hoje o principal desafio para governantes e 
gestores da área.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 21/03/2019, 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 19ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, ressaltando a presença do Acad. Deolindo de Souza Gomes Couto em 
plenário. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino realizou a entrega da obra 
“Humanidades – II Antologia da SOBRAMES Sergipe” e da revista “Sodalicium” (Maio 2018 – Ano 1 – Nº 1), da 
Federação Brasileira das Academias de Medicina, ambas doadas pelo Dr. Lúcio Antonio Prado Dias. Não 
havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu 
continuidade ao Simpósio “Onco-Hematologia”. O Dr. Dennizar Vianna (UERJ) fez apresentação sobre 
“Desenvolvimento Tecnológico vs Sustentabilidade no Sistema de Saúde”. A Dra. Silvia Regina Brandalise 
(Unicamp) discorreu acerca de ”O Desafio da Qualidade no Tratamento Onco-Hematológico Infantil”. O Dr. 
Gonzalo Vecina (USP) fez apresentação intitulada “Incorporação Tecnológica no Sistema Público”. Ao final das 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões, da qual participaram os Acadêmicos José Carlos do Valle, 
Daniel Goldberg Tabak e Paulo Marcelo Gehm Hoff. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa 
e Silva, Omar da Rosa Santos, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Antonio Egidio Nardi, José Gomes Temporão, 
Milton Ary Meier, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Gerson Canedo de Magalhães, Mauricio Younes Ibrahim, 
Daniel Tabak, Sergio Paulo Bydlowski, Walter Araujo Zin, Jayme Brandão de Marsillac, Rubens Belfort 
Mattos Jr., Orlando Marques Vieira, José Manoel Jansen, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Eduardo Brandão Mello, Adolpho Hoirisch, Deolindo de Souza Gomes 
Couto, Eliete Bouskela, Maurício Gomes Pereira, José Carlos do Valle, Ricardo José Lopes da Cruz, Pietro 
Novellino, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Jacob Kilgerman, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José 
Hermógenes Rocco Suassuna (30).   
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No 14º ano em que se comemora o Dia 
Mundial do Rim na Academia Nacional de 
Medicina (ANM), o Acadêmico Omar da 
Rosa Santos organizou um simpósio abor-
dando as principais questões relacionadas 
à saúde renal e o nomeou “Lição Nestor 
Schor”, em homenagem ao saudoso Acadê-

mico, falecido em 3 de fevereiro de 2018. 
Em sua fala introdutória, Omar da Rosa 
Santos destacou que Nestor Schor foi um 
exemplo na prática da “medicina da bancada 
até a clínica”, atualmente conhecida como 
medicina translacional.

S e s s ã o
28 de março de 2019

s

Simpósio em homenagem ao saudoso Nestor 
Schor aborda nefrologia na ANM

Omar da Rosa Santos e o presidente Jorge Alberto Costa e Silva junto a Beatriz Penedo Leite.
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O evento contou com a presença de 
inúmeros especialistas de saúde renal no 
Brasil, incluindo a presidente da Sociedade 
Nefrológica do Estado do Rio de Janeiro 
(Sonerj), Beatriz Penedo Leite, que reiterou 
a importância da realização de encontros 
como esse na ANM.

Com palestra intitulada “Panorama 
dos Transplantes no Hospital São Francis-
co na Providência de Deus”, Tereza Matuck 
ressaltou que o serviço de transplante renal 
do HSF, inaugurado em fevereiro de 2013, 
conta com uma média de 1.100 consultas 
ambulatoriais por mês, num sistema que 
oferece cirurgias, consultas e exames tan-
to para o paciente que aguarda um órgão 
compatível quanto para aqueles que estão 
na fase de acompanhamento pós-cirúrgico. 
Considerado um hospital de referência em 
transplantes renais e de fígado, o HSF ofere-
ce ainda o serviço de organização de procura 
de órgãos e tecidos (OPO), que tem como 
objetivo exercer atividades de identificação, 
manutenção e captação de potenciais doa-
dores para fins de transplantes de órgãos e 
tecidos.

José Suassuna, que também é diretor 
do departamento de insuficiência renal agu-
da da Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN), versou sobre a “Epidemiologia na 
insuficiência renal aguda no Rio de Janeiro”, 
chamando a atenção para o fato de, a des-
peito de se tratar de uma doença agressiva, 
de alta morbidade e mortalidade, a insu-

ficiência renal aguda ser uma das doenças 
que mais carecem de base robusta de dados 
epidemiológicos. Segundo o nefrologista, 
uma boa base de estudos epidemiológicos é 
essencial para o planejamento e a avaliação 
de estratégias de prevenção e também de 
orientação para pacientes nos quais a doença 
já se desenvolve.

Na sequência, Mauricio Younes dis-
cutiu o “Estudo clínico-patológico da 
leptospirose humana”, frisando que existem 
importantes peculiaridades da insuficiên-
cia renal aguda na leptospirose, como o 
distúrbio eletrolítico com hipocalemia 
paradoxal, antibióticos efetivos na fase ini-
cial da doença e o fato de a diálise precoce 
interferir no desfecho da doença. A respeito 
das peculiaridades no tratamento, salientou 
a importância da reposição do potássio cor-
poral e da prevenção da depleção de potássio 
causada por diuréticos, diálises e insulinote-
rapia. Além disso, sublinhou a prevenção da 
lipotoxicidade como um importante fator 
para monitorar a reposição de albumina e 
o tratamento hemodialítico.

Sobre os “Avanços na fisiopatologia da 
leptospirose humana”, Manassés Claudino 
Fonteles realçou que uma das maiores difi-
culdades no trabalho da fisiopatologia da 
leptospirose é a baixa dosagem das amostras 
com as quais é possível trabalhar. Não obs-
tante, apontou que os estudos desenvolvidos 
já têm resultados contundentes. A leptospi-
ra apresenta dupla membrana celular que 
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apresenta importante papel patogênico. Os 
fatores de virulência ainda não são totalmente 
definidos, mas sabe-se que os lipopolissacári-
des da leptospira interagem com o receptor 
Toll-like ou TLR4 e iniciam os mecanismos 
da cascata da sepse. Outros mecanismos 
implicados na patogênese da leptospirose 
são a indução de apoptose, a existência de 
proteína que se liga à fibronectina e a interfe-
rência em canais Na-K-ATPase dependentes 
em segmentos isolados de néfrons.

Ao fim das apresentações, seguiu-
-se uma profícua sessão de discussões, 
da qual participaram Walter Gouvea, da 
Academia de Medicina do Rio de Janeiro 
(AMRJ); Murilo Leite Junior, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
João Luiz Ferreira da Costa, da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio); e o correspondente nacional 
Valdebrando Lemos.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 28/03/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
Secretário-Geral: Acad. José Galvão-Alves 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 20ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, informando que durante o horário do Chá Acadêmico ocorreu reunião da 
comissão responsável pela organização da Sessão Conjunta Brasil-França, a ser realizada no dia 18 de junho, 
na Académie Nationale de Médecine. Salientou que, na ocasião, os Acadêmicos Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda e Giovanni Guido Cerri apresentarão conferências, representando a Academia Nacional de Medicina. 
Reforçou, ainda, a importância da presença do maior número de Acadêmicos possível e informou que a 
Academia Nacional de Medicina está em contato com a Air France para possibilitar tarifas mais baixas para a 
ocasião. Anunciou a cerimônia de outorga de título de Honorário Estrangeiro ao Prof. Dr. Fausto J. Pinto, Diretor 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na sessão de 9 de maio, dedicada à Cardiologia, incluindo 
o lançamento do livro do Acad. Milton Ary Meier. Divulgou também a realização do Simpósio “Diabetes Mellitus”, 
que faz parte da sequência de Simpósios acerca de doenças de alto custo no Brasil, em 11 de abril, idealizado 
pelo Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves 
informou a realização, entre os dias 4 e 6 de abril, da XXIX Jornada de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, no 
auditório do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Ricardo José Lopes 
da Cruz parabenizou os confrades e confreiras pela semana “profícua” para os Acadêmicos da ANM, ressaltando 
os inúmeros prêmios, honrarias e homenagens recebidos pelos Acads. Maurício Augusto Silva Magalhães 
Costa, Jorge Fonte de Rezende Filho, Eliete Bouskelá, Rui Monteiro de Barros Maciel, Jerson Lima da Silva e 
Mônica Roberto Gadelha. Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu continuidade às 
atividades do dia, iniciadas com o Simpósio “Lição Nestor Schor”, realizado de 14h às 17h e organizado pelo 
Acad. Omar da Rosa Santos. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, convidou o Acad. Carlos Eduardo 
Brandão Mello para proferir a conferência “Perspectivas Atuais no Tratamento da Hepatite C”. Ao final da 
conferência, seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acadêmicos José Carlos do Valle e Rubens 
Belfort Mattos Jr. Finalizadas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por encerrada 
a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa Santos, 
Manassés Claudino Fonteles, Mauricio Younes Ibrahim, Rubens Belfort Mattos Jr., Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Maurício Gomes Pereira, José Hermógenes Rocco Suassuna, Jayme Brandão de 
Marsillac, Alcino Lázaro da Silva, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Antonio Egidio Nardi, José 
Galvão-Alves, Gerson Canedo de Magalhães, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Milton Ary 
Meier, Giovanni Guido Cerri, José Manoel Jansen, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Adolpho Hoirisch, Eliete Bouskelá, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Eduardo Lopes Pontes, Gilberto de Nucci, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
José Carlos do Valle (29). 
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Acadêmico Carlos Eduardo Brandão  
aborda os principais aspectos do tratamento 

atual da Hepatite C

A etapa final da sessão científica do 
dia 28 de março na Academia Nacional de 
Medicina abrigou a conferência “Perspecti-
vas Atuais no Tratamento na Hepatite C”. 
A conferência foi proferia pelo Acadêmico 

Carlos Eduardo Brandão Mello, que atua 
na área de Medicina Interna, com interesse 
na Gastroenterologia e Hepatologia, com 
ênfase principalmente nas seguintes sub-
-áreas: Hepatites virais, co-infecção pelos 

Acadêmico Carlos Eduardo Brandão Mello durante a conferência
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vírus da hepatite C (HCV) e da hepatite B 
(HBV) e o vírus da imunodeficiência huma-
na (HIV), hipertensão porta e tratamento 
da hepatite C.

O Acadêmico iniciou sua conferência 
ressaltando que em 2019 celebra-se os 30 
anos da “descoberta” do vírus da Hepati-
te C, cuja patologia era antes conhecida 
como Hepatite Não A-Não B. Ressaltando 
que os primeiros testes diagnósticos foram 
desenvolvidos no início dos anos 90, Car-
los Eduardo Brandão chamou atenção para 
o fato de que o vírus da Hepatite C pos-
sui uma importante especificidade em seu 
modelo de replicação: por ocorrer de manei-
ra a não afetar o núcleo da célula hospedeira, 
não há integração de material genético, o 
que possibilita a cura desta infecção viral.

Sobre a epidemiologia da doença, 
apresentou dados que indicam que cer-
ca de 70 milhões de pessoas vivem com o 
vírus no mundo – e que esta prevalência 
diminuiu nos últimos anos. Já no caso bra-
sileiro, estima-se que existem cerca de 700 
mil infectados pelo vírus no país. Destes 
números, o Acadêmico levantou impor-
tantes desafios, como o subdiagnóstico, 
agravado pelo fato de que a maior parte dos 
doentes não apresentam sintomas durante 
a fase aguda. Por esta razão, destacou que 
a hepatite C é uma doença com alto risco 
de cronificação – de cada 10 doentes, 8 se 
tornam doentes crônicos. Na sequência, se 
debruçou sobre a evolução da doença nestes 

casos, que pode incluir cirrose, carcinoma 
hepatocelular, chegando até mesmo à falên-
cia do órgão.

Acerca das manifestações da doença 
para fins diagnósticos, chamou atenção para 
o fato de que, apesar de ser considerada 
uma doença silenciosa e predominantemen-
te assintomática, algumas manifestações 
clínicas podem auxiliar na identificação 
da hepatite C, principalmente as extra-
-hepáticas. Ressaltou, ainda, que a doença 
possui um espectro de manifestação muito 
extenso, englobando até mesmo manifesta-
ções cognitivas.

Na sequência, o Acadêmico abordou 
o tratamento da doença, apresentando 
um breve histórico sobre a introdução dos 
antivirais de ação direta. Aprofundando-se 
no assunto, Brandão destacou a utilização 
de interferon no tratamento da doença, 
iniciado na década de 90, ainda que com 
resultados pouco expressivos. Ao longo dos 
anos, foram desenvolvidos protocolos de 
combinações do interferon que, em alguns 
casos, representou um aumento da taxa de 
cura em 15%. Sobre os antivirais de ação 
direta, destacou que estes agem diretamen-
te sobre o vírus e que, a partir de 2014, a 
combinação dos agentes elevou as taxas de 
cura para níveis acima de 90%.

Na conclusão de sua apresentação, 
o Acadêmico ressaltou que, desde 2015, 
foram introduzidos os primeiros protoco-
los de tratamento da hepatite C IFN-free, 
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por meio dos medicamentos sofosbuvir, 
simeprevir, daclatasvir e esquema 3D com 
ou sem Ribavirina. Oferecido pelo Siste-
ma Único de Saúde, o tratamento pode ser 
aplicado nos pacientes portadores do vírus 
da hepatite C, virgens de tratamento ou 
previamente tratados, em especial naqueles 
com fibrose significativa ou manifestações 

extra-hepáticas importantes com poten-
cial de evolução para lesão em órgão alvo 
ou com impacto na qualidade de vida do 
paciente. Por fim, chamou atenção para o 
fato de que pacientes não respondedores 
parciais ou nulos poderão alcançar maio-
res chances de cura, mesmo na presença de 
fibrose avançada.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A sessão do dia 4 de abril abordou um 
tema cuja importância vem se colocando de 
maneira cada vez mais contundente entre os 
profissionais, com especial relevância para 

a área médica: a saúde mental do médico 
e do estudante de medicina. O simpósio 
foi organizado pelo Programa Jovens Lide-
ranças Médicas da Academia Nacional de 

S e s s ã o
4 de abril de 2019

s

Programa Jovens Lideranças Médicas organiza 
Simpósio sobre Saúde Mental do Médico e do 

Estudante de Medicina

Os Acadêmicos Ricardo Cruz, Antonio Nardi, Marcello Barcinski e Eliete Bouskela.
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Medicina (ANM), que conta com o apoio 
da Bayer, sob a chancela do Acadêmico Mar-
cello Barcinski.

Ao tratar da saúde mental do médi-
co, Adolpho Hoirisch relatou um pouco 
de sua experiência à frente do Programa de 
Orientação Psicopedagógica do Estudante 
Universitário, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), salientando alguns 
dos momentos de “ruptura” pelos quais 
o estudante de medicina passa, como o 
primeiro contato com o cadáver e o ques-
tionamento de sua vocação. Já à frente da 
junta do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), que 
analisava os casos de médicos com suspeita 
de doença mental, pôde explorar um pou-
co mais as angústias compartilhadas pelos 
colegas de profissão.

Ele concluiu que, para além da huma-
nização da relação entre médico e paciente, 
é preciso investir na forma como a socieda-
de em geral enxerga o médico, de quem se 
exige dedicação exclusiva, altruísmo, eru-
dição e neutralidade afetiva. O Acadêmico 
ressaltou que, em suma, a prática médica 
exige saúde mental, sem a qual todo o res-
to desmorona. Adolpho atentou, todavia, 
para a necessidade de diferenciação entre o 
comportamento anormal e a doença mental, 
que ainda tem estigmas deveras enraizados 
em nossa sociedade.

Ao abordar a saúde mental do estudan-
te de medicina no Brasil, Antonio Nardi 

destacou que as preocupações do estudante 
de medicina começam ainda na adolescência 
e o fato de essa fase representar uma ruptura 
em diversos níveis na vida dos jovens. Ele 
discorreu sobre as diferentes motivações que 
levam o jovem a escolher a carreira médi-
ca e a necessidade de desenvolver um novo 
código de ética nos cursos de medicina, que 
seja mais acolhedor no que se refere a sen-
timentos, dúvidas e angústias pelas quais 
passam os estudantes de medicina.

Na conclusão de sua fala, o Acadêmi-
co afirmou que as universidades precisam 
conhecer e se preocupar com a saúde mental 
de seus estudantes, apontando os impactos 
negativos do estresse e da síndrome de bur-
nout, tanto para os docentes quanto para os 
estudantes. Foram apresentadas iniciativas 
como as semanas de saúde do estudante e 
os canais de prevenção ao suicídio, como o 
Centro de Valorização da Vida (CVV) e o 
Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras).

Na sequência, com aula intitulada 
“Desafios para o médico no séc. XXI”, Ary 
Gadelha, da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), buscou compreender os 
impactos da hiperconectividade na prá-
tica médica nos dias de hoje. Segundo o 
médico, o trinômio hiperconectividade-
-mundo acelerado-mídias sociais produziu 
uma realidade favorável ao desenvolvimento 
de síndromes como o burnout, entendido 
como a exaustão crítica resultante de uma 
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complexa relação entre expectativas pesso-
ais, cultura de desempenho e maior rapidez, 
volatilidade e menor clareza nas relações 
com as empresas.

Indicando caminhos a seguir, Ary Gade-
lha ressaltou a importância de uma maior 
organização das horas de trabalho e lazer, 
estipulando-se tempo para sono, ativida-
de física, horário para família e amigos etc. 
Também destacou que é preciso alinhar o tra-
balho com objetivos profissionais e pessoais, 
demandando uma reflexão contínua sobre 
o “fazer médico” de cada indivíduo. Evitar 
a sobrecarga de informações exige que os 
indivíduos encarem a hiperconectividade de 
maneira crítica, dosando o tempo de utiliza-
ção das novas tecnologias e a reflexão sobre seu 
impacto. Por fim, a fim de evitar a fadiga da 
tomada de decisões, enfatizou a importância 
de delegar funções, compartilhar as decisões, 
quando possível, e criar um planejamento das 
situações potencialmente problemáticas.

Coube ao Acadêmico Daniel Tabak 
discorrer sobre “Como lidar com as emo-
ções diante de pacientes graves”, ao apontar 
importantes discrepâncias entre a imagem 
que se cria a respeito do médico e a reali-
dade da prática da profissão. Ele destacou 
que a imagem de médico como um super-
-herói dificulta a compreensão da dimensão 
humana da prática médica, que, mais do 
que tratar doenças, é tratar o doente. Entre 
os motivos pelos quais é tão difícil para o 
médico reconhecer que precisa de ajuda, 

estão o receio de ser visto como fraco, o 
medo de comprometer a carreira e a con-
fiança por parte de colegas e pacientes, bem 
como a visão do burnout como “inevitável” 
e inerente à carreira médica.

Na conclusão de sua apresentação, após 
um emocionante relato sobre sua experiên-
cia pessoal, o Acadêmico afirmou que só é 
possível sentir a dor de alguém, reconhecer 
seu sofrimento, segurá-lo em nossas mãos e 
apoiá-lo com nossa presença sem nos esgo-
tarmos, sem obscurecer nosso julgamento, 
se formos total e absolutamente honestos 
sobre nossos próprios sentimentos, fazendo 
um apelo para uma prática mais realística e 
humanizada da medicina.

Em sua apresentação, intitulada “Pre-
venção como um novo paradigma em saúde 
mental”, Rodrigo Bressan, da Escola Paulis-
ta de Medicina (EPM), da Unifesp, alertou 
para os números alarmantes relacionados 
à saúde mental dos médicos: há taxas mais 
elevadas de transtornos mentais e dependên-
cia química, quando comparados aos não 
médicos; depressão e transtorno de ansie-
dade são os diagnósticos mais frequentes 
entre residentes e pós-graduandos; o abuso 
de drogas é 60% mais frequente em médi-
cos. Todos esses dados têm o agravante de 
que, historicamente, esses problemas são 
negligenciados ou, quando identificados, 
resultam em punição.

Ao tratar dos métodos de prevenção 
de transtornos mentais, Rodrigo Bressan 
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ressaltou a importância do desenvolvimen-
to de uma sequência de processos mentais: 
entender, apropriar-se, detectar e tratar. 
Segundo ele, o adoecimento do médico está 
associado a um elevado custo social, com 
perda de capacidade produtiva e exposição 
de pacientes a riscos.

Acerca de “Psiquiatria e psicologia posi-
tiva”, Leonardo Machado, da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), afirmou 
que o conceito trata de temas como felicida-
de, resiliência, esperança etc. A tese central 
da psicologia positiva é a de que o estímulo 
a pensamentos positivos, sem nenhum tipo 
de controle ou privação de pensamentos 
negativos, pode ter um efeito tamponador 
sobre pensamentos negativos, resultando na 
diminuição de sintomas ansiosos e depres-
sivos, por exemplo. Em suma, a psicologia 
positiva não foca somente no combate aos 
sintomas do adoecimento, mas também no 
estímulo à saúde mental como um todo, por 

meio da incitação de emoções positivas. O 
que a educação positiva propõe é que essas 
ideias cheguem até os estudantes de medi-
cina, para que, futuramente, esses conceitos 
estejam associados à prática médica.

Para encerrar as apresentações da noite, 
Carmita Abdo falou sobre “Sexualidade e 
saúde mental dos médicos”. Por meio de 
uma apresentação dinâmica e fazendo uso 
de dados coletados nas pesquisas desenvol-
vidas pela sexóloga, ela analisou as principais 
questões sexuais que afetam a saúde mental 
dos médicos no Brasil, fazendo recortes de 
gênero, orientação sexual e idade. Apesar 
de os dados apontarem para importantes 
“gargalos” na saúde sexual dos médicos, 
Carmita frisou que a derrubada de tabus 
em nossa sociedade e o desenvolvimento da 
cumplicidade entre médico (o sexólogo) e 
paciente (o médico) são algumas das princi-
pais ferramentas para uma vida sexual mais 
saudável entre os clínicos brasileiros.

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   28 03/12/2019   11:48:12



Durante o simpósio “Saúde mental do 
médico e do estudante de medicina”, foi 
realizada a diplomação das novas turmas do 
Programa Jovens Lideranças Médicas, uma 
iniciativa da Academia Nacional de Medi-
cina (ANM) com o apoio da Bayer.

Foram diplomados doze novos médicos 
para participar do programa, inspirado no 
Young Physician Leaders, da Rede Global de 
Academias de Medicina (Iamp), que foca na 
questão do desenvolvimento de qualidades 
de liderança entre os profissionais de saúde. 

S e s s ã o
4 de abril de 2019

s

Programa Jovens Lideranças Médicas realiza 
posse de novos membros na ANM

Acadêmico Marcello Barcinski junto aos membros do Programa Jovens Lideranças Médicas.
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Desde 2008, o Young Physician Leaders já 
reuniu mais de 85 médicos com idade de 
inferior a quarenta anos, sendo nove brasi-
leiros, para participar de grupos de trabalho 
e de dinâmicas voltadas para a troca de 
experiências em formação e treinamento de 
líderes. Em conjunto com Acadêmicos titu-
lares, os membros do programa participam 
das discussões e das atividades acadêmicas, 
assim como da geração, da implantação e da 
viabilização de ações inovadoras no âmbito 
da ANM.

A cerimônia contou com a presença dos 
antigos membros do programa e dos coorde-

nadores, os Acadêmicos Marcello Barcinski, 
Eliete Bouskela e Antonio Egidio Nardi. Os 
membros empossados foram os seguintes: 
Almir Galvão Vieira Bittencourt, Antônio 
Rodrigues Braga Neto, Bruno Deltreggia 
Benites, Bruno Monteiro Tavares Pereira, 
Camila Vieira Oliveira Carvalho Ventura, 
Edmo Atique Gabriel, Fábio Neves Ferrei-
ra, Fabio Ynoe de Moraes, Ives Cavalcante 
Passos, José Andrade Moura Neto, Marcio 
Fernandes Chedid, Paulo Henrique Rosado 
de Castro, Pedro Moreno Pimentel Coelho, 
Rafael Christophe da Rocha Freire, Raffael 
Massuda e Thiago George Cabral Silva

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 04/04/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, declarou aberta a 21ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, 
colocando em discussão e aprovação as atas das sessões de 22 e 29 de novembro de 2018 e 14 e 21 de março 
de 2019. O Acad. Omar da Rosa Santos sugeriu que, em todas as atas, se faça menção às atividades realizadas 
também no período da tarde, não só àquelas realizadas após as 18h. Não havendo mais reparos por parte dos 
Acadêmicos, as atas foram aprovadas. Na sequência, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, passou 
a condução dos trabalhos para o coordenador do Simpósio Saúde Mental do Médico e do Estudante de Medicina, 
o Acad. Marcello André Barcinski. Este discorreu brevemente acerca da história do Programa Jovens Lideranças 
Médicas (ANM e Bayer). Em seguida, realizou a cerimônia de diplomação dos novos membros do Programa 
Jovens Lideranças Médicas. Os Acads. Eliete Bouskelá e Antonio Egidio Nardi entregaram os diplomas aos Drs. 
Antônio Rodrigues Braga Neto, Bruno Deltreggia Benites, Edmo Atique Gabriel, Fabio Neves Ferreira, Fabio 
Ynoe de Moraes, Ives Cavalcante Passos, José Andrade Moura Neto, Marcio Fernandes Chedid, Paulo Henrique 
Rosado de Castro, Pedro Moreno Pimentel Coelho, Raffael Massuda e Thiago George Cabral da Silva. Ao final 
da cerimônia, o Acad. Marcello Barcinski convidou o Prof. Dr. Rodrigo Bressan (EPM/Unifesp) para proferir 
conferência intitulada “Prevenção como um Novo Paradigma em Saúde Mental”. Na sequência, o Prof. Dr. 
Leonardo Machado (UFPE) discorreu acerca da “Psiquiatria e Psicologia Positiva – A Felicidade é um Tema a 
Ser Incorporado na Formação Médica?”. Por fim, a Profa. Dra. Carmita Abdo (Associação Brasileira de 
Psiquiatria) abordou a “Sexualidade e Saúde Mental dos Médicos”. Encerradas as apresentações, seguiu-se 
rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, Marcello André Barcinski, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Daniel Goldberg Tabak e Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Em seguida, 
o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, franqueou abriu a palavra aos Membros do Programa Jovens 
Lideranças Médicas. 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, Maurício Younes Ibrahim, 
Antonio Egidio Nardi, Adolpho Hoirisch, Eliete Bouskelá, Cláudio Buarque Benchimol, Daniel Goldberg 
Tabak, Jayme Brandão de Marsillac, Marcello André Barcinski, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Orlando Marques Vieira, Rubens Belfort Mattos Jr., Talvane Marins de Moraes 
(Honorário Nacional), Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Rui Monteiro Barros Maciel, Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Celso Marques Portela, Maurício Augusto Silva 
Magalhães Costa, Sergio Augusto Pereira Novis, Octávio Pires Vaz, José Manoel Jansen, José Hermógenes 
Rocco Suassuna, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Carlos Alberto de Barros Franco, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Jorge Fonte de Rezende Filho, José de Jesus Peixoto 
Camargo, Carlos Eduardo Brandão Mello, Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães (33). 
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O diabetes mellitus (DM), conjunto 
variado de doenças que se configuram por 
aumento da glicose no sangue, tem atin-
gido proporções alarmantes. Existem mais 
de 190 milhões de pessoas com diabetes 

no mundo, e projeções estimam que esse 
número crescerá para 300 milhões até 2030, 
graças a crescimento demográfico, envelhe-
cimento da população e hábitos de vida nas 
cidades. Dados da Organização Mundial 

S e s s ã o
11 de abril de 2019

s

Academia Nacional de Medicina aborda  
Diabetes Mellitus em Simpósio

Acadêmicos José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva (presidente), Mônica Gadelha e Rui Ma-
ciel durante as apresentações.
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da Saúde (OMS) colocam a doença como 
quarta maior causa de morte nas Améri-
cas, responsável por 50% dos pacientes que 
entram em programa de diálise nos Estados 
Unidos.

Considerando esses fatores, os Aca-
dêmicos Mônica Gadelha e Rui Maciel 
organizaram o simpósio “Diabetes mellitus”, 
realizado na sede da Academia Nacional de 
Medicina (ANM). A reunião integrou a 
série de eventos que abordarão doenças de 
alto custo no Brasil, projeto idealizado pelo 
presidente Jorge Alberto Costa e Silva.

Roberta Arnoldi Cobas, da Faculdade 
de Ciência Médicas da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (FCM-Uerj), 
abriu os trabalhos com a apresentação 
sobre a “Evolução da prevalência do diabe-
tes mellitus: Brasil no contexto mundial”. 
Em sua aula, ela afirmou que o diabetes 
é uma doença crônica e complexa, cau-
sadora de diversas comorbidades e com 
complicações de impacto pessoal, social 
e econômico.

Ao finalizar, afirmou que estudos (PNS 
e Vigitel) apontam uma prevalência de 6,2% 
e 7,6%, com variações regionais significati-
vas. Outro importante fator observado é que 
54% dos brasileiros apresentam sobrepeso e 
18,9% têm índices de obesidade. Por fim, 
chamou a atenção para a “epidemia silen-
ciosa” de diabetes no país, uma vez que o 
percentual de casos não diagnosticados flu-
tua de 46% a 50%.

Ao falar sobre a “Medicina persona-
lizada na abordagem do diabetes mellitus: 
da classificação aos objetivos do tratamen-
to”, Sergio Atala Dib, da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo (EPM-Unifesp), definiu medicina 
personalizada como o uso de biomarcadores 
moleculares para a detecção de traços gené-
ticos específicos, a fim de orientar diversas 
abordagens para a prevenção e o tratamento 
de diferentes doenças. Sobre sua aplicação 
para o DM, ressaltou que gera diagnósticos 
mais específicos e científicos, proporcionan-
do cuidado individualizado, atendendo às 
necessidades de cada paciente.

Para concluir sua apresentação, afirmou 
que o conhecimento da heterogeneidade 
etiopatogênica e clínica do DM é importan-
te na abordagem preventiva, terapêutica e 
prognóstica desses indivíduos afetados pela 
doença.

Ao discorrer sobre o tratamento não 
farmacológico, Cynthia Valério, do Institu-
to Estadual de Diabetes e Endocrinologia 
Luiz Capriglione (Iede-RJ), apresentou 
importantes evidências sobre a eficácia do 
tratamento não farmacológico do DM, 
apresentando as principais diretrizes apre-
goadas pela American Heart Association. 
Entre as alterações dietéticas, destacou que 
é necessário promover saúde nas escolhas 
nutricionais, com o objetivo de manter peso 
corporal saudável, alcançar alvos metabó-
licos e prevenir complicações. Também 
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destacou medidas como restrição de sódio, 
consumo moderado de álcool e interrupção 
do uso de tabaco e derivados de cigarro.

Para encerrar, usou uma frase de Hipó-
crates: “Se pudermos dar a cada indivíduo 
a quantidade certa de alimento e exercício, 
não muito pouco e não muito, teremos 
encontrado o caminho mais seguro para 
a saúde.”

Coube a Lenita Zajdenverg, da Facul-
dade de Medicina da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (FM-UFRJ), discor-
rer sobre o tratamento farmacológico do 
diabetes, estabelecendo um comparativo 
entre as drogas antigas e as novas existen-
tes no mercado, chamando a atenção para 
o crescimento exponencial dos tratamen-
tos disponíveis. Ela destacou que, além 
da garantia de eficácia na ação anti-hiper-
glicêmica, as novas medicações devem 
comprovar segurança cardiovascular.

Em sua conclusão, levantou questões 
associadas ao custo dos medicamentos, colo-
cando em contraponto as visões do clínico e 
do gestor, que deverão considerar questões 
como a inviabilização da cobertura univer-
sal mediante medicamentos de alto custo e 
a “monetização” da qualidade de vida dos 
pacientes.

Ao dissertar sobre os “Desafios atuais 
da insulinoterapia no diabetes mellitus tipo 
2”, Melanie Rodacki assinalou que existem 
barreiras para o início do tratamento com 
insulina, destacando os diferentes mitos 

sobre o diabetes e seu tratamento. Ela 
explicou também que os objetivos clínicos 
da insulinoterapia incluem o aumento da 
eficácia e a redução da complexidade do tra-
tamento, ressaltando que o tipo de insulina 
precisa ser personalizado para cada paciente.

Com apresentação intitulada “Auto-
monitorização contínua da glicemia: da 
glicemia capilar aos sistemas atuais”, Mônica 
Andrade Lima, da EPM-Unifesp, afirmou 
que um dos grandes avanços na área da 
tecnologia para tratamento do DM foi o 
desenvolvimento da técnica de monitoriza-
ção contínua da glicose intersticial (MCG), 
que fornece informações detalhadas do 
perfil de glicose do paciente por meio da 
identificação das flutuações de glicemias 
antes não detectadas pela automonitoriza-
ção convencional (AMG), mesmo quando 
várias glicemias capilares eram realizadas ao 
longo do dia.

Na conclusão, destacou que a evolução 
tecnológica vem gerando um fluxo crescente 
de informações às quais pacientes, médicos 
e profissionais de saúde têm acesso diaria-
mente. Essas informações, entretanto, têm 
caráter central para o controle da glicemia 
e a individualização dos tratamentos, resul-
tando na melhora da qualidade de vida de 
pacientes com diabetes.

Rosane Kupfper apresentou con-
ferência intitulada “O papel da equipe 
multidisciplinar na otimização do tratamen-
to e a adesão a longo prazo”, afirmando que 
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o propósito de implementar o atendimento 
por equipe multidisciplinar no diabetes é 
compartilhar a responsabilidade para que 
os pacientes atinjam as metas estabelecidas 
para o tratamento, promover a educação do 
paciente sobre a própria condição e ajudá-
-lo a desenvolver diversas habilidades para o 
autocuidado, ressaltando que a composição 
da equipe varia de acordo com as neces-
sidades do paciente, a disponibilidade dos 
profissionais e suas competências.

Encerrando as apresentações da noite, 
Marilia de Brito Gomes, da FCM-Uerj, 

falou sobre a situação atual do nível de 
controle glicêmico do DM no Brasil e 
seu impacto na prevalência das compli-
cações macro e microvasculares da doença, 
ressaltando que os resultados de estudos 
recentes demonstram a necessidade subs-
tancial de melhoria na abordagem do 
paciente diabético para a redução do risco 
de complicações e mortalidade da doença, 
que atinge cerca de 382 milhões de pes-
soas e que deverá chegar a 471 milhões 
em 2035.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 11/04/2019, 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 22ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, informando as atividades em programação pelo Núcleo de Relações 
Institucionais Internacionais da Academia Nacional de Medicina. No dia 18 de junho de 2019, está prevista a 
realização da Reunião Conjunta com a Académie Nationale de Médecine, abordando o tema “Imagem, 
Tecnologia e Medicina”, em Paris. No dia 21 de outubro de 2019 também está prevista a realização da Reunião 
Conjunta com a Academia Portuguesa de Medicina, no Porto. Nos dias 7 e 8 de novembro de 2019 realizar-se-
á o Fórum França-Brasil com a Fundação da Académie Nationale de Médecine, abordando o tema “Tecnologia 
e Saúde”, na sede da Academia Nacional de Medicina. Ademais, está prevista para o final de novembro uma 
Reunião Conjunta, congregando a Academia Nacional de Medicina, a Academia de Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro e as Academias de Medicina do Chile, Uruguai e Argentina. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, também informou que se encontra em fase de concepção uma Reunião Conjunta com a National 
Academy of Medicine (EUA), projeto liderado pelo Acad. José Luiz Gomes do Amaral. Por fim, lembrou a todos 
os Acadêmicos que, no dia 18 de abril de 2019, em função do feriado da Semana Santa, não ocorrerá Sessão 
Ordinária na Academia Nacional de Medicina. Não havendo comunicações por parte dos Acadêmicos, o 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu continuidade ao Simpósio “Diabetes Mellitus”, organizado 
pelos Acads. Mônica Roberto Gadelha e Rui Monteiro de Barros Maciel. Inaugurando o módulo final do Simpósio, 
“Impacto na Saúde e na Economia”, a Dra. Marília de Brito Gomes (FCM – UERJ) discorreu acerca da “Situação 
Atual do Nível de Controle Glicêmico do Diabetes Mellitus Tipo 1 e Tipo 2 no Brasil e o seu Impacto na 
Prevalência das Complicações Macro e Microvasculares da Doença”. Encerradas as apresentações, seguiu-se 
rodada de debates, da qual participaram os Acads. Rui Monteiro de Barros Maciel, Mônica Roberto Gadelha, 
Antonio Egidio Nardi, José Galvão-Alves, Pietro Novellino, Rubens Belfort Mattos Jr. e Maurício Gomes Pereira. 
Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Manassés 
Claudino Fonteles, José Luiz Gomes do Amaral, José Galvão-Alves, Eliete Bouskela, Walter Araújo Zin, 
Milton Ary Meier, Pietro Novellino, José Carlos do Valle, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Antonio 
Egidio Nardi, Omar da Rosa Santos, Carlos Antonio Mascia Gottschall, Wanderley de Souza, Rui Monteiro 
de Barros Maciel, Mauricio Younes Ibrahim, Gerson Canedo de Magalhães, Jayme Brandão de Marsillac, 
Mauricio Gomes Pereira, Claudio Cardoso de Castro, José Hermógenes Rocco Suassuna, Orlando 
Marques Vieira, Rubens Belfort Mattos Jr., José Manoel Jansen, Henrique Murad, Adolpho Hoirisch, 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Mario Barreto Corrêa Lima, Arno von Buettner Ristow, Delta 
Madureira Filho, Gilberto de Nucci, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (32). 
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Em tarde Solene, a Academia Nacional 
de Medicina (ANM) homenageou um de 
seus mais notáveis membros: o Acadêmico 
Donato D’Angelo. Nascido em 23 de abril 
de 1919, em Petrópolis, e falecido em 2014, 

ele recebeu homenagem pelo centenário de 
seu nascimento. A solenidade, organizada 
por Mauricio Younes Ibrahim, foi realiza-
da no dia 25 de abril, no anfiteatro Miguel 
Couto.

S e s s ã o
25 de abril de 2019

s

Centenário de Nascimento de  
Donato D’Angelo é homenageado na ANM

A família de Donato D’Angelo junto aos Acadêmicos Mauricio Younes, Karlos Mesquita, Omar da 
Rosa Santos e Antonio Nardi.
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Em sua mensagem de lembrança, 
Omar da Rosa Santos discorreu sobre o 
que chamou de “apelidos do tempo” (pas-
sado, presente e futuro), afirmando que, ao 
adentrar à Academia, o Acadêmico passa a 
desafiar essa condição, tornando-se imortal 
através dos anos — algo confirmado pela 
cerimônia em questão. Ele ressaltou que 
Donato D’Angelo foi ortopedista símbolo 
da clínica urbana, enumerando os cargos 
ocupados pelo Acadêmico, que afirmou ter 
“firmeza de alma no corajoso desejo de ser-
vir”. Acerca de sua posse na ANM, ocorrida 
em 23 de novembro de 1995, chamou a 
atenção para seu ilustre discurso e a sau-
dação proferida pelo também Acadêmico 
Pedro Monteiro Sampaio, responsável pelo 
parecer que o consagrou.

Na sequência, coube Karlos Mesquita 
proferir algumas palavras sobre o saudoso 
Acadêmico, afirmando estar profundamente 
emocionado por integrar essa justa homena-
gem, na qual estaria representando os outros 
ortopedistas da casa: Carlos Giesta e Paulo 
Couto. Sobre Donato D’Angelo, frisou o 
fato de ele jamais haver perdido a forte liga-
ção com sua cidade natal. Em seu discurso 
de posse, Donato D’Angelo ressaltou que as 
características da cidade serrana moldaram 
o ser humano que era e que essas mesmas 
características se refletiam em sua prática 
médica. Karlos Mesquita destacou ainda o 
pioneirismo do Acadêmico, que, formado 
com apenas vinte anos, se consagrou como 

precursor em vários campos, consagrando-se 
como um dos primeiros chefes de serviço de 
ortopedia no estado do Rio de Janeiro no 
Hospital dos Comerciários, atual Hospital 
de Ipanema.

Quem também falou foi Mauricio 
Younes Ibrahim, conterrâneo de Donato 
D’Angelo, destacando os Acadêmicos petro-
politanos que o antecederam, como Antônio 
Cardoso Fontes, Jorge Soares Gouvêa, 
Edgard Magalhães Gomes, Lafayette Pereira 
e Rubens Carlos Mayall. Ele discorreu sobre 
fatos importantes da carreira do Acadêmico, 
em especial sua atuação no Hospital Santa 
Teresa, no qual criou o primeiro serviço de 
ortopedia da região serrana. Homenageando 
a esposa do Acadêmico, Wanda D’Angelo, 
ofertou um buquê de rosas, fazendo a leitura 
da parte final do discurso de posse do Aca-
dêmico, na qual faz referência à colaboração 
e ao companheirismo da esposa.

Paulo César Guimarães, diretor da 
Faculdade de Medicina de Petrópolis 
(FMP), afirmou ser justa a homenagem 
a Donato D’Angelo, de quem foi aluno 
durante a graduação. Relembrou quan-
to o Acadêmico foi querido por alunos e 
discípulos, destacando-se com sua didática 
de fácil compreensão. Ele versou sobre o 
currículo dito “invejável” do Acadêmico, 
chamando a atenção para sua atuação nos 
mais importantes centros de saúde da cidade 
de Petrópolis, cujo povo teria com ele “uma 
relação de eterna gratidão”.
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Aberta a palavra aos Acadêmicos, Pietro 
Novellino proferiu algumas aspas saudosas 
à memória de Donato D’Angelo, citando 
Guimarães Rosa ao dizer que “as pessoas não 
morrem, ficam encantadas”, de modo que o 
Acadêmico estaria eternamente encantado 
nos corações daqueles que tiveram o privi-
légio de conhecê-lo.

A noite foi encerrada com as palavras 
de agradecimento de Wanda D’Angelo, que 
relembrou, emocionada, a jornada que com-
partilhou com o marido e afirmou que ter 
conhecido todo o mundo ao lado dele foi 
uma das maiores aventuras de sua vida. Por 
fim, agradeceu pelas palavras carinhosas de 
todos os presentes, afirmando que aquela seria 
uma noite lembrada para sempre pela família.
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Estabelecido em 2007, durante a 60ª 
sessão da Assembleia Mundial da Saúde, o 
Dia Internacional de Luta contra a Malá-
ria busca promover conhecimento sobre a 
doença e despertar a atenção das pessoas, dos 

governantes e dos profissionais que atuam na 
área da saúde para uma doença que atinge 
milhões de pessoas em todo o mundo.

Em 2015, aproximadamente 3,2 
bilhões de pessoas estavam em risco de con-

S e s s ã o
25 de abril de 2019

s

Dia Internacional de Luta Contra a  
Malária é celebrado com Simpósio na  

Academia Nacional de Medicina

Na mesa diretora, José Paulo Gagliardi Leite, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Antonio Egidio Nardi, 
Walter Zin, Marcos Boulos e Rafael Sacramento.
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trair malária. Os dados são da Organização 
Pan-americana da Saúde (Opas), que em 
2019 lançou a iniciativa “Municípios elimi-
nando a malária”, com o objetivo de reunir 
diferentes atores com o fim de apoiar os 
esforços locais para adotar medidas efetivas 
contra a doença, em especial na região das 
Américas, onde o número de casos é mais 
concentrado.

Por essas razões, a Academia Nacio-
nal de Medicina (ANM), instituição que 
tem como objetivo estatutário “responder 
às perguntas do governo sobre tudo o que 
interessar à saúde pública, em principalmen-
te sobre as epidemias, as moléstias de certos 
países, as epizootias, os diferentes casos de 
medicina legal, a propagação da vacina e 
investigações que puderem concorrer para 
o progresso da arte de curar”, realizou um 
simpósio em comemoração à data. Sob a 
liderança de Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
e com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), diversos especialistas se reuniram 
no anfiteatro Miguel Couto.

O evento foi iniciado com a apresen-
tação de Cristina Ferreira de Alves Brito, 
da Fiocruz de Belo Horizonte, que abordou 
“A malária em primatas não humanos e a 
transmissão zoonótica na Mata Atlântica”, 
expondo dados sobre a epidemiologia da 
malária no Brasil. Ela chamou a atenção 
para o fato de 99,7% dos casos registrados 
ocorrerem na região da Amazônia legal e 
alertou que o ano de 2017 registrou um 

aumento de 51% no número de casos em 
comparação com 2016, com um total de 
194.365.

Cristina ressaltou que o combate à 
malária nas regiões de Mata Atlântica apre-
senta inúmeros desafios adicionais, que 
incluem a identificação de indivíduos com 
malária importada, o monitoramento da 
transmissão zoonótica, a implementação de 
vigilância epidemiológica e a identificação 
das espécies de primatas não humanos que 
atuam como reservatório da doença.

Discorrendo sobre os surtos de malária 
e febre amarela no estado do Rio de Janeiro, 
Ricardo Lourenço de Oliveira, da Fiocruz 
do Rio de Janeiro, buscou investigar quais 
seriam os principais fatores envolvidos nas 
gêneses dos surtos dessas doenças no Sudeste 
do Brasil. Em quadro comparativo, desta-
cou que a deficiência na propagação de 
informações sobre ambas as doenças é um 
importante fator a ser considerado, uma vez 
que, com o advento das redes sociais, cada 
vez mais circulam informações inverídicas 
acerca da natureza das doenças e de sua 
transmissão. Ele chamou a atenção para o 
fato de o sucesso das políticas ambientais dos 
últimos anos haver favorecido as condições 
de proliferação e dispersão de mosquitos 
arbóreos e macacos, assim como, conse-
quentemente, a transmissão de arbovírus 
e plasmódios. Salientou, ainda, que novas 
práticas e a disseminação de um estilo de 
vida voltado para o contato com a natureza 
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aproximou as pessoas dos ciclos de transmis-
são silvestre e de agentes infecciosos.

Na conclusão, frisou a importân-
cia de reconhecer a complexidade desses 
fenômenos e sua natureza multifatorial, 
necessitando, portanto, de investigações 
multidisciplinares articuladas e bem orques-
tradas para sua compreensão, bem como 
ação por parte dos agentes governamentais 
e da própria população.

Na sequência, coube a Leonardo José 
de Moura Carvalho, da Fiocruz do Rio de 
Janeiro, falar sobre “A vasculopatia na malá-
ria cerebral”, apresentação na qual buscou 
responder como melhorar a eficácia do 
tratamento para diminuir a mortalidade 
e a incidência de sequelas neurológicas na 
malária cerebral. Por meio da análise de dife-
rentes estudos utilizando modelos animais, 
ele demonstrou que a disfunção de óxido 
nítrico contribui para a reatividade arterio-
lar cerebral prejudicada na malária cerebral e 
que a suplementação do aminoácido L-argi-
nina pode auxiliar no tratamento.

Ao discorrer acerca da “Malária no 
contexto da medicina de viagem”, Marcos 
Boulos, da Secretaria de Estado de Saúde 
de São Paulo, ressaltou que ações simples 
podem ter um grande impacto na dimi-
nuição no número de casos e nas taxas de 
mortalidade da doença, chamando a aten-
ção para o aumento recente nos índices de 
infecção no país nos últimos anos. Segundo 
o palestrante, questões de natureza política 

acabaram por inviabilizar anos de ações con-
cretas e eficazes para o combate da doença.

Abordando as recomendações para os 
viajantes, ele destacou que a quimioprofi-
laxia não deve ser considerada a primeira 
opção e afirmou que os viajantes devem 
considerar fatores como o estilo e a duração 
da viagem, quando ela será realizada, bem 
como obter informações sobre se o local de 
destino é uma área de baixa ou alta infecção. 
A partir daí, é possível que sejam tomadas 
medidas de proteção contra o mosquito, que 
incluem o uso de repelentes; estar alerta para 
o pico, o tempo e os locais de exposição; uso 
de roupas apropriadas e mosquiteiros; evitar 
as regiões com epidemias.

Ao apresentar o trabalho desenvolvi-
do pela ONG Médicos Sem Fronteiras, 
Rafael Sacramento iniciou sua conferência 
fazendo uma breve apresentação sobre o 
trabalho desenvolvido pela ONG, que atua 
em 462 projetos em 72 países. O trabalho 
dos Médicos Sem Fronteiras é baseado em 
três princípios: neutralidade, independência 
e imparcialidade, o que possibilita maior 
penetração em áreas de difícil acesso para 
órgãos governamentais.

Acerca da malária, alertou para o fato 
de a doença matar, a cada ano, quase 500 
mil pessoas, entre as quais quase 90% no 
continente africano. Ele salientou que, ao 
longo da história da humanidade, nenhuma 
outra doença infecciosa matou tanto quanto 
a Malária e que grande parte das populações 
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expostas à doença sofrem com a falta de aces-
so a cuidados primários. Assim, destacou o 
trabalho de capacitação de líderes comu-
nitários na aplicação de testes diagnósticos 

rápidos. Por fim, salientou que o trabalho 
mais importante de qualquer entidade que 
se proponha a trabalhar nessas áreas é dar 
voz a essas pessoas.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 25/04/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo Zin  
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, declarou aberta a 23ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico,   
dando continuidade às atividades do dia, que foram iniciadas com o Simpósio de Celebração ao Dia Internacional 
de Luta contra a Malária e da homenagem ao Centenário de Nascimento do Acad. Donato D’Angelo, realizado 
de 14h às 17h, organizado pelo Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, aberta pelo Presidente, Acad. Jorge Alberto 
Costa e Silva. Iniciou a Sessão, declarando-a secreta, para realização de eleição para a concessão do título de 
Honorário Nacional ao Prof. Hilton Seda. Em seguida, reabriu a Sessão Ordinária. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Omar da Rosa Santos destacou a concessão do título de Professor Emérito ao Acad. 
Walter Araújo Zin pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Acad. Rossano Kepler Alvim Fiorelli tornou 
público o convite do Diretor do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle para a cerimônia comemorativa dos 90 
anos de sua instituição, que contará com a reinauguração do Centro Cirúrgico do Hospital, batizado Centro 
Cirúrgico Professor Pietro Novellino, a ser realizada no dia 6 de maio próximo futuro. Não havendo mais 
comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu seguimento ao 
Simpósio de Celebração ao Dia Internacional de Luta contra a Malária, convidando o organizador do Simpósio, 
Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, para tomar assento na mesa diretora. Na sequência, o Prof. Dr. Marcos 
Boulos (SESAU - Secretaria de Estado da Saúde, SP), proferiu conferência acerca da “Malária no Contexto da 
Medicina de Viagem”. O Dr. Rafael Sacramento (Médicos Sem Fronteiras – RJ) fez apresentação abordando a 
“Contribuição dos Médicos sem Fronteiras na Luta contra a Malária”. Após as apresentações, seguiu-se rodada 
de debates, da qual participaram os Acads. José Gomes Temporão, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e Celso 
Ferreira Ramos Filho. Encerradas as discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Cláudio Tadeu Daniel-
Ribeiro, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Mauricio Younes Ibrahim, Gerson Canedo de Magalhães, 
Antonio Egidio Nardi, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Walter Araújo Zin, Jayme Brandão de Marsillac, 
Orlando Marques Vieira, Karlos Celso de Mesquita, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Milton Ary Meier, José Augusto da Silva Messias, Celso Ferreira Ramos Filho, José Manoel Jansen, 
Luiz Felippe de Queirós Mattoso, José Hermógenes Rocco Suassuna, Eliete Bouskela, Henrique Murad, 
Marcello André Barcinski, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Carlos Alberto de Barros Franco, José 
Gomes Temporão, Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira (28). 
 
 
 

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   44 03/12/2019   11:48:16



A Academia Nacional de Medicina 
(ANM), que em junho completará 190 
anos, tem como uma das principais carac-
terísticas o compromisso com a inovação 

e a difusão de novas técnicas e tecnologias 
que têm o potencial de melhorar a vida da 
população. Pensando nisso, os Acadêmicos 
Cláudio Benchimol e Fabio Jatene selecio-

S e s s ã o
9 de maio de 2019

s

Simpósio na Academia Nacional de Medicina 
aborda Fronteiras em Cardiologia

Na mesa diretora, Cláudio Benchimol, Roberto Medronho, José Galvão-Alves, o presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva, Fausto Pinto, Fabio Jatene e Ricardo Cruz.
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naram oito especialistas para o simpósio 
“Fronteiras em cardiologia”, no qual foram 
apresentadas as últimas inovações da área.

O primeiro módulo do simpósio, dedi-
cado à cardiologia clínica, foi iniciado com a 
apresentação de Lenita Zajdenverg, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
que abordou “Novas drogas no tratamento 
do diabetes mellitus tipo 2 em pacientes 
com cardiomiopatia”, que ressaltou que, 
em 2008, o Food and Drug Administra-
tion (FDA) determinou a obrigatoriedade 
de avaliação da segurança cardiovascular de 
todos os agentes hiperglicêmicos dos ensaios 
clínicos randomizados. Ou seja, além 
de efeitos anti-hiperglicêmicos, as novas 
medicações devem comprovar segurança 
cardiovascular. Além disso, ela ressaltou que 
diretrizes mais recentes das sociedades médi-
cas indicam escolha das novas medicações 
antidiabéticas para prevenção secundária e 
primária de doença cardiovascular.

Já Martino Martinelli Filho, do Insti-
tuto do Coração do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (HCFMUSP), apresentou 
palestra sobre a prevenção da morte súbita, 
definindo-a como morte natural inesperada 
de causa cardíaca que ocorre no período de 
até 1 hora desde o início dos sintomas (tes-
temunhada) ou nas últimas 24 horas (não 
testemunhada). Ele alertou para as altas 
taxas de prevalência da morte súbita no Bra-
sil, que em 2009 teve 21.270 registros na 

região metropolitana de São Paulo. Apontou 
também que a principal morbidade asso-
ciada à morte súbita cardíaca é a doença 
arterial coronariana e que o reconhecimento 
precoce e o tratamento adequado da doença 
arterial coronariana são a melhor forma de 
prevenção desse mal.

Na sequência, foram abordadas as 
“Novas perspectivas na terapia hipoli-
pemiante para prevenção das doenças 
cardiovasculares”, conferência que coube a 
Raul Dias dos Santos Filho, do Instituto do 
Coração da HCFMUSP, que definiu a dis-
lipidemia como a elevação do colesterol ou 
triglicerídeos no plasma ou uma baixa con-
centração de HDL, que contribuem para 
o desenvolvimento de arteriosclerose. Ele 
destacou que essa é uma das principais cau-
sas para doenças cardiovasculares e chamou 
a atenção para o fato de a maioria dos casos 
ainda ocorrer sem nenhum tipo de controle, 
algo que confere grande risco à população. 
No fim, apresentou as novas terapias que 
estão em desenvolvimento, constituindo 
uma esperança para esse grave problema de 
saúde pública.

Com apresentação sobre o “Trata-
mento percutâneo das valvopatias”, Luiz 
Antônio Ferreira Carvalho afirmou que a 
insuficiência valvar mitral é uma das doen-
ças valvares adquiridas mais comuns, com 
prevalência de aproximadamente 7% a 10% 
na população com idade superior a 75 anos. 
Ele apresentou a valvuloplastia mitral percu-
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tânea, destacando que tem como principais 
atributos a avaliação precisa da eficácia do 
procedimento, a otimização das decisões 
durante a intervenção e a rápida identi-
ficação das complicações. Para finalizar, 
destacou a introdução do tratamento com 
o uso do chamado mitraclip, que reduz sig-
nificativamente os sintomas, a progressão 
da doença, e melhora a qualidade de vida 
dos pacientes.

Abordando “Atualizações na ablação 
por cateter da fibrilação atrial por via percu-
tânea e prevenção de AVC através de oclusão 
do apêndice atrial esquerdo”, Charles Sla-
ter, do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de 
Janeiro, demonstrou os números associados 
à fibrilação atrial e à morbidade/mortalida-
de, afirmando que esta aumenta de quatro 
a cinco vezes o risco de AVC, duplica o de 
demência e triplica o de insuficiência cardí-
aca, o que resulta num aumento de 40% a 
90% do risco de mortalidade em geral. Ele 
demonstrou, por meio de diversos estudos, a 
eficácia dos tratamentos farmacológicos em 
comparação com implantes endocárdicos.

Na sequência, foi a vez de Arno von 
Ristow discorrer sobre “Dissecções aórticas 
em pacientes assintomáticos”, ressaltando 
que se trata de uma pequena parcela dos 
pacientes, os quais em geral apresentam 
sintomas como dor torácica e dorsal de 
forte intensidade, que pode se irradiar para 
cabeça, abdome ou região lombar. Todavia, 
destacou que cerca de 70% dos pacientes 

evoluem para um quadro assintomático 
após a fase aguda da doença, o que caracte-
riza grande risco. Chamou a atenção para 
o fato de a maioria dos doentes com diag-
nóstico de dissecção aórtica ter indicação de 
tratamento imediato, uma vez que a doen-
ça é associada a altas taxas de morbidade e 
mortalidade em casos não tratados, tendo 
como exemplo pacientes com úlcera pene-
trante na aorta ascendente, cujas estatísticas 
apontam morte nos primeiros trinta dias 
quando manejados clinicamente.

Finalizando a primeira etapa do simpó-
sio, Fabio Jatene apresentou a conferência 
intitulada “Foco em qualidade e segurança: 
novos rumos da cirurgia cardíaca”, afirman-
do que sempre existem oportunidades de 
melhoria a serem exploradas. No entanto, 
para que seja possível enxergar essas opor-
tunidades, deve-se analisar cada etapa do 
processo, tendo conhecimento de todas as 
variáveis envolvidas. Acerca da melhoria da 
qualidade, ressaltou que, na prática médi-
ca, o foco está na diminuição de erros com 
redução da morbidade e da mortalidade. 
Na sequência, enumerou os cinco maiores 
problemas na área da saúde hoje, segundo 
a revista Forbes: demasiados cuidados des-
necessários, danos evitáveis para pacientes, 
bilhões de dólares desperdiçados, incen-
tivos perversos na forma de como pagar 
pelo atendimento (por procedimento, não 
por desfecho) e falta de transparência nos 
procedimentos.
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Em seguida, foi a vez de Roberto Bote-
lho, do Instituto do Coração do Triângulo, 
em Minas Gerais, abordar “Transformação 
digital em cardiologia: o futuro já chegou”. 
Em sua apresentação, o médico falou sobre 
o uso da telemedicina no atendimento aos 
pacientes, destacando que a telemedicina 
promove a descentralização da complexi-

dade médica, levando conteúdo de médicos 
especialistas para áreas remotas e de baixo 
acesso. Ele chamou a atenção para o fato de 
que, diferentemente do que ocorria antes, 
o incremento em tecnologia baixa custos e 
aumenta a qualidade da assistência médica, 
atingindo o cidadão, a sociedade e a gestão 
em saúde.
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Durante a sessão realizada na noite de 
9 de maio, Fausto Pinto, diretor da Faculda-
de de Medicina da Universidade de Lisboa, 
recebeu a outorga do título de correspon-

dente estrangeiro da Academia Nacional de 
Medicina (ANM) diante de Acadêmicos, 
familiares e amigos. O cardiologista por-
tuguês é membro da Sociedade Europeia 

O u t o r g a
9 de maio de 2019

s

Outorga de Título de Correspondente 
Estrangeiro – Dr. Fausto Pinto recebe o título 

de Correspondente Estrangeiro na  
Academia Nacional de Medicina

Doutor Fausto Pinto (ao centro) recebe a outorga do título de correspondente estrangeiro das mãos 
do presidente Jorge Alberto Costa e Silva (à esquerda) e do Acadêmico Fabio Jatene.
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de Cardiologia, do Colégio Americano de 
Cardiologia, da Sociedade Americana de 
Angiologia, da Sociedade de Angiografia e 
Intervenções Cardíacas e da Sociedade Ame-
ricana de Ecocardiografia.

A mesa diretora da solenidade contou 
com a presença dos Acadêmicos Cláudio 
Buarque Benchimol, José Galvão-Alves, 
Fabio Jatene e Ricardo Cruz, tendo sido con-
duzida pelo presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva, que abriu os trabalhos salientando 
a importância histórica do momento, que 
consagra a aproximação de três instituições 
de importância indelével para a medicina 
mundial: a ANM, a Universidade de Lisboa 
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Na sequência, Roberto Medronho, 
da UFRJ, fez coro às palavras do presidente, 
discorrendo sobre o acordo assinado entre 
a Faculdade de Medicina (FM) da UFRJ e 
a Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, que garante a revalidação auto-
mática dos diplomas expedidos pelas duas 
instituições no outro país. Ele mencionou 
também que estão em negociação acordos 
de mobilidade acadêmica (graduação) e 
de cotutela para a pós-graduação. Ao fim, 
ocorreu entrega do diploma de médico a 
Fausto Pinto, junto com o certificado de 
revalidação do diploma.

Recebido pelos Acadêmicos no anfitea-
tro Miguel Couto, Fausto Pinto foi saudado 
por Fabio Jatene, que ressaltou o incansável 
trabalho executado pelo correspondente na 

condução não só da Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa, cargo para o 
qual foi reeleito por unanimidade em 2018, 
mas também em instituições como a Fede-
ração Mundial do Coração (World Heart 
Federation – WHF). Na Universidade, deu 
destaque à gestão baseada no ensino e na 
educação médica, na internacionalização e 
nas relações externas da faculdade, na pro-
moção e na inovação da ciência, bem como 
na organização e na modernização adminis-
trativa, sendo esses os pilares de uma era de 
crescimento e estabilidade da instituição.

Após receber, emocionado, as palavras 
de saudação de Fabio Jatene, Fausto Pinto 
proferiu a conferência “O futuro da cardio-
logia”, que foi iniciada com apresentação 
sobre a história da Universidade de Lisboa 
e a Faculdade de Medicina, ressaltando que 
o estudo da medicina em Lisboa remonta 
ao século XIII. Sobre os principais avanços 
na cardiologia, chamou a atenção para os 
estudos desenvolvidos em áreas como biolo-
gia molecular, pesquisas com células-tronco, 
organogênese, inteligência artificial e o uso 
de tecnologia de sensores na saúde.

Sobre os principais desafios para a Medi-
cina Cardiovascular no século XXI, frisou os 
seguintes pontos: detecção precoce de doen-
ças e identificação de marcadores iniciais de 
processos patogênicos, reconhecimento de 
novos substitutos para tratamento e diag-
nósticos de doenças cardiovasculares, avanço 
tecnológico em diagnóstico e tratamento, 
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monitoramento remoto, desenvolvimento 
de novos marcadores prognósticos e comba-
te às inequidades no acesso aos tratamentos 
de saúde.

Encerrada a conferência, Acadêmicos, 
familiares e amigos foram convidados para 
o coquetel comemorativo no salão nobre da 
instituição, onde o português cumprimen-
tou todos os presentes.

Fausto Pinto se graduou na Faculda-
de de Medicina da Universidade de Lisboa 
em 1984. Fez estágio em cardiologia no 
Hospital Universitário de Santa Maria e na 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Stanford, na qual foi bolsista clínico.

Atualmente, é o diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa e 
professor titular de cardiologia, chefe do 
departamento de cardiologia e do depar-
tamento de coração e vascular do Hospital 
Universitário de Santa Maria. É presidente 
eleito da WHF (2019-2020), coordenador 
nacional do conselho das escolas médicas 
(2018-2020) e presidente do conselho de 
administração do Centro Médico Académico 
de Lisboa (2019-2021), além de diretor do 
Lisboa Cardiovascular Institute desde 1999.

Ele é membro de várias sociedades 
internacionais, incluindo Sociedade Fran-
cesa de Cardiologia, Sociedade Colombiana 
de Cardiologia, Sociedade Americana de 
Ecocardiografia, Sociedade Italiana de Eco-
grafia Cardiovascular, Sociedade Húngara 
de Cardiologia, Sociedade de Circulação 
Japonesa, Sociedade Peruana de Cardiolo-
gia, Academia Romena de Ciências Médicas, 
Sociedade Romena de Cardiologia, Socie-
dade Russa de Cardiologia e Sociedade 
Eslovaca de Cardiologia.

Foi editor-chefe da Revista Portuguesa 
de Cardiologia (1999-2015) e atualmente é 
editor consultivo e membro de assessoria e 
editorial do conselho de várias revistas inter-
nacionais com peer review, além de revisor 
técnico da comissão europeia. Publicou 
mais de 600 artigos indexados e já apre-
sentou mais de 1.500 palestras em reuniões 
nacionais e internacionais.

Suas principais áreas de interesse são 
cardiopatia isquêmica, anticoagulação, ima-
gem cardiovascular, sobretudo com uso de 
ultrassonografia em cardiologia, e uso da 
ultrassonografia intravascular no estudo da 
aterosclerose do enxerto.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
190º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/05/2019, 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 24ª 
Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas das 
Sessões de 28 de março, 4 e 11 de abril de 2019 e, não havendo reparos por parte dos 
Acadêmicos, foram aprovadas. Comunicou que no dia 6 de dezembro de 2019 será realizada uma 
Sessão Conjunta com a Academia Nacional de Medicina de Portugal, na Cidade do Porto. O 
evento é resultado dos trabalhos da Comissão formada pelos Acadêmicos Francisco José 
Barcellos Sampaio, Arno von Buettner Ristow e Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, 
nomeada pelo Presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Afirmou existir um projeto para que essa 
iniciativa se estenda aos demais países lusófonos, sob a liderança das duas Academias. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves expressou júbilo pelo sucesso da sessão 
corrente, com o Simpósio “Fronteiras em Cardiologia”, ressaltando a honra de receber o Dr. Fausto 
Pinto, indelével nome da cardiologia mundial. Ressaltou também que, durante o horário do Chá 
Acadêmico, ocorreu o lançamento da obra “Grandes Cirurgiões que Conheci”, de autoria do Acad. 
Milton Ary Meier. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino reportou o 
falecimento do Dr. Osmar Siqueira, pioneiro na chefia do Serviço de Cirurgia Torácica da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O Acad. Omar da Rosa Santos destacou que no dia 6 de 
maio houve cerimônia comemorativa dos 90 anos do Hospital Universitário Gaffré e Guinle, 
quando se reinaugurou o Centro Cirúrgico do Hospital, batizado Centro Cirúrgico Professor Pietro 
Novellino. Além do Centro Cirúrgico, outras salas também foram batizadas em homenagem a 
Acadêmicos. Solicitou que a Academia Nacional de Medicina enviasse correspondência com 
estimas de melhora ao Acad. Azor José de Lima, atualmente hospitalizado. Não havendo mais 
comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
convocou o Dr. Roberto Medronho (Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) e os Acads. Cláudio Buarque Benchimol e Fabio Biscegli Jatene (coordenadores 
do Simpósio), para tomar assento na Mesa Diretora. Na sequência, o Dr. Roberto Botelho (Instituto 
do Coração do Triângulo – MG) proferiu a conferência “Transformação Digital em Cardiologia: o 
Futuro Chegou”. Em seguida, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 
Cerimônia de outorga do título de Correspondente Estrangeiro ao Dr. Fausto J. Pinto (Diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Presidente da Federação Mundial do 
Coração). O Dr. Roberto Medronho discorreu acerca do acordo assinado entre a Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, que garante a revalidação automática dos diplomas expedidos pelas duas 
Universidades no outro país. Mencionou também que estão em negociação acordos de mobilidade 
acadêmica (graduação) e de co-tutela para a pós-graduação. Ao final de sua comunicação, 
ocorreu entrega do diploma de médico ao Dr. Fausto Pinto, junto ao certificado de revalidação do 
diploma. Em seguida, o Acad. Fabio Biscegli Jatene proferiu discurso de saudação ao Dr. Fausto 
J. Pinto, que recebeu das mãos do Presidente Jorge Alberto Costa e Silva o Diploma de 
Correspondente Estrangeiro da Academia Nacional de Medicina. Ao final da cerimônia, o Dr. 
Fausto J. Pinto proferiu a conferência “A Cardiologia do Futuro”. Encerradas as apresentações, o 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão, convidando os 
presentes a participar de coquetel comemorativo, no Salão Nobre Antonio Austregésilo Rodrigues 
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Lima. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Cláudio Buarque 
Benchimol, Marcello André Barcinski, Roberto Soares de Moura, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, Antonio Egidio Nardi, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Pietro Novellino, 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Mauricio Younes Ibrahim, Rubens Belfort Mattos Jr., Omar da 
Rosa Santos, Daniel Goldberg Tabak, Ricardo José Lopes da Cruz, Walter Araujo Zin, Carlos 
Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Milton Ary Meier, José Galvão-Alves, Orlando 
Marques Vieira, Carlos Alberto de Barros Franco, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Adolpho 
Hoirisch, Paulo Henrique Murtinho Couto, José Augusto da Silva Messias, Maurício Gomes 
Pereira, Talita Romero Franco, Eliete Bouskela, Jayme Brandão de Marsillac, Octávio Pires 
Vaz, José Carlos do Valle, Hildoberto Carneiro de Oliveira, José Luiz Gomes do Amaral, 
Jorge Fonte de Rezende Filho, Fabio Biscegli Jatene, Mario Barreto Corrêa Lima, Arno von 
Buettner Ristow, Celso Marques Portela (40). 
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O início do mês de maio na Academia 
Nacional de Medicina (ANM) foi marcado 
pela realização de atividades que trataram 
de diferentes áreas da cardiologia. No dia 

16 de maio, foi a vez de abordar insuficiên-
cia cardíaca, em simpósio organizado pelos 
Acadêmicos Cláudio Benchimol e Fábio 
Jatene. O encontro também fez parte da 

S e s s ã o
16 de maio de 2019

s

ANM realiza simpósio abordando  
insuficiência cardíaca

José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), Fabio Jatene e Cláudio Benchimol na 
abertura do Simpósio.
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série de eventos que abordarão doenças de 
alto custo no Brasil, projeto idealizado pelo 
presidente Jorge Alberto Costa e Silva e que, 
em 11 de abril, discutiu o diabetes mellitus.

A abertura dos trabalhos ficou a cargo 
de Denilson Campos de Albuquerque, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), que apresentou uma conferência 
intitulada “Insuficiência cardíaca, uma ‘pan-
demia’ brasileira e mundial: o que mostram 
os registros epidemiológicos atuais?”. Em 
sua exposição, ele afirmou que nos Estados 
Unidos são estimados 500 mil novos casos 
por ano, resultando em mais de 1 milhão de 
internações no sistema de saúde. No Brasil, 
a insuficiência cardíaca é responsável por 
um terço das internações cardiovasculares 
e é importante causa de reinternações. Ele 
ressaltou ainda que trata de uma síndrome 
altamente incapacitante e com alta letalida-
de, com taxas de 50% de mortalidade nos 
cinco anos que sucedem ao diagnóstico. Ao 
falar sobre os estudos do I Registro Brasi-
leiro de Insuficiência Cardíaca (Breathe), 
ressaltou que os resultados apontam para a 
necessidade de criação de uma força tare-
fa nacional, com uma abordagem efetiva, 
visando alterar esses números com maior 
intensidade.

Na sequência, coube a Fernando 
Bacal, do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP), abordar “Panorama 
do manejo da insuficiência cardíaca: dos 

medicamentos ao transplante cardíaco e 
ventrículos artificiais”, no qual ressaltou que 
a escolha do tratamento adequado permite 
grande melhora clínica, redução do número 
de internações, da mortalidade e dos custos 
associados à doença, a qual experimentou 
um aumento exponencial no tempo de 
internação e na taxa de mortalidade nos 
últimos anos. Ele destacou que o trata-
mento escolhido tem o objetivo de evitar a 
progressão da doença, prevenir e controlar 
as doenças de base, melhorar a qualidade 
de vida do paciente e impedir internações 
hospitalares.

Ao tratar da “Insuficiência cardíaca por 
doença de chagas: uma realidade brasileira”, 
Félix José Ramires, do HCFMUSP, apresen-
tou dados sobre a epidemiologia da doença 
de chagas: são 9 milhões de pacientes infec-
tados em toda a América Latina, dos quais 
2 milhões apenas no Brasil. Ele chamou a 
atenção para o aumento do número de casos 
em regiões do país, destacando que cerca de 
500 mil pacientes apresentam cardiopatia. 
Entre os pacientes que apresentam algu-
ma forma de sintoma cardíaco, de 20% a 
30% poderão desenvolver miocardiopatia 
chagásica crônica, a forma mais grave, com 
elevados índices de morbidade e mortali-
dade, seja por falência miocárdica, seja por 
morte súbita.

Durante a apresentação intitulada 
“Tratamento farmacológico: o ‘estado da 
arte’ de acordo com as diretrizes atuais”, Sil-
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via Moreira Ayub Ferreira, do HCFMUSP, 
abordou individualmente os principais 
fármacos utilizados no tratamento da insu-
ficiência cardíaca, como bloqueadores de 
receptores da angiotensina (BRA), inibido-
res da ECA, betabloqueadores, antagonistas 
de mineralocorticoides e substâncias 
como sacubitril, valsartana, ivabradina e 
hidralazina.

Com a apresentação sobre “Marcado-
res de risco: o que há de novo?”, Jacqueline 
de Miranda, do INCardiologia, do Rio de 
Janeiro, discorreu sobre a importância de 
determinar o prognóstico da insuficiência 
cardíaca, sobretudo em sua forma avançada. 
Ela destacou que existe uma baixa correla-
ção na percepção de risco entre médicos e 
pacientes na evolução para transplante ou 
implante. Segundo a médica, o índice de 
acerto em prognosticar como alto risco é de 
apenas 40%, o que sugere que os médicos 
podem superestimar a ameaça.

Na sequência, coube a Charles Slater, 
do Hospital Pró-Cardíaco, discorrer sobre 
“Ressincronização cardíaca”, definindo-
-a como o restabelecimento da contração 
sincronizada, na tentativa de melhorar a 
eficiência dos batimentos cardíacos com 
subsequente melhora da classe funcional. 
Segundo ele, os fatores determinantes de 
sucesso do tratamento são a correta seleção 
dos pacientes, o manejo pré-operatório, o 
desenvolvimento da técnica cirúrgica e os 
cuidados pós-operatórios.

Com palestra sobre “Novas drogas no 
tratamento da insuficiência cardíaca”, Ricar-
do Mourilhe Rocha apresentou, por meio de 
diferentes estudos clínicos, os prós e os con-
tras do uso de fármacos como ivabradina, 
rivaroxabana, quelantes de potássio, entre 
outros. Ele destacou o fato de a depressão 
ser uma comorbidade muito frequente em 
pacientes com insuficiência cardíaca, ressal-
tando que esse quadro precisa ser tratado 
de forma integrada. Por fim, afirmou que a 
adequação do tratamento farmacológico é 
fundamental para a melhora da qualidade 
de vida, bem como para a redução da mor-
bidade e da mortalidade dos pacientes. A 
otimização terapêutica deve ser o produto 
final, alcançada por meio da priorização das 
intervenções que reduzem a mortalidade.

Na última etapa do simpósio, dedicada 
à economia em saúde, Marcelo Campos de 
Oliveira, do Ministério da Saúde, discorreu 
sobre “O impacto dos custos relacionados à 
insuficiência cardíaca no sistema de saúde”, 
destacando que ela é a principal causa de 
hospitalização no Brasil, correspondendo 
a 5% dos gastos totais em saúde. Ele usou 
como exemplo a ecocardiografia, consi-
derada o padrão-ouro no diagnóstico da 
insuficiência cardíaca e que representa um 
gasto de 60 milhões só no plano ambula-
torial. Tratou também dos gastos com o 
tratamento farmacêutico, afirmando que o 
impacto financeiro de determinada medica-
ção é fator determinante na decisão sobre 
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sua incorporação ou não no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Encerrando as apresentações do sim-
pósio, coube a Nadine Oliveira Clausell, 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
discorrer sobre “Estratégias para diminuição 
do custo na insuficiência cardíaca: a redução 
da hospitalização é a solução?”. Em sua fala, 
ressaltou que a definição de uma estratégia 
de manejo dos pacientes é essencial para 
que a redução no número de admissões 

seja feita de maneira otimizada, por meio 
do manejo multidisciplinar, com diversas 
equipes desempenhando múltiplas tarefas. 
Além disso, destacou a importância do aces-
so universal ao kit básico de medicações, 
a conscientização da população quanto ao 
autocuidado, a implementação de visita 
ambulatorial breve pós-alta (sete dias), a 
identificação precoce de pacientes com alto 
risco de reinternação e a implementação de 
visitas domiciliares.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 16/05/2019, 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 25ª Sessão Ordinária do 
190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 25 de abril e, não havendo reparos 
por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Informou estar finalizado o aplicativo da Academia Nacional de Medicina, 
que estará disponível nos sistemas operacionais Android e iOS. Comunicou também a realização de uma reunião 
com o Ministro Luiz Henrique Mandetta (Ministério da Saúde), a fim de que fossem estreitados os laços entre a 
Academia Nacional de Medicina e o Ministério. Também foi feito o convite para que, de acordo com o Artigo 5 do 
Regimento Interno, o Ministro Luiz Henrique Mandetta recebesse o título de Vice-Presidente Honorário da Academia 
Nacional de Medicina, agendado para o dia 1º de agosto de 2019. Durante esta mesma viagem, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, realizou reunião com o Dr. Michel Miraillet (Embaixador da França no Brasil), ocasião na 
qual foi discutido um acordo científico, cultural e médico entre os governos dos dois países, intermediado pelas 
Academias Nacionais de Medicina do Brasil e da França. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José 
Lopes da Cruz afirmou que, devido aos acontecimentos da última semana, fez-se necessária a realização de um 
Simpósio para discutir a complexa situação dos cortes de verbas para universidades públicas. Por esta razão, a 
diretoria da Academia Nacional de Medicina optou por remanejar o Simpósio Telemedicina para a data de 5 de 
setembro de 2019, a fim de que, no dia 23 de maio de 2019, fosse realizado o Simpósio “Universidades Públicas e o 
Futuro da Saúde”, objetivando a redação de um documento temático, reunindo as conclusões das discussões 
realizadas. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Antonio Egidio Nardi transmitiu mensagem do Acad. Sergio 
Augusto Pereira Novis que, em razão de seu aniversário, estaria realizando uma aula magna em sua residência, a 
pedido dos alunos da pós-graduação em Neurologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Não havendo 
mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu seguimento ao 
Simpósio Insuficiência Cardíaca, organizado pelos Acadêmicos Cláudio Buarque Benchimol e Fabio Biscegli Jatene, 
iniciado às 14h. Em substituição ao Dr. Francisco de Assis Figueiredo (Secretaria de Atenção à Saúde – Ministério da 
Saúde), o Dr. Marcelo Campos de Oliveira (Diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática) 
apresentou a conferência intitulada “O Impacto dos Custos Relacionados à Insuficiência Cardíaca no Sistema de 
Saúde”. Na sequência, com aula abordando “Estratégias para Diminuição do Custo na Insuficiência Cardíaca: a 
Redução da Hospitalização é a Solução?”, falou a Dra. Nadine Oliveira Clausell (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). 
Encerradas as apresentações, seguiu-se rodada de discussões, da qual participaram os Acadêmicos Marcello André 
Barcinski, Rubens Belfort Mattos Jr., José Hermógenes Rocco Suassuna e Fabio Biscegli Jatene. Encerradas as 
discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Walter Araujo Zin, Eliete Bouskela, Silvano Mario Attilio Raia, Pietro 
Novellino, Milton Ary Meier, Omar da Rosa Santos, Antonio Egidio Nardi, Cláudio Buarque Benchimol, José 
Galvão-Alves, José Carlos do Vale, Celmo Celeno Porto (Honorário Nacional), Mauricio Younes Ibrahim, Carlos 
Antonio Mascia Gottschall, Carlos Eduardo Brandão Mello, Fabio Biscegli Jatene, Rubens Belfort Mattos Jr., 
Claudio Cardoso de Castro, Maurício Gomes Pereira, Adolpho Hoirisch, Gerson Canedo de Magalhães, José 
Hermógenes Rocco Suassuna, Orlando Marques Vieira, José Augusto da Silva Messias, José Manoel Jansen, 
Jayme Brandão de Marsillac, Marcello André Barcinski, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Ricardo José 
Lopes da Cruz, Henrique Murad, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Celso Marques Portela, Jacob Kligerman, Carlos 
Alberto de Barros Franco, Mario Barreto Corrêa Lima, Hildoberto Carneiro de Oliveira (39). 
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A Academia Nacional de Medicina 
(ANM), que em 2019 completa 190 anos, 
realizou, em 23 de maio, uma sessão cien-
tífica especial com o objetivo de discutir o 

futuro da saúde no Brasil sob a óptica das 
universidades públicas. A instituição, que 
tem como missão estatutária responder às 
perguntas do governo quanto a assuntos que 

S e s s ã o
23 de maio de 2019

s

ANM trata sobre universidades públicas e o 
futuro da saúde em simpósio

Durante o debate, Ricardo Cruz, Antonio Nardi, Marcelo Morales e Walter Zin na mesa diretora do 
Simpósio.

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   59 03/12/2019   11:48:19



s    60   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 (3), 2019

concernem à saúde pública, reuniu alguns 
de seus ilustres membros em simpósio orga-
nizado pela diretoria do biênio 2017-2019 
e que terá como resultado a redação de um 
documento oficial da ANM sobre o tema.

O Acadêmico Jerson Lima da Silva, 
que é também presidente da Fundação 
Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj), abordou 
o financiamento em nível estadual, desta-
cando os principais avanços da ciência e 
da tecnologia no Brasil na última década, 
chamando a atenção para o fato de o Rio 
de Janeiro responder por 11,5% dos progra-
mas de excelência na pós-graduação do país, 
sendo o segundo maior produtor de conhe-
cimento do país. Sobre os principais desafios 
para a ciência no estado, frisou a gestão dos 
recursos de auxílios devidos e contratados, 
ressaltando que a liberação de recursos do 
orçamento deverá ser feita de forma plane-
jada. Ele versou sobre o desenvolvimento 
de parcerias tanto com o governo federal 
quanto com empresas privadas, a fim de 
alavancar a inovação em áreas estratégicas; 
a estimulação do desenvolvimento de star-
tups; o fortalecimento e o estabelecimento 
de redes de pesquisa.

Discorrendo sobre “A Academia Nacio-
nal de Medicina como protagonista”, José 
Osmar Medina destacou a importância de 
que a instituição funcione como parlamen-
to, afirmando que, em momentos de crise e 
incerteza, organizações do chamado terceiro 

setor ganham ainda mais visibilidade, por se 
tratar de uma ponte entre interesses e neces-
sidades da sociedade e das demais esferas 
políticas e institucionais. Na sequência, falou 
sobre diferentes temas que podem se encai-
xar na esfera de atuação da ANM, dando 
exemplos como a discussão sobre armas de 
fogo e a saúde doméstica. Por fim, debruçou-
-se sobre a análise do cenário internacional, 
discorrendo sobre temas como migrações 
forçadas e sua associação com a saúde glo-
bal, afirmando que o cenário de instabilidade 
generalizada se apresenta como uma janela 
de oportunidade de ação para a ANM.

Em seguida, coube a Paulo Buss dis-
cutir “Os institutos de pesquisa federais e a 
formação de especialistas, mestres e douto-
res”. Adotando uma abordagem generalista, 
a fim de situar o tema dentro do panora-
ma econômico, social e político do Brasil 
contemporâneo, o Acadêmico ressaltou 
que a ciência tem um papel determinante 
no auxílio ao desenvolvimento e à supera-
ção da pobreza, destacando a importância 
desse marcador para a saúde das pessoas. 
Ao analisar os efeitos das políticas de con-
tingenciamento, chamou a atenção para o 
fato de os cortes representarem um “ataque 
ao coração” da máquina de produção de 
conhecimento para a superação dos pro-
blemas históricos do país, reiterando que 
as agressões à ciência e à educação brasileiras 
podem afetar definitivamente a produção de 
conhecimento no Brasil.
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Na sequência, discorrendo sobre “Ins-
tituições privadas como centros de ensino”, 
Raul Cutait fez um resumo histórico sobre 
o ensino médico no país, frisando o fato de 
o perfil das faculdades de medicina virem 
mudando ao longo dos anos, com aumen-
to exponencial no número de instituições 
privadas credenciadas pelo Ministério da 
Educação (MEC). Ao apontar os principais 
desafios associados a esse aumento, ressaltou 
que ele só será benéfico se vier associado 
a uma proposta de currículo apropriada, a 
recursos financeiros disponíveis para inves-
timentos, à contratação de corpo docente 
qualificado e dentro da obrigatoriedade de 
número proporcional de mestres e doutores, 
além da afiliação a instituições reconhecida-
mente competentes, incluindo hospitais e 
redes de atendimento básico. Ao fim, afir-
mou que a vida acadêmica não se restringe 
unicamente ao ambiente universitário e que 
a qualidade está relacionada ao trinômio 
recursos, corpo docente e infraestrutura.

Na última etapa do simpósio, coube 
a Marcelo Morales apresentar conferência 
intitulada “Saúde, ciência e tecnologia: 
diagnóstico, propostas e soluções no cenário 
atual de contingenciamentos”, na qual apre-
sentou o ciclo de planejamento de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I) no país, que 
inclui políticas, estratégias e planos setoriais 
de CT&I. Ele ressaltou que alguns dos 
principais desafios no desenvolvimento de 
estratégias nesse campo incluem posicionar 
o Brasil entre os países de atuação desta-
cada em CT&I, aprimorar as condições 
institucionais para elevar a produtividade 
com base na produção, reduzir as assimetrias 
regionais na produção e no acesso à CT&I, 
fortalecer as bases para a promoção de um 
desenvolvimento sustentável e criar solu-
ções inovadoras para a inclusão produtiva 
e social.

Na sequência, foi realizada uma roda-
da de debates visando à elaboração de um 
documento oficial da ANM acerca do tema 
do simpósio, a ser redigido pela comissão 
formada pelos Acadêmicos José Gomes 
Temporão, Jerson Lima da Silva e Marcelo 
Marcos Morales. Da discussão, participa-
ram Marcello André Barcinski, José Carlos 
do Valle, Walter Araújo Zin, Jerson Lima 
da Silva e Ronaldo Damião, que fizeram 
importantes colocações e deliberações 
sobre o tema, considerado “em constante 
construção”, tendo em vista a intensa dinâ-
mica da comunidade acadêmica e científica 
brasileira.
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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 23/05/2019, 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 mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, declarou aberta a 26ª Sessão Ordinária do 190º 
Ano Acadêmico, abrindo a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. O Acad. Omar da Rosa Santos 
comunicou com pesar o falecimento do Honorário Nacional Tito de Abreu Fialho no dia 18 de maio de 2019, 
homenageando também a família dos Abreu Fialho, cuja tradição médica remonta os tempos do Império. 
O Acad. Ronaldo Damião informou que foram realizadas uma nefrectomia parcial e uma prostatectomia 
radical em paciente com mais de 60 anos no Hospital Universitário Pedro Ernesto, por meio de cirurgia 
robótica. O Acad. Delta Madureira Filho comunicou que, na presença do Magnífico Reitor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Prof. Dr. Roberto Leher, e da Vice-Reitora, Profa. Dra. Denise Nascimento, o 
Dr. Marcos Freire tomou posse como diretor-geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF/UFRJ), no dia 20 de maio de 2019, ressaltando a trajetória de recuperação trilhada pelo hospital 
no último ano, devida à intervenção do Reitor. O Acad. José Carlos do Valle comunicou o falecimento do 
Dr. Sérgio Edgar Allan, Oncologista Clínico, responsável por grandes avanços na especialidade no país, 
no dia 19 de maio de 2019. O Acad. Pietro Novellino também parabenizou o Dr. Marcos Freire pela posse, 
ressaltando que o mesmo realizou a graduação na Faculdade de Medicina da Fundação Técnico 
Educacional Souza Marques. O Acad. Carlos Eduardo Brandão Mello informou que o Dr. Fábio Madureira, 
filho do Acad. Delta Madureira Filho, assumiu a posição de Cirurgião Geral no Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle, comunicando que, além do Dr. Fábio Madureira, o Dr. Fernando Madureira também ocupa posição 
na Escola de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro, como Professor Assistente do curso de 
Cirurgia Geral. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, deu continuidade ao Simpósio Universidades Públicas e o Futuro da Saúde, 
convidando o Acad. Marcelo Marcos Morales a proferir a conferência “Saúde, Ciência e Tecnologia: 
Diagnóstico, Propostas e Soluções no Cenário Atual de Contingenciamentos”. Na sequência da 
conferência, foi realizada rodada de debates visando a elaboração de um documento oficial da Academia 
Nacional de Medicina acerca do tema do Simpósio, a ser redigido pela comissão formada pelos Acadêmicos 
José Gomes Temporão, Jerson Lima da Silva e Marcelo Marcos Morales. Da discussão, participaram os 
Acadêmicos Marcello André Barcinski, José Carlos do Valle, Walter Araujo Zin, Jerson Lima da Silva e 
Ronaldo Damião. Encerradas as discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: José Galvão-Alves, Omar da Rosa Santos, 
Pietro Novellino, Raul Cutait, Claudio Cardoso de Castro, Antonio Egidio Nardi, Walter Araujo Zin, 
Marcelo Marcos Morales, José Gomes Temporão, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Ricardo José 
Lopes da Cruz, Orlando Marques Vieira, Eliete Bouskela, Paulo Marchiori Buss, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Mauricio Younes Ibrahim, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Ronaldo Damião, Mônica Roberto Gadelha, Carlos Eduardo Brandão Mello, Omar Lupi da Rosa 
Santos, Marcello André Barcinski, Milton Ary Meier, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, 
Hildoberto Carneiro de Oliveira, Giovanni Guido Cerri, Adolpho Hoirisch, Delta Madureira Filho, 
Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Carlos do Valle, Patrícia 
Rieken Macêdo Rocco, Deolindo de Souza Gomes Couto, Arno von Buettner Ristow (35). 
 
 
 

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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A Academia Nacional de Medicina 
(ANM) consagrou mais uma vez, em 30 
de maio, o espírito colaborativo que marca 
as ações da instituição ao realizar, em parce-

ria com o Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), o 
Fórum Internacional de Atualização em 
Emergência. Com organização dos Aca-

S e s s ã o
30 de maio de 2019

s

ANM e Cremerj realizam fórum  
de atualização em emergência

A condução dos trabalhos do Fórum Internacional de Atualização em Emergência ANM/Cremerj 
coube ao Acadêmico e ex-presidente Pietro Novellino, um dos organizadores.
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dêmicos Pietro Novellino, Silvano Raia e 
Rossano Fiorelli, bem como coordenação 
dos professores Flávio Sá Ribeiro, Cândi-
ce Vasconcellos e Ricardo Farias, o fórum 
mobilizou estudantes e profissionais da 
saúde, que tiveram presença expressiva no 
tradicional anfiteatro Miguel Couto.

A idealização do fórum se deu pela 
necessidade de capacitação e com base na 
análise crítica da situação das emergências 
em todo o estado do Rio de Janeiro, que 
lida com problemas estruturais crônicos 
envolvendo falta de recursos humanos e 
infraestrutura. Sylvio Provenzano, presi-
dente do Cremerj, afirmou que, ainda que 
existam adversidades, tais situações não 
devem impedir iniciativas que mirem a exce-
lência e “acomodar” o sistema de saúde do 
estado numa situação que se situe tão longe 
do ideal.

Após as boas-vindas proferidas por Pie-
tro Novellino, a primeira etapa do fórum 
abordou importantes emergências médi-
cas, como queimaduras, afogamentos e dor 
torácica. Nomes consagrados, como Carlos 
Eduardo Lopes Nunes, que falou sobre “Via 
aérea de difícil manejo na emergência”, se 
debruçaram nos aspectos críticos da abor-
dagem da medicina de emergência, os quais 
abrangem diagnóstico e tratamento de qual-
quer paciente que necessite cuidados diante 
de uma situação imprevista.

Foram apresentadas técnicas de aten-
dimento inicial adequado, visando limitar 

a morbidade e a mortalidade nos pacientes, 
e envolvendo o conhecimento e o reconhe-
cimento adequados de lesões e doenças 
agudas, seguidas de imediato tratamento e 
estabilização. Além disso, os apresentadores 
também versaram a respeito de aspectos da 
conduta médica para tais casos, considerada 
crítica do ponto de vista emocional, e alerta-
ram para o fato de que, principalmente em 
virtude dos altos níveis de estresse associados 
ao atendimento emergencial e do grande 
volume de atendimentos realizados, a aten-
ção com os sinais de esgotamento físico e/
ou emocional deve ser redobrada.

Além das diferentes abordagens da 
medicina de emergência, a conduta do 
médico também foi assunto pautado pelas 
diferentes apresentações. Falou-se, em espe-
cial, acerca do Código de Ética Médica, cuja 
versão revisada entrou em vigor em 2010. O 
código é resultado de dois anos de trabalhos 
da Comissão Nacional de Revisão do Códi-
go de Ética Médica e de diversas entidades 
envolvidas para preparar um documento 
consonante com os avanços tecnológicos, 
dando destaque à autonomia da prática 
médica e à relação médico-paciente.

Do ponto de vista prático, também 
foram realizadas palestras como a de José 
Alfredo Padilha, da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro, que discorreu sobre 
a experiência do Rio de Janeiro em grandes 
eventos, destacando que eles demandam a 
implementação de um sistema multisseto-
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rial e interdisciplinar, criando uma rede de 
atendimento equilibrada e que seja capaz 
de manter a qualidade dos atendimentos. 
Foram usados como exemplos o Carnaval e 
o Réveillon, que movimentam milhares de 
pessoas todos os anos na cidade do Rio de 
Janeiro e que contam com uma infraestru-
tura específica e especializada.

O simpósio foi finalizado com duas 
conferências magnas. A primeira delas, 
intitulada “What Makes the ideal Acute 
Care Surgeon”, foi proferida por Man-
soor Ali Khan, conselheiro consultor em 
cirurgia geral para a Marinha Real Ingle-

sa e professor sênior de cirurgia militar 
no Centro Real de Medicina de Defesa. 
Depois, coube a Antonio Marttos abordar 
o uso da telemedicina na educação cirúr-
gica no trauma, ao discorrer sobre sua 
experiência de sete anos no Ryder Trau-
ma Center da Universidade de Miami. 
Antonio Marttos, que em 2017 recebeu a 
outorga de correspondente estrangeiro da 
ANM, ressaltou que o uso da telemedicina 
tem como principal benefício a disponibi-
lização de um banco de dados da saúde do 
paciente, possibilitando um diagnóstico 
rápido, personalizado e a distância.

Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 30/05/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente ad-hoc: Acad. Pietro Novellino  
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz  
 
Com quórum regimentar e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, do 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, e do Secretário Geral, Acad. José Galvão Alves, o ex-Presidente, 
Acad. Pietro Novellino assumiu provisoriamente a presidência, declarando aberta a 27ª Sessão Ordinária do 
190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação das atas das Sessões de 9 e 16 de maio de 2019 
e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. 
Ricardo José Lopes da Cruz informou que se encerrou, em 30 de maio de 2019, o Congresso Latino-Americano 
de Cuidados Paliativos, organizado pelo Acad. Aníbal Gil Lopes no auditório do subsolo da Catedral 
Metropolitana do Rio de Janeiro, cuja abertura solene se deu com missa celebrada pelo arcebispo Cardeal Orani 
João Tempesta. Na sequência, em nome da Diretoria, congratulou a funcionária Sandra Abreu por seu 
aniversário, no que foi acompanhado por todo o plenário. Informou que será realizado, em 6 de junho de 2019,  
o I Seminário Brasileiro de Saúde Materno Infantil e Poluentes Ambientais, ressaltando a elevada frequência nos 
eventos científicos da Academia Nacional de Medicina. Comunicou também que o Acad. Celso Marques Portela 
foi agraciado com o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2019, concedido a cirurgião brasileiro, Membro 
Titular ou Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que, pelo acervo de atividades desempenhadas na sua 
vida profissional, tenha contribuído para o ensino, o progresso e o desenvolvimento da Cirurgia no Brasil. Não 
havendo comunicações por parte dos Acadêmicos, o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino deu seguimento ao 
Fórum Internacional de Atualização em Emergência ANM/CREMERJ, iniciado às 10h e de organização dos 
Acads. Pietro Novellino, Silvano Mario Attilio Raia e Rossano Kepler Alvim Fiorelli. O Dr. Mansoor Ali Khan 
(England Royal Navy) proferiu a conferência “What Makes the Ideal Acute Care Surgeon”. Na sequência, o 
Correspondente Estrangeiro Antonio Marttos apresentou o tema “Uso da Telemedicina na Educação Cirúrgica 
no Trauma. Experiência de Sete Anos no Ryder Trauma Center da Universidade de Miami”. Ao final das 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Maurício Augusto Silva 
Magalhães Costa, Pietro Novellino e Rossano Kepler Alvim Fiorelli. Em seguida, foi aberto espaço para 
perguntas da audiência. Encerradas as discussões, o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino deu por encerrada 
a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Gerson 
Canedo de Magalhães, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Omar da Rosa Santos, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Orlando Marques Vieira, Mauricio Younes Ibrahim, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José 
Manoel Jansen, Rubens Belfort Mattos Jr., José Hermógenes Rocco Suassuna, Adolpho Hoirisch, Milton 
Ary Meier, Ricardo José Lopes da Cruz, Henrique Murad, José Carlos do Valle, Mario Barreto Corrêa Lima, 
Eliete Bouskela, Deolindo de Souza Gomes Couto, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Gilberto de 
Nucci, Carlos Eduardo Brandão Mello, Claudio Cardoso de Castro (24). 
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RESUMO
Historicamente, a taxa de lesão do ducto 
biliar (LDB) na era da colecistectomia aberta 
foi de aproximadamente 0,2%. Na era lapa-
roscópica, a LDB aumentou e atingiu um 
patamar de 0,4%, chegando a colecistecto-

A r t i g o

s

Colecistectomia minilaparoscópica está 
associada com a mais baixa taxa 

de lesão do ducto biliar? 
 

Minilaparoscopic cholecystectomy is associated with a lower 
bile duct injury rate?

Gildo de Oliveira Passos Junior,1
 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli,2 Pietro 

Novellino2 e Antonio Carlos Iglesias2 

mia laparoscópica por incisão única (Cliu) 
a 0,72%. O objetivo deste estudo é obser-
var a taxa de LDB durante a colecistectomia 
minilaparoscópica (CML), comparando-a 
com a taxa histórica aceita para colecistec-
tomia aberta, colecistectomia laparoscópica 
padrão e Cliu. Uma pesquisa abrangente 
no banco de dados do Medline e do Pub-
Med Central foi realizada para gerar todos 
os trabalhos relevantes com colecistecto-
mia minilaparoscópica. Foram utilizadas as 
seguintes palavras-chave: “minilaparoscópi-
ca”, “agulhascópicas”, “microlaparoscópicas” 
e “colecistectomia”. A pesquisa se limitou a 
relatos de 25 ou mais pacientes com base 
na literatura atual das curvas de aprendiza-
do CML existentes. Um total de dezesseis 
estudos originais publicados foram selecio-
nados, no período de 1999 a 2015. No total, 
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3.131 pacientes foram submetidos à CML. 
A taxa geral de complicações foi de 0,48%, 
incluindo vazamentos, LDB, conversão e 
morte. Uma revisão semelhante encontrou 
4,2% como taxa de complicação agregada 
em casos semelhantes de Cliu. Referindo-se 
especificamente à lesão ductal, a taxa foi de 
aproximadamente 0,10% (3 em 3131 casos 
de CML). Os estudos relevantes sobre CML 
mostraram que a taxa de LDB é inferior 
quando comparada à cirurgia laparoscópica 
tradicional, Cliu ou técnica aberta.

Palavras-chave: Colecistectomia laparoscópi-
ca; Minicolecistectomia laparoscópica; Lesão 
do ducto biliar.

ABSTRACT
Historically, the rate of bile duct injury (BDI) 
in the era of open cholecystectomy was appro-
ximately 0.2%. In the laparoscopic era, BDI 
increased to a level of 0.4%, reaching single 
incision laparoscopic cholecystectomy (SILC) 
to 0.72%. The aim of this study is to observe 
the rate of BDI during minilaparoscopic cho-
lecystectomy (MCL) comparing it with the 
accepted historical rate for open cholecystec-
tomy, standard laparoscopic cholecystectomy 
and SILC. A comprehensive search of the 
MEDLINE and PubMed Central database 
was performed to generate all relevant work 
with minilaparoscopic cholecystectomy. The 
following keywords were used: “minilaparos-
copic”, “needlescopic”, “microlaparoscopic” 

and “cholecystectomy”. The research was limi-
ted to reports of 25 or more patients based 
on current literature on existing MCL lear-
ning curves. A total of 16 original published 
studies were selected from 1999 to 2015. A 
total of 3131 patients underwent MLC. The 
overall complication rate was 0.48%, inclu-
ding leakage, BDI, conversion and death. A 
similar review found 4.2% as an aggregate 
complication rate in similar cases of SILC. 
Referring specifically to ductal injury, the rate 
was approximately 0.10% (3 out of 3131 cases 
of MLC). Relevant studies on MLC showed 
that the BDI rate is lower when compared to 
traditional laparoscopic surgery, SILC or even 
open technique.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy; 
Laparoscopic minicolecystectomy; Bile 
duct injury.

Introdução

Evoluções em técnica cirúrgica prova-
ram ser vantajosas no decorrer do tempo, 
sendo muitas vezes desenvolvidas duran-
te décadas antes de serem apresentadas à 
comunidade cirúrgica mundial. Ao fim dos 
anos 1980, mostrou-se que a larga incisão da 
colecistectomia convencional (CCV), quase 
cem anos após a primeira descrição dessa 
técnica por Langenbuch, em 1882, poderia 
ser substituída pelos pequenos orifícios, de 
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5 e 10 mm, das técnicas laparoscópicas. Isso 
ficou evidente quando, em 1987, o gineco-
logista Phillipe Mouret realizou a primeira 
colecistectomia laparoscópica (Colelap), 
que logo se tornou gold standard desse pro-
cedimento pela eficácia, pela segurança e 
pela agilidade, bem como por uma menor 
estadia hospitalar, menor dor no pós-opera-
tório e melhores resultados estéticos (1-2).

A colecistectomia é uma das cirur-
gias abdominais mais comuns em todo o 
mundo — apenas nos Estados Unidos são 
realizadas anualmente mais de 750 mil. Tor-
nava-se necessário evoluir para a melhoria 
dessa técnica, com o intuito de aperfeiçoar 
os resultados e diminuir seus custos (3).

Com o avanço da tecnologia ao longo 
dos anos, os diâmetros dos equipamentos 
foram reduzindo cada vez mais para uma 
cirurgia minimamente invasiva, que culmi-
nou com o state of the art dos equipamentos 
laparoscópicos de 2 e 3 mm (Minicolelap 
– Colecistectomia minilaparoscópica), 
também conhecidos como “agulhoscópi-ópi-pi-
cos”, adicionando melhores resultados às 
já comprovadas vantagens da cirurgia lapa-
roscópica tradicional (1-4).

No início da técnica Minicolelap ainda 
existia, porém, a rotina de fazer a ligadura 
do pedículo cístico por meio de endocli-
pes, técnica que ficou popularizada com a 
Colelap, graças à praticidade e à rapidez. 
No entanto, a utilização deles na Minico-
lelap não é tão simples, já que não existiam 

aplicadores com diâmetro tão reduzido. A 
primeira solução foi a utilização da troca da 
óptica umbilical de 10 mm para uma com 
2-3 mm inserida no epigástrio, permitindo 
que o aplicador de clipes fosse inserido pelo 
trocarte umbilical. Era uma solução apenas 
enganosa, pois tornava a técnica factível, 
porém não a viabilizava, uma vez que essa 
troca de ópticas implicava dificuldades e 
aumentava o tempo operatório. Além dis-
so, a óptica minilaparoscópica tem custo 
elevado, vida útil reduzida e qualidade da 
imagem inferior, dificultando seu uso nas 
cirurgias rotineiras, como é o caso da cole-
cistectomia (1-9).

A segunda solução se deu pelas modi-
ficações na própria técnica. Antes, a artéria 
cística e o ducto cístico eram usualmente cli-
pados. Com a nova técnica de Minicolelap, 
a artéria seria agora cauterizada próxima ao 
infundíbulo cístico, e o ducto cístico, ligado 
e seccionado entre nós cirúrgicos. A cau-
terização se mostrou bastante segura após 
casuística elevada, mas a realização dos nós 
cirúrgicos exigia curva de aprendizado. Des-
sa forma, porém, se evitava a troca de óptica 
e o uso de endoclipes, reduzindo substan-
cialmente seu custo, o tempo operatório, 
além de manter o procedimento efetivo e 
seguro, conforme demonstrado em várias 
séries de casos com milhares de pacientes 
que se valiam dessas modificações (10).

Após a primeira fase, da era da cole-
cistectomia laparoscópica, em que se 
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comprovou que a laparoscopia era factível, 
segura e eficaz, deu-se início à fase da cirur-à fase da cirur- fase da cirur-
gia minimamente invasiva, que tinha como 
objetivo reduzir cada vez mais os diâmetros 
dos equipamentos sem perder a segurança. 
Uma vez estabelecida essa fase da cirurgia 
minimamente invasiva, iniciou-se uma 
terceira: a de reduzir o número de portais 
para realizar a Colelap, com cirurgias sendo 
descritas com três ou apenas dois portais. 
Em 1997, foi descrita por Navarra a pri-
meira Colelap com único portal, ou pelo 
acrônimo em inglês Silc [Single Incision 
Laparoscopic Cholecystectomy] (11-12).

Em 2004, Anthony Kalloo descreveu a 
primeira peritoneoscopia transgástrica com 
biopsia hepática por endoscopia digesti-
va em modelo porcino, dando-se início à 
quarta fase das cirurgias laparoscópicas, uti-
lizando-se orifícios naturais, ou, como ficou 
conhecida pelo acrônimo em inglês, Notes 
(Natural Orifice Transluminal Endoscopis 
Surgery). A primeira descrição de colecistec-
tomia por via transgástrica em um homem 
ocorreu em 2005. Desde então, a cirurgia 
por orifícios naturais, em particular a trans-
vaginal, se disseminou por vários pontos do 
mundo (13-14).

Essas técnicas com números de portais 
reduzidos, ou portal único, ou por meio de 
orifícios naturais, como os equipamentos 
ficam lado a lado, sem possibilitar adequa-
da triangulação, tornam a cirurgia mais 
laboriosa, com pior visualização e curva de 

aprendizado maior, portanto temos maior 
tempo operatório e, infelizmente, maior 
incidência de complicações, como maior 
taxa de lesão do ducto biliar e maior inci-
dência de hérnia incisional (11-14)

Assim, dezoito anos após a primei-
ra descrição de uma Colelap, em 1987, e 
depois da descrição da técnica Notes, em 
2005, existiam basicamente cinco técnicas 
para realizar a colecistectomia: CCV, Cole-
lap, Minicolelap, Silc e Notes.

Com tantas técnicas disponíveis, 
torna-se necessário ter alguns parâmetros 
para poder compará-las. Os utilizados são, 
entre outros: tempo operatório, necessida-
de de conversão — seja uma Minicolelap 
virar Colelap, seja uma Colelap virar CCV, 
por exemplo —, perda sanguínea, lesão de 
vesícula biliar, lesão de ducto biliar, dor no 
pós-operatório, tempo de internação, custo 
cirúrgico e de internação, além de infecção 
de feridas.

Objetivo

Comparar as técnicas de colecistecto-
mias por meio do parâmetro da lesão do 
ducto biliar: CCV, Colelap, Minicolelap, 
Silc e Notes.

Material e método

Uma abrangente pesquisa no banco 
de dados de Medline, Embase, Cinahl e 
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Central Pubmed foi realizada para obter 
os trabalhos mais relevantes com cole-
cistectomia minilaparoscópica. Foram 
utilizadas as seguintes palavras-cha-
ves: “minilaparoscopic”, “needlescopic”, 
“microlaparoscopic”, todas seguidas de 
“and cholecystectomy”. Além disso, uma 
busca genérica do termo “colecistecto-
mia” foi realizada na Scientific Eletronic 
Library On-line (Scielo) e na Cochrane 
Collaboration.

Foram selecionados ao todo 21 traba-
lhos científicos, com o cuidado de terem 
pelo menos 25 pacientes descritos. Os 21 
artigos foram publicados num intervalo 
de dezesseis anos, entre 1999 e 2015, e 
o número total agregado de pacientes 
submetidos à colecistectomia minilapa-à colecistectomia minilapa- colecistectomia minilapa-
roscópica foi de 6.352, tendo somente 
cinco pacientes apresentado lesão do duc-
to biliar, o que corresponde a uma taxa 
de 0,078%.

Discussão

A partir da primeira descrição da 
colecistectomia laparoscópica em 1987, 
começaram a surgir publicações ao longo do 
tempo sobre essa intervenção laparoscópica, 
iniciando uma corrida por procedimentos 
cada vez menos invasivos para resolução 
desse quadro. Desde então, a técnica vem 
sofrendo aperfeiçoamentos e possibilitando, 
cada vez mais, melhores resultados. Com o 

avanço dos equipamentos laparoscópicos e o 
advento da minilaparoscopia (Minicolelap), 
surge uma nova realidade para a realização 
dessa cirurgia, para a qual passam a ser usa-
dos instrumentos com a mesma precisão, 
porém com menores diâmetros — de 10 e 
5 mm para 3 e 2 mm —, o que possibilita 
melhores resultados estéticos, sem perda na 
eficiência.

Inicialmente, a Minicolelap utilizou 
uma técnica semelhante à da laparoscopia 
convencional com a clipagem da artéria 
cística e do ducto cístico. Como inexiste 
aplicador de clipes com menos de 5 mm, a 
princípio uma óptica de 2 mm era introdu-
zida num trocarte epigástrico somente para 
realizar a clipagem, e o aplicador de clipes, 
introduzido pelo trocarte umbilical. Essa 
troca de ópticas se demonstrou desastrosa, 
já que aumentava o tempo e o custo opera-
tórios, como também a óptica de 2 mm não 
permitia boa visualização, era pouco durável 
e cara. Essa técnica foi utilizada em 1.009 
pacientes da série de casos — em dois deles, 
em virtude das dificuldades apresentadas, 
foi necessário converter o método: um para 
Colelap e outro para CCV. (7)

Nessa série de P.-C Lee, todos os equi-
pamentos tinham menos de 5 mm, com 
exceção da óptica umbilical com 10 mm, o 
que para a maioria dos autores seria a defi-
nição do método de Minicolelap.

Não há consenso, porém, sobre o que 
os autores consideram se tratar por Mini-
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colelap. Alguns não concordam com a 
definição aceita pela maioria, pois conside-
ram o seguinte: será Minicolelap quando 
pelo menos um dos trocartes tiver menos 
de 5mm, não se usa mais que um trocarte 
com mais de 5mm — só o utilizado para 
óptica umbilical — e todos os outros tro-
cartes usados têm 5mm, como são os casos 
dos trabalhos de Agresta (16) e de Chekan 
(3), ou seja, bastaria ter apenas um trocarte 
com menos de 5mm.

São vários os parâmetros utilizados para 
avaliar os resultados de uma colecistectomia, 
como tempo operatório, necessidade de 
conversão, lesão de vesícula biliar, lesão de 
ducto biliar, dor no pós-operatório, tempo 
de internação, custo cirúrgico e da inter-
nação, complicações pós-operatórias como 
infecção de feridas, hérnias incisionais, entre 
outras.

No que concerne à lesão de ducto biliar, 
historicamente, a taxa aceitável dessa lesão 
na técnica CCV era de até 0,2%, ao passo 
que na era da Colelap a taxa dobrou para 
uma aceitável de até 0,4%. Uma revisão de 
45 trabalhos demonstrou que, pelas técni-
cas Silc ou Notes, essa taxa chega a 0,72%, 
demonstrando como essas técnicas, por 
serem mais laboriosas e de pior visualiza-
ção e mobilização dos materiais, resulta em 
maior tempo operatório e maior índice de 
complicações.

A tabela abaixo, contudo, mostra que 
a taxa de lesão do ducto biliar pela Mini-
colelap é a menor entre todas as técnicas 
de colecistectomia — menor inclusive em 
relação à técnica convencional. A taxa de 
lesão nesse caso fica um pouco menor que 
0,1% (Tabela 1). A justificativa para esse 
melhor resultado se dá pelas características 

Tabela 1 – Algumas complicações nos trabalhos científicos com séries de casos de colecistectomia 
minilaparoscópica

ANO AUTOR JORNAL N
Vazamento

Bile LDB CVV/ LAP MORTE
1 1999 Reardon WJ Surg 50 1 0 0 0
2 1999 Ngoi SurgEnd 36 0 0 0 0
3 2000 Schwenk SurgEnd 25 0 0 0 0
4 2001 Cheah BrJSurg 37 0 0 0 0
5 2001 Mamaza SurgEnd 30 0 0 0 0
6 2002 Bisgaad SurgEnd 25 0 0 0 0
7 2003 Lai HKMedJ 150 0 1 0/1 0
8 2003 Huang ArchSurg 25 0 0 0/1 0
9 2003 Sarli BrJSurg 67 0 0 0 0
10 2004 Lee SurgEnd 1009 5 2 1/1 1
11 2008 Cabral AcCirBras 30 0 0 0 0
12 2009 Carvalho SLEPT 1000 1 0 0 / 23 0
13 2010 Lee BrJSurg 35 0 0 0 0
14 2010 Franklin STInter 434 0 0 0 / 8 0
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inerentes aos equipamentos de Minicolelap, 
que, apesar do menor diâmetro, são firmes, 
resistentes, e permitem movimentos ainda 
mais precisos, como também uma melhor 
visualização das estruturas, uma vez que são 
bem menores que os de 5 mm.

Conclusão

A colecistectomia minilaparoscópica é 
comprovadamente segura, factível e eficaz, 
com resultados cosméticos superiores à cole-
cistectomia laparoscópica. Ela proporciona 
as menores taxas de complicações, como 
é o caso da menor taxa de lesão do ducto 
biliar, sobretudo quando comparado a Silc 
ou Notes.

Referências bibliográficas

1. Ros A, Gustafson L, Krook H, 
Nordgreen CE, Thorell A, Wallin G et al. 
Laparoscopic Cholecystectomy versus mini-
laparotomy cholecystectomy a propective 
randomized, single-blind study. Annals of 
surgery 2001; 234 (6): 741-749.

2. Sarli L, Costi R, Sansebastiano 
G, Mini-laparoscopic cholecystectomy vc 
laparoscopic cholecystectomy. A matched 
case-control study. Surg Endosc 2001; 
15:614-618.

3. Chekan E, Moore M, Hunter T et 
al. Costs and Clinical Outcomes of Conven-
tional Single Port and Micro-laparoscopic 
Cholecystectomy. JSLS 2013;17:30-45.

Tabela 1 – Algumas complicações nos trabalhos científicos com séries de casos de colecistectomia 
minilaparoscópica (Cont.)

ANO AUTOR JORNAL N
Vazamento

Bile LDB CVV/ LAP MORTE
15 2011 Tagaya JHPSci 150 0 0 0 0
16 2011 Hosogi ASJSurg 26 1 0 0 0
17 2012 Agresta UpSurg 45 0 0 0 0
18 2013 Chekan JSLS 1940 0 2 0 2
19 2013 Suo JLapAST 1096 0 0 2/ 97 0
20 2015 Wróblewski WITM 40 0 0 0 0
21 2015 Di Bartolomeo AnnIt Chir 102 0 0 0 0
TOTAL 6352 8 5 3/131 3
TOTAL % 0,12% 0,078% 0,04%/2% 0,04%

Fonte: O autor (2016).

Legenda: N = número total de pacientes submetidos à colecistectomia minilaparoscópica em cada trabalho. LDB = lesão do ducto biliar. 
CCV = conversão para cirurgia aberta. LAP = conversão para colecistectomia laparoscópica.
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brar; ao contrário às vezes dava dinheiro aos 
pacientes para comprar seus remédios (...) 
Moacyr Scliar (Cadeira 31 – ABL)

Resumo:
A trajetória de Carlos Chagas, ícone da medi-
cina translacional, é marcada pela descrição 
da doença infecciosa que leva seu nome, 
mas, como todo médico, apresenta diferentes 
aspectos e atribuições em sua vida profissional 
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e pessoal. O início de sua carreira foi marcado 
pela vivência clínica junto a um dos princi-
pais lazaretos da Corte Imperial brasileira, na 
cidade de Niterói, que se tornou importante 
hospital para moléstias infecciosas no início 
da República, abrigando estudos voltados para 
o tratamento e o desenvolvimento de vacina 
e soro para peste, abrigando acometidos por 
febre amarela, tifo e a grande epidemia de gri-
pe espanhola. Retratar esse período esquecido 
e pouco documentado da história desse gênio, 
contemporizando a trajetória dessa impor-
tante instituição, é o objetivo principal deste 
artigo no ano em que se comemoram os 140 
anos de seu nascimento e os 110 da descoberta 
da doença.

Palavras-chave: Carlos Chagas; Hospital Marí-
timo Santa Isabel; Hospital Paula Cândido; 
Doença de Chagas; Peste bubônica.

Abstract
Carlos Chagas’ trajectory an icon of transla-
tional medicine is marked by the description 
of the infectious disease that bears his name. 
However, as every doctor has different aspects 
and attributions in his professional and per-
sonal life. The beginning of his career was 
marked by clinical experience with one of 
the main lazarettos of the Brazilian Imperial 
Court, in Niterói, which became an impor-
tant hospital for infectious diseases in the 
early Republic period, hosting studies focused 
on treatment and development of plague’s 

vaccine and serum, harboring affected by yel-
low fever, typhus and even the great epidemic 
of Spanish flu. To portray this forgotten and 
undocumented period of this genius’ history, 
contemporizing the trajectory of an impor-
tant institution, is the main objective of this 
article in the year commemorating the 140th 
anniversary of his birth and the 110th anni-
versary of the discovery of the disease.

Keywords: Carlos Chagas; Hospital Marítimo 
Santa Isabel; Hospital Paula Cândido; Chagas’ 
disease; Plague.

Introdução

A inquestionável genialidade de Carlos 
Justiniano Ribeiro das Chagas (1878 a 1934 
– Cadeira nº 86) desperta a necessidade de 
retratar as inúmeras facetas desse médico 
sanitarista e pesquisador mineiro. Nos 
diversos relatos de sua biografia, é possível 
encontrar breves menções à sua passagem 
pelo Hospital Paula Cândido, antigo Hos-
pital Marítimo Santa Izabel, situado em 
Jurujuba, Niterói, nos idos de 1904.1,2 Essa 
encantadora parte de sua biografia, esque-
cida dos registros históricos, encontra-se 
eternizada nos atos de nomeação e lotação 
disponíveis no Fundo de Documentação 
Carlos Chagas e em registros públicos na 
Universidade de Cambridge por meio de 
relatos e fotografias do professor Camilo 
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Terni (1963-1934),3 brilhante sanitarista 
italiano e possível contemporâneo de Cha-
gas nesse sanatório.

Reviver essa breve passagem de treze 
meses pelas terras fluminenses, de um jovem 
recém-formado em busca de sua identidade 
na medicina, reitera a complexidade no pro-
cesso de formação desse incansável cientista 
translacional.

De Hospital Marítimo Santa 
Isabel ao Hospital Paula Cândido

O cenário mundial dos séculos XIX 
e início do XX ainda foi pautado pelas 
grandes epidemias de peste bubônica, tifo, 
cólera, febre amarela e gripe espanhola. 
Sanatórios e lazaretos para os portadores de 
doenças infecciosas foram estabelecidos em 
cidades portuárias, na tentativa de conter as 
mazelas advindas do tráfico negreiro, dos 
processos migratórios dos colonizadores e 
da precária rede de urbanização na Corte e 
nas províncias. No Brasil, o Rio de Janeiro, 
abrigando a corte imperial, encontrava-se 
entre os expoentes mundiais para a criação e 
a implantação das primeiras políticas públi-
cas de contenção de epidemias.

Contemporânea à criação da Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro, atual Acade-
mia Nacional de Medicina (ANM), a Junta 
de Inspeção de Saúde dos Portos inicia, em 
1829, as primeiras averiguações de saúde 

portuária na Corte e nas províncias, deter-
minando a criação de lazaretos e albergarias 
para os doentes advindos dos navios que 
adentravam a baía de Guanabara.4,5

Por ordem do imperador d. Pedro II, 
uma antiga fazenda datada de 1838, loca-
lizada estrategicamente às margens da baía 
das Jurujubas, entrada da baía de Gua-
nabara, na cidade imperial de Niterói, é 
arrendada, sendo instalado o Lazareto da 
Jurujuba, em 1849. Sob os cuidados de 
Francisco de Paula Cândido (1805-1864 
– cadeira nº 20 – Figura 1), o local serviu, 
em 1850, para o tratamento e a recuperação 
dos doentes da fragata inglesa Apparition, 
rendendo-lhe especial agradecimento da 
Marinha Britânica.

Figura 1: Doutor Francisco de Paula Cândido.
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Esse lazareto permaneceu em funcio-
namento por cerca de dez anos, sofrendo 
ampliações conforme o aumento do trân-
sito marítimo e das diversas epidemias que 
assolaram esse período da história.5

Dessa forma se inicia a trajetória 
(Figura 2) da construção do complexo 
arquitetônico, que recebeu em sua pri-
meira inauguração formal, como hospital 

de tratamento das afecções contagiosas 
pela Junta de Higiene e Saúde Pública, 
na data de 29 de julho de 1856, o nome 
de Hospital Marítimo Santa Isabel, em 
homenagem ao décimo aniversário da 
Princesa do Brasil, e ao fim do Império 
recebeu o nome de seu primeiro diretor, 
passando a se chamar, em 1889, Hospital 
Paula Cândido.

Figura 2: Conjunto Arquitetônico Casa da Princesa. A- Linha do tempo com a história do conjunto 
desde 1851 aos dias atuais. Comemorativo do Dia de Alerta da Insuficiência Cardíaca em Niterói, 
2019. B- Registro fotográfico do acervo da Cambridge University, data 1904 – 1911. C- Litografia de 
Pieter Godfred Bertichen, 1856 (acervo Brasiliana Iconográfico – Itaú Cultural).

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   79 03/12/2019   11:48:22



s    80   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 (3), 2019

Ao longo da segunda metade do sécu-
lo XIX e nas primeiras décadas do XX, o 
hospital contribuiu para a recuperação de 
inúmeros doentes brasileiros e estrangei-
ros, recebendo diversos médicos brasileiros 
e internacionais interessados na formação 
higienista e preventiva pioneiras. Essas 
características foram reforçadas e recebe-
ram especial atenção na gestão do presidente 
Rodrigues Alves e do diretor-geral da Junta 
de Higiene e Saúde Pública, Oswaldo Cruz.

Faz-se relevante ressaltar a contribui-
ção científica inestimável de Terni (Figura 
3), que, chegando ao Brasil em 1889, diri-
giu-se primeiramente ao porto de Santos, 
onde as primeiras vítimas da peste foram 
identificadas, e, a seguir, instalou-se a traba-
lhar na produção da vacina Haffkine-Terni 
no Hospital Paula Cândido.6,7 O profes-
sor e diretor do Instituto Soroterápico de 
Messina desempenhou importante papel 
no tratamento cirúrgico dos bubões dos 

Figura 3: Professor Camillo Terni em matéria ilustrada publicada em A Imprensa, em 20 de setembro 
de 1900 (ilustrador Plácido Isasi – redator-chefe Ruy Barbosa).
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pestosos, na vacinação da população local 
e na disponibilização de vacinas para os 
contactantes ainda sadios em período de 
incubação da moléstia.

Seus estudos e sua descrição minuciosa 
da técnica de preparo por ele utilizada foram 
publicados na Revista Semanal de Medici-
na e Cirurgia Brazil-Médico em 1º de maio 
de 1900. Admirado e ovacionado em duas 
ocasiões na Academia de Medicina, o ilustre 
professor recebeu apoio de Carlos Pinto Sei-
dl (1867 a 1929 – Cadeira nº 17) — então 
diretor do Hospital São Sebastião —, e dos 
doutores Tavares de Macedo e Carvalho Leite, 
respectivamente diretor e vice-diretor do hos-
pital, para que, com Alves de Magalhães, seu 
assistente, e o farmacêutico José Domingues 
Vieira contribuísse de forma marcante para 
a produção de conhecimento científico para 
o controle e o tratamento da peste na capital.

Sua estadia foi marcada por controvér-
sias a respeito da produção e da utilização da 
vacina, desenvolvida na Índia por Waldemar 
Haffikine e adaptada por Terni, em con-
tradição ao soro produzido pelo Instituto 
Pasteur e advogado por Oswaldo Cruz.8,9,10

Após essa fase de histórica importância, 
o Hospital Paula Cândido ainda recebeu e 
tratou inúmeros pacientes na grande epide-
mia de gripe espanhola em 1918. Com a 
peste, a gripe e a febre amarela sob controle, 
o hospital passa a receber os pacientes com 
tuberculose e hanseníase. Ao longo da segun-
da metade do século XX e na primeira década 

do XXI, o complexo arquitetônico denomi-
nado Casa da Princesa, composto de um 
prédio principal e de três outras construções, 
passou a abrigar filhos e órfãos dos pacientes 
acometidos por essas doenças, adquirindo 
sua característica principal de preventório. 
Em seguida, alberga os menores infratores 
apreendidos pela extinta Flubem (Fundação 
Fluminense do Bem-estar do Menor), e com 
a criação do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) passa à sede administrativa da 
FIA (Fundação da Infância e Adolescência)11.

Na primeira década do século, XXI per-
manece fechado, sendo inaugurado em 2014 
o Colégio Estadual Matemático Brasil-China 
Joaquim Gomes de Souza, modelo de edu-
cação contemporânea e referência para o 
ensino das ciências exatas e do mandarim.

Os primeiros passos do doutor 
Chagas

Graduado em 1903 pela Faculdade 
Nacional de Medicina, Carlos Chagas teve o 
privilégio do convívio de renomados mestres 
em seus anos de formação, como os professo-
res Miguel de Oliveira Couto (1865 a 1934 
– Cadeira nº 9), Francisco de Paula Fajardo 
Junior (1864 a 1906 – membro titular da 
ANM) e Oswaldo Gonçalves Cruz (1872 
a 1917 – Cadeira nº 90). Entretanto, seus 
caminhos sempre trilharam entre a bancada 
e as enfermarias, a participação na política 
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e na sociedade — foi presidente do grêmio 
estudantil — e a afeição às investigações das 
doenças que na época acometiam inúmeros 
brasileiros. Em 1904, sua tese de doutora-
mento, exigência na formação àquela época, 
sobre impaludismo, ao lado do seu orientador 
Oswaldo Cruz, rendeu-lhe o convite do mes-
tre para o trabalho no instituto recém-criado.

Já em seu último ano de formação, 
encontrou-se enamorado da bela jovem 
Iris Lobo, a quem havia sido apresentado 
numa festa na casa do senador mineiro e 

presidente do Banco de Crédito Real de 
Minas, Fernando Lobo Leite Pereira, por 
seu mestre e um de seus padrinhos na ceri-
mônia, Miguel Couto. O casamento, que 
se realizaria em julho daquele ano, tornou-
-se o gatilho para que o jovem buscasse um 
emprego fixo, aceitando, em 15 de março 
de 1904, o cargo de médico da Junta de 
Higiene e Saúde Pública, sendo designado 
ao Hospital Paula Cândido (Figura 4) e 
se enveredando na instalação de seu con-
sultório no Centro do Rio. Além do mais, 

Figura 4: Nomeação como médico da Diretoria Geral de Hygiene e Saúde Pública e posse no Hospital 
Paula Cândido. Fonte: Fundo Carlos Chagas – Fundação Oswaldo Cruz.

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   82 03/12/2019   11:48:22



s    83   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 (3), 2019

mesmo convidado para o Instituto de Man-
guinhos, achava que seu compromisso em 
cuidar dos pacientes era maior que suas 
habilidades para a investigação experimen-
tal.12 No consultório, “recebia pacientes 
enviados por Miguel Couto e Salles Guerra 
— amigo deste, era um bom médico, mas 
não sabia cobrar; ao contrário, às vezes dava 
dinheiro aos pacientes para comprarem seus 
remédios, e, em consequência, a clínica não 
lhe cobriu as despesas”.13

Em 1905, casado e com o recém-nasci-
do Evandro Chagas, ele aceita interromper 
sua atividade clínica e retorna ao Instituto 
de Manguinhos para uma nova trajetória 
profissional junto a um de seus mestres, 
Oswaldo Cruz. 

Os registros desse período são escas-
sos no acervo documental da Casa Carlos 
Chagas, sendo possível obter apenas os 
documentos de registro de nomeação, pos-
se, nomeação ao cargo interino de diretor, 
exoneração e nomeação ao Instituto de Saú-
de Pública, atual Fundação Oswaldo Cruz. 
Artigos em jornais da época registram a pre-
sença de Carlos Chagas em eventos sociais 
da cidade, como casamentos, reuniões da 
junta de saúde e funerais.

Foram seus contemporâneos os dou-
tores Luiz Almada Horta — amigo e 
padrinho de casamento —, Luiz Tavares 
de Macedo Jr. — um dos fundadores da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia Flumi-
nense, em 1897, hoje Associação Médica 
Fluminense —, Manoel Antônio de Car-
valho Leite — os dois últimos exerceram, 
respectivamente, os cargos de diretor e 
vice-diretor do hospital no período de 
permanência de Carlos Chagas —, Hugo 
Furkim Werneck (1878-1935 – Cadeira 
nº 35 da Academia Mineira de Medicina),  
o professor e higienista italiano Camillo 
Terni e seu assistente Alves de Magalhães.

Os registros de jornais da época e ano-
tações do professor Terni e seu assistente 
(Figura 5), obtidos no período de 1900 a 
1911, documentavam as práticas utilizadas 
para a produção de vacinas por inocula-
ções em animais e o tratamento cirúrgico 
dos pacientes vitimados pela peste — seus 
estudos foram motivo de grandes contro-
vérsias com Oswaldo Cruz.8,9,10 Entre esses 
documentos, observamos um único registro 
fotográfico que sugere a presença do jovem 
Carlos Chagas (Figura 6) atuando na enfer-
maria do hospital. Carlos Chagas também 
atuou como diretor interino, no período de 
licença concedido ao então diretor, Manoel 
Antônio de Carvalho Leite, entre janeiro e 
abril de 1905 (Figura 7).

Após esse curto período de treze meses, 
recebeu novo convite de Oswaldo Cruz, 
passando a integrar a equipe de pesquisa-
dores do instituto nesse mesmo ano.
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Figura 5: Registros fotográficos das atividades no Hospital Paula Cândido. A e B – fotografias pu-
blicadas na Revista da Semana, em 15 de julho de 1900. Em destaque, a presença de Camillo Terni. 
E D – Médicos e pacientes nas instalações do hospital. Seamen’s Hospital for infectious diseases in 
Jurujuba, Rio de Janeiro. Photograph, 1904/1911. Credit: Wellcome Collection. CC BY.

Revista_ANM_190-3_1a prova.indd   84 03/12/2019   11:48:22



s    85   s

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

Volume 190 (3), 2019

O legado infindável do cientista

Torna-se impossível não se render ao 
fascínio de um histórico tão encantador. 
Um Brasil da ciência, que hoje conhece-
mos, despontou no cenário internacional, 
no início do século XX, marcado por esse 
ilustre brasileiro. Não observamos frontei-
ras entre as facetas do médico, pesquisador 
e professor Carlos Chagas. Da bancada à 
população, da prevenção e da aplicabilida-

de de técnicas incomuns à Medicina e, em 
especial, à cardiologia, ele nos deixou a rica 
construção do pensamento científico trans-
lacional. A nós, cabe persistir na missão que 
nos deixou o mestre.

Neste ano dos 140 anos de seu nasci-
mento e 110 da descoberta da doença de 
Chagas, correlacionamos as mazelas atuais 
como a insuficiência cardíaca e seu processo 
de prevenção a sonhos e exemplos da sua 
história. Nesse legado, encontra-se o Dia 

Figura 6: Registro fotográfico datado de 1904 mostrando o tratamento cirúrgico no Hospital Paula 
Cândido. A figura em destaque sugere ser Carlos Chagas (sem identificação no relato original). Sea-Sea-
men’s Hospital for infectious diseases in Jurujuba, Rio de Janeiro; a male plague patient lying on 
a bed being treated by a member of the medical team. Photograph, 1904/1911. Credit: Wellco-
me Collection. CC BY.
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Nacional da Insuficiência Cardíaca,14 insti-
tuído em 2019 e celebrado em todo o país 
na data de seu natalício, para que a jornada 
de prevenção e combate às doenças evitáveis 
que comprometem nossa sociedade mante-
nha acesa o sopro dos ventos por emanado.

Agradecimentos: Nathacha Regazzini 
(Historiadora da Casa Carlos Chagas – Fun-

dação Oswaldo Cruz), professoras Josenir 
Cabral e Jacqueline Barros (diretoras do Colé-
gio Estadual Matemático Joaquim Gomes de 
Souza Intercultural Brasil-China) e professora 
Simone Petraglia Kropf (Fundação Oswaldo 
Cruz), pela contribuição em inúmeros aspectos 
para a construção desta pesquisa.

    

Figura 7: Nomeação para diretor interino e restituição do cargo ao antigo diretor. Fonte: Fundo 
Carlos Chagas – Fundação Oswaldo Cruz.
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Resumo: As estatinas são os fármacos mais 
utilizados para o tratamento das dislipide-
mias, com o propósito de reduzir os níveis de 
lipoproteínas plasmáticas ricas em colesterol 
e, assim, atuar na prevenção primária e secun-
dária das doenças cardiovasculares, bem como 
do acidente vascular encefálico. Tais efeitos 

resultam da capacidade inibitória das estatinas 
sobre a 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzi-
ma A (HMG-CoA) redutase, bloqueando as 
primeiras etapas da biossíntese de colesterol. 
No entanto, descobertas recentes sugerem 
que esses drogas podem ter propriedades 
anti-inflamatórias, antifibróticas e antiproli-
ferativas até então inexploradas, tornando-as 
opções terapêuticas promissoras no manejo 
de doenças crônicas, com especial ênfase na 
gastroenterologia. O tratamento com estati-
nas é, em geral, bem tolerado, mas, apesar da 
pequena incidência de efeitos adversos, estes 
ainda configuram uma fonte de preocupação 
para médicos e seus pacientes e serão também 
abordados neste trabalho.

Palavras-chave: Estatinas; Efeitos pleiotró-
picos; Doenças gastrointestinais; Doenças 
hepáticas crônicas.
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Introdução

As estatinas compõem uma classe de 
drogas que atuam pela inibição da HMG-
-CoA redutase e da síntese de colesterol no 
fígado, as quais, por meio da ampliação  do 
número de receptores de LDL na superfí-
cie dos hepatócitos, aumentam a absorção 
e o catabolismo do LDL-c, reduzindo seus 
níveis, os de colesterol total e, em menor 
grau, os de triglicerídeos.1 Tais substân-
cias foram descobertas ao acaso, durante 
uma pesquisa visando à obtenção de novos 
agentes antimicrobianos, e sua primeira 
representante, a mevastatina, foi isolada 
como produto metabólico a partir de cultu-
ras de Penicillium citrinum, em 1976, tendo 
sido posteriormente abandonada graças à 
hepatotoxicidade.

Assim, em 1987, a losuvastatina foi 
aprovada pelo FDA para uso terapêutico nos 
Estados Unidos, e a partir de então novos 
derivados sintéticos da classe surgiram: sin-
vastatina e pravastatina (1991), fluvastatina 
(1994), atorvastatina (1997), rosuvastatina 
(2003) e pitavastatina (2009), corroborando 
o grande sucesso de seus resultados sobre a 
redução do risco cardiovascular e da mor-
talidade em geral nos pacientes portadores 
de aterosclerose.2

De acordo com as estatísticas do Cen-
tro de Controle e Prevenção de Doenças, 
mais de 25% da população adulta acima dos 
quarenta anos nos Estados Unidos fazem 

uso de estatinas.3 No entanto, a despeito 
do consumo expressivo, a aderência ao 
tratamento em longo prazo é subótima, e 
estima-se que cerca de 10% dos america-
nos abandonem seu uso, por diversas razões, 
entre as quais sintomas que foram atribuídos 
ao medicamento, medo dos efeitos adversos 
e propaganda negativa por parte da mídia.4,5

Não obstante os temores acerca de seu 
uso contínuo, novos estudos vêm demons-
trando que tais fármacos podem ter ações 
benéficas mais complexas, que vão além 
de seu emprego original no tratamento de 
doenças cardiovasculares. Atualmente, acre-
dita-se que as estatinas possam desempenhar 
um potencial efeito imunomodulador no 
trato gastrointestinal, com melhoria na 
função endotelial, ação antioxidante, anti-
proliferativa e antiinflamatória, as quais 
poderiam contribuir para importantes avan-
ços no tratamento de doenças inflamatórias 
intestinais, doença hepática gordurosa não 
alcoólica, doenças colestáticas do fígado e 
cirrose, que serão discutidas na segunda 
parte deste artigo.

As drogas, em geral, e as estatinas, em 
especial, sinalizam ao longo da história da 
farmacologia duas verdades irrefutáveis e 
que merecem atenção redobrada de pes-
quisadores, médicos e usuários como um 
todo. A primeira diz respeito às descobertas 
ao acaso: idealizada para ser um antimicro-
biano, a estatina se transforma no maior 
fármaco protetor do sistema cardiovascular. 
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A segunda é que vários dos efeitos ocorrem 
e serão conhecidos muito além do tempo de 
pesquisa das drogas e podem ser maléficos 
ou benéficos, como veremos no presente 
artigo. Uma droga, portanto, deve ser cui-
dadosamente observada por décadas, e nós, 
médicos prescritores, devemos estar atentos 
aos seus paraefeitos e não os negar sem a 
verdade do tempo.

efeitos adversos no trato 
gastrointestinal (tgi)

As reações adversas ocorrem menos 
frequentemente com o uso de estatinas do 
que com outras classes de agentes hipolipe-
miantes. Os efeitos colaterais mais comuns 
decorrentes do uso de estatinas são as 
manifestações musculares, as quais exibem 
diferentes graus de intensidade, desde a simples 
mialgia até a situação mais grave, represen-
tada pela rabdomiólise (CPK > 10x LSN).6  
Quanto aos efeitos no aparelho digestivo, estu-
dos clínicos apontam que cerca de 0,5 a 3% de 
seus usuários apresentam elevação persistente 
e assintomática das aminotransferases (> 3x 
LSN), a qual costuma ocorrer nos primeiros 
três meses da terapia e é dose dependente. No 
entanto, apesar da temida preocupação com a 
disfunção hepática, as estatinas raramente se 
associam com formas severas de injúria hepá-
tica induzida por drogas (DILI).7,8

No pâncreas, à semelhança do fígado, 
além de promoverem a elevação assinto-

mática de lipase e amilase, corroborando 
a associação entre uso de estatina e insulto 
pancreático, formas mais severas de acome-
timento, com franca inflamação do tecido 
pancreático, têm sido relatadas. Episódios 
de pancreatite aguda são descritos com o 
uso de diversas estatinas, o que sugere que 
uma relação com a inibição da HMG CoA 
redutase, compartilhada por todas as repre-
sentantes da classe. Resposta inflamatória 
imunomediada, toxicidade celular direta, 
efeitos metabólicos e interação medica-
mentosa pela CYP3A4 são mecanismos 
propostos para o estabelecimento das formas 
agudas de pancreatite.9

Impõe-se, pois, além de uma cuidadosa 
anamnese e propedêutica hepato-pancre-
ática, a solicitação pré-uso dessas drogas 
(estatinas) de enzimas hepatobiliares e pan-
creáticas. Assim, será facilitado, ao longo do 
uso, um estudo comparativo de eventuais 
elevações enzimáticas. Soma-se também 
a pesquisa inicial de enzimas musculares 
(aldolase e creatinoquinase).

Em nível intestinal, alguns casos de 
colite microscópica foram relacionados às 
estatinas.10 Abordaremos cada um desses 
paraefeitos a seguir. 

elevacão das enziMas hepáticas

As estatinas podem estar associadas a um 
leve aumento das transaminases (< 3x LSN), 
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geralmente relacionado à doença hepáti-
ca gordurosa não alcoólica (DHGNA) ou 
consumo regular de álcool. Alguns estudos 
indicam elevações mais pronunciadas e per-
sistentes desses testes bioquímicos, acima de 
três vezes o limite superior da normalidade, 
conhecida como transaminitis. No entanto, 
a elevação das transaminases isoladamente, 
proveniente de sua liberação pelos hepatóci-
tos, não indica prejuízo na função hepática, 
pois não se acompanha de alterações nos 
níveis de albumina, tempo de protrombina 
ou aumento nos níveis de bilirrubina direta.

O aumento da alanina aminotransfe-
rase (ALT) costuma ser mais pronunciado 
que o de aspartato aminotransferase (AST), 
o que é consistente com um acometimento 
hepático. Já nos casos em que a AST se eleva 
mais do que a ALT, outra patogenia pode 
estar envolvida, como o comprometimento 
muscular, sendo necessária a dosagem de 
CPK e aldolase para diagnóstico diferencial.

Durante muitos anos, recomendou-se 
o acompanhamento seriado de transamina-
ses como rotina para os pacientes em uso 
recente de estatina. Desde 2012, porém, 
o Food and Drug Administration (FDA) 
recomenda a solicitação dos testes hepáticos 
antes do início da terapia com estatinas, para 
conhecimento dos valores de base, e que o 
teste somente seja repetido quando houver 
indicação clínica — novos sintomas ou con-
sulta regular —, não sendo necessário seu 
monitoramento frequente.11

Diante do paciente assintomático que 
apresente elevação de ALT maior do que 
três vezes o LSN, confirmada e persistente 
por mais de duas avaliações, recomendamos 
quatro possíveis estratégias:

1. Suspender a droga e reiniciar numa 
dose mais baixa.

2.  Substituir por outra estatina mais fraca, 
como pravastatin ou fluvastatina.

3.  Administrar em dias alternados.
4.  Adotar terapia sem estatina, optando 

por outro agente hipolipemiante.

injúria hepática induzida por drogas 
(dili)

A injúria hepática severa relacionada 
às estatinas tem sido descrita em alguns 
relatos de caso e estudos de registro, mas 
o risco estimado de hepatotoxicidade gra-
ve é, felizmente, baixo. De acordo com a 
rede Drug-Induced Liver Injury Network 
(Dilin), a hepatotoxicidade por estatinas 
capaz de causar injúria hepática clinica-
mente aparente é rara (1,8%), podendo 
apresentar diferentes padrões de apresenta-
ção e período de início variável.

No banco de dados do Livertox, mais 
de cem casos de Dili foram relacionados ao 
uso de atorvastatina e sinvastatina. O Regis-
tro Espanhol de Hepatotoxicidade (REH) 
descreve que somente 5,5% dos casos de 
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Dili (47/858) foram atribuídos às estatinas, 
sendo a atorvastatina responsável pelo maior 
número, tendo o fenótipo autoimune foi a 
principal característica.

Uma revisão da literatura conduzida 
por Russo e colaboradores concluiu que, 
após vinte anos de uso clínico, somente 
quarenta casos de Dili estavam relaciona-
dos a estatinas. A Dili constitui desordens 
do fígado mais desafiadoras para os gas-
troenterologistas/hepatologistas, pois seu 
diagnóstico requer elevado grau de sus-
peição, relação temporal com a exposição 
à droga e cuidadosa exclusão de outras 
etiologias de doença hepática. Pode ser 
classificada em intrínseca (ou direta) e 
idiossincrásica. A forma intrínseca se 
caracteriza por ser dose dependente e ter 
seu início num curto período a partir do 
início do medicamento (horas a dias). Já a 
idiossincrásica é dose independente, ocor-
re numa pequena proporção de indivíduos 
expostos (não previsível) e exibe um perío-
do de latência maior (dias a semanas). Em 
ambas as formas, as características químicas 
da substância, como lipossolubilidade e bio-
transformacão, são importantes. No caso 
das estatinas, foram descritas associações 
com as duas.12

Diante da suspeita de Dili, ou seja, 
estabelecida relação temporal sugestiva 
da associação entre uso da droga e altera-
ções hepáticas, faz-se necessária a busca 
por possíveis fatores confundidores, como 

doenças hepáticas preexistentes, infecções 
virais, metástases ou condições metabólicas/
autoimunes.

Devem-se estabelecer o tipo de agressão 
resultante — hepatocelular (ALT > 5x LSN 
ou ALT/FA > ou = 5), colestático (FA > 2x 
LSN ou ALT/FA < ou = 2) ou lesões mis-
tas —, suspender imediatamente a droga e 
monitorar parâmetros hepáticos, albumina e 
INR, de acordo com o grau de elevação das 
transaminases. Um tratamento sintomático 
pode ser iniciado, como colestiramina (4 a 
16g/dia), para os pacientes que apresentam 
fenótipo colestático.

Nos casos de lesão do tipo hepatocelular 
de aumento moderado, após duas semanas 
com a persistência dos testes bioquímicos 
alterados, deve-se iniciar corticoterapia/
imunossupressão.

Nas circunstâncias de elevações seve-
ras (ALT > 10x LSN), devem-se monitorar 
INR e parâmetros bioquímicos diariamente 
e considerar transplante hepático de acordo 
com os critérios do King’s College Hospital 
– INR > 6,5 ou dois dos seguintes: idade 
< 10 anos ou > 40 anos;  intervalo entre o 
início da icterícia e o início da encefalopatia 
superior a 7 dias; INR > 3,5s; bilirrubina 
total > 18 mg/dL. Entretanto, um relatório 
emitido pelo FDA com análises entre 2000 e 
2009 evidenciou um número extremamente 
baixo de injúria hepática severa, morte e 
transplante de fígado associados ao uso de 
estatinas (<2 por milhão pacientes-anos).
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Não é possível prever quais pacien-
tes apresentarão hepatotoxicidade severa, 
sendo necessário alerta a sinais e sintomas 
dessa rara complicacão, em especial naqueles 
pacientes sabidamente portadores de doen-
ças hepáticas crônicas em atividade.

pancreatite aguda

A etiologia medicamentosa respon-
de por cerca de 1,4% a 2% dos casos de 
pancreatite aguda. Ela constitui, em geral, 
formas de apresentação mais brandas, e uma 
série de drogas já foi descrita como poten-
cialmente danosa ao pâncreas, incluindo as 
estatinas.13-15 O mecanismo exato da pan-
creatite aguda causada por estatinas ainda é 
desconhecido, mas a interação medicamen-
tosa tem sido proposta em alguns casos. A 
duração entre o início do tratamento com os 
hipolipemiantes e o episódio de pancreatite 
aguda varia, e, de acordo com os diversos 
relatos de caso, pode ocorrer desde o pri-
meiro dia até vários meses após.

A associação entre PA e uso de esta-
tinas é baseada em descrição de casos na 
literatura, e não se conhece ainda se as dife-
rentes estatinas apresentam riscos distintos. 
É imperativo que, diante de um quadro de 
pancreatite aguda sem causa definida, a des-
peito de robusta investigação diagnóstica 
prévia, se recorde do uso de estatina como 
diferencial e que se tenha maior atenção ao 

prescrevê-la para os pacientes sob maior ris-
co de desenvolver pancreatite.

colite Microscópica

A colite microscópica é uma condição 
idiopática que afeta 15% dos portadores 
de diarreia aquosa crônica ou intermiten-
te.16 Existem dois tipos: colite linfocítica e 
colagenosa. Ambas se caracterizam, à aná-
lise histopatológica, por inflamação crônica 
da mucosa e aumento dos linfócitos intra-
epiteliais, sendo que na forma colagenosa 
há ainda um espaçamento subepitelial da 
lâmina própria. Acometem com maior 
frequência indivíduos de meia-idade, prin-
cipalmente do sexo feminino, e têm curso 
benigno. A diarreia é, em geral, persistente, 
aquosa, e pode se associar à dor abdominal, 
porém com pouca ou nenhuma repercussão 
sistêmica.

Na colonoscopia, a mucosa intestinal 
apresenta aparência normal, sendo o diag-
nóstico realizado por meio de biópsia do 
cólon. Existem diversos fatores de risco asso-
ciados à colite microscópica, como idade 
avancada, comorbidades de caráter autoi-
mune — doenca celíaca, diabetes mellitus 
tipo 1, doença de Crohn —, exposição a 
patógenos intestinais — infecção prévia 
por Yersinia, Clostridium ou Campylobac-
ter — e uso de medicamentos, entre eles as 
estatinas (Quadro 1). Sua etiologia perma-
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nece desconhecida, mas acredita-se que seja 
multifatorial, consistindo numa resposta 
específica da mucosa intestinal a estímulos 
ainda ignorados, em indivíduos genetica-
mente suscetíveis.

Diante do diagnóstico de colite micros-
cópica, a exemplo da terapêutica de outras 
doenças intestinais crônicas que cursam com 
diarreia, algumas medidas gerais comuns 
se aplicam a esses pacientes. Devem ser 
desencorajados ao uso de anti-inflamató-
rios (AINEs) e demais drogas que possam 
servir de gatilho na patogênese da doença. 
Em caso de uso contínuo, elas devem ser 
substituídas por outros de eficácia clíni-
ca semelhante. Costuma haver alívio dos 
sintomas com agentes antidiarreicos não 

específicos, como a loperamida. Nos pacien-
tes em que a diarreia persistir, a despeito 
dos antiarreicos, budesonida, corticoide 
de alta metabolização hepática de primei-
ra passagem e ação predominantemente 
local/intraluminal devem ser adicionados 
ao tratamento, na posologia inicial de 9mg/
dia durante quatro semanas, com posterior 
redução progressiva. 

efeitos pleiotrópicos das estatinas

Nos últimos anos, tem havido um inte-
resse crescente sobre os possíveis benefícios 
do emprego das estatinas no tratamento de 
doenças crônicas de diversas origens, não 

Avaliação do nível de probabilidade de um fármaco desencadear colite microscópica

Probabilidade Alta Probabilidade Intermediária Probabilidade Baixa

Acarbose Carbamazepina Cimetidina
Aspirina e AINES Celecoxibe Sais de ouro
Clozapina Duloxetina Piascledine
Entacapona Fluvastatina  
Flavonóides* Flutamida  
Inibidores de bomba de prótons Oxetorone  
Ranitidina Levodopa  
Sertralina Paroxetina  
Ticlopidina Sinvastatina  
  Stalevo¶  

* Drogas venotônicas contendo flavonoides (diosmina, hesperidina).
¶ Drogas anti-Parkinsonianas, contendo levodopa e benserazida (Madopar) e carbidopa, levodopa e entocapone (Stalevo).
Retirado de: Münch A, Aust D, Bohr J, et al. Microscopic colitis: Current status, present and future challenges: statements of the 
European Microscopic Colitis Group. J Crohns Colitis 2012; 6:932. 
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somente a cardiovascular. Ainda pouco 
conhecidos, os “efeitos pleiotrópicos”, como 
vêm sendo denominados, se caracterizam 
por exibir propriedades anti-inflamatórias, 
antiproliferativas e de melhora da disfunção 
endotelial, as quais atuariam em processos-
-chave na fisiopatologia dessas condições, 
contribuindo para melhores desfechos 
clínicos. 

Devemos ressaltar, no entanto, que, 
apesar desses efeitos promissores, novos 
ensaios clínicos randomizados e controlados 
em grandes séries de pacientes devem ser 
realizados antes que as estatinas possam ser 
recomendadas para uso em outros desfechos 
clínicos. Discutiremos, então, as evidências 
mais recentes acerca do emprego dessas dro-
gas na área da gastroenterologia.

doenças inflaMatórias intestinais 
(dii)

A possibilidade do emprego de estati-
nas como auxílio no tratamento para as DII 
vem despertando o interesse dos pesquisa-
dores em todo o mundo. Estudos recentes 
sugerem que tais drogas são capazes de inibir 
a expressão induzida por citocinas do com-
plexo de histocompatibilidade tipo II, com 
a inibição do fator ativador encontrado nas 
células apresentadoras de antígenos, como 
as dendríticas, reduzindo, assim, a apresen-
tação de antígenos às células T. Outro efeito 

das estatinas seria a redução na migração 
dos leucócitos para os sítios de inflamação, 
evento crítico na perpetuação do estado 
pró-inflamatório.

Assim, essas substâncias atuariam 
diminuindo a expressão de moléculas de 
adesão celular nos leucócitos e nas células 
endoteliais, acarretando a redução na adesão 
celular e dificultando a migração transvascu-
lar. Estudos em animais identificaram uma 
menor expressão do fator de necrose tumo-
ral alfa (TNF-a), citocina pró-inflamatória 
alvo da terapia biológica na DII, nos indi-
víduos que fizeram uso de estatinas. Outras 
citocinas pró-inflamatórias, como IL-17, 
IL-23 e interferon gama, também tiveram 
seus níveis reduzidos após tratamento com 
essa classe de hipolipemiantes.

O efeito das estatinas nas DII foi 
verificado por um grande estudo coor-
te retrospectivo, no qual Crockett e 
colaboradores avaliaram 11.857 pacientes 
previamente diagnosticados com DII e 
seus desfechos subsequentes, que incluíram 
necessidade de esteroides, início de terapia 
biológica, hospitalização e abordagem cirúr-
gica — 42% dos pacientes tinham doença 
de Crohn; 57%, retocolite ulcerativa; 1%, 
colite indeterminada. 

As medicações de uso habitual foram 
semelhantes em ambos os grupos, expostos 
ou não às estatinas, sendo que 67% faziam 
uso de derivados 5-ASA, 17% estavam 
utilizando esteroides, 23% usavam tiopu-
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rinas e 6% estavam sob uso de anti-TNF. 
O emprego de estatinas foi significante-
mente associado à redução na terapia com 
corticoide (18%) — hazard radio [HR]: 
0.82, 95%, CI 0.71-0.94. Também houve 
no grupo que utilizou estatinas uma redu-
ção no uso de anti-TNF (HR: 0.72, 95%, 
CI 0.46-1.11), menor necessidade de tra-
tamento cirúrgico (HR: 0.80, 95%, CI: 
0.63-1.02) e internação hospitalar (HR: 
0.88, 95%, CI: 0.74-1.05).18

Outros dois estudos não controlados 
observaram uma redução nos marcadores 
inflamatórios em pacientes portadores de 
doença de Crohn em uso de estatinas. Um 
deles analisou o efeito do tratamento com 
80 mg de atorvastatina em dez pacientes, 
revelando que, após o período de treze 
semanas, uma redução de 82 pontos no 
índice de atividade da doença de Crohn foi 
observada (P=0.105), bem como a diminui-
ção de cerca de 44% nos níveis de proteína 
C reativa (PCR) após o período do estudo 
(P=0.008).

Oito dos dez pacientes também exi-
biram uma diminuição dos níveis de 
calprotectina, a qual tornou a se elevar em 
cinco de seis pacientes após a suspensão da 
estatina.18

Graças ao seu efeito imunomodulador 
em modelos experimentais, seu perfil de 
segurança, combinado à sua via de admi-à sua via de admi- sua via de admi-
nistração oral, faz dessa classe uma atraente 
opção terapêutica. Estudos clínicos mos-

traram que as estatinas têm um potencial 
efeito na redução dos índices de atividade de 
doença, reduzindo a necessidade do uso de 
esteroides. No entanto, novas pesquisas se 
fazem necessárias antes de podermso incluir 
tais drogas no arsenal terapêutico das doen-
ças inflamatórias intestinais.

doenças do fígado

A despeito da preocupação envolven-
do a terapia com estatinas em pacientes 
portadores de doenças hepáticas, novas 
evidências sugerem que não apenas seu uso 
é seguro, não havendo risco adicional de 
hepatotoxicidade, como também pode haver 
benefícios clínicos adicionais dessas drogas 
sobre a doença de base. Grandes estudos 
observacionais retrospectivos vêm demons-
trando redução no risco de progressão da 
fibrose, descompensação, incidência de car-
cinoma hepatocelular (CHC) e mortalidade 
em pacientes portadores de hepatite pelos 
vírus B ou C que fizeram uso de estatinas.

Outro estudo, conduzido em pacientes 
portadores de hepatite crônica pelo vírus 
B, identificou que a terapia com estatinas 
não somente reduzia o risco de CHC, como 
também o de malignidade em geral. Nos cir-
róticos com hipertensão portal, um estudo 
controle randomizado avaliando o uso de 
sinvastatina versus placebo em 55 pacien-
tes encontrou no grupo que fazia uso da 
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droga uma redução de 8,3% no gradiente 
de pressão venosa hepática, sendo tal efeito 
aditivo aos pacientes que já faziam uso de 
beta-bloqueadores não seletivos. 

esteatohepatite não alcoólica 
(nash)

Dislipidemia é comum entre os pacien-
tes portadores de doença hepática gordurosa 
não alcoólica e desempenha um papel-chave 
no desenvolvimento de doença cardiovas-
cular, a principal causa de mortalidade 
nessa populacão. A dislipidemia associada 
à doença hepática gordurosa não alcoóli-
ca é caracterizada por hipertrigliceridemia, 
elevação dos níveis de LDL e redução do 
HDL colesterol. Assim, em 2018, a Associa-
ção Americana para o Estudo das Doenças 
do Fígado (em inglês, AALSD) recomen-
dou em seu guideline que o tratamento da 
dislipidemia dos pacientes portadores de 
esteato-hepatite não alcoólica (em inglês, 
Nash) seja feito com estatinas, as quais são 
geralmente bem toleradas e não se associam 
a efeitos adversos hepáticos nessa população.

Alguns estudos controle randomiza-
dos sugerem que pacientes com Nash que 
foram tratados com estatinas experimen-
tam redução significativa nos níveis de 
aminotransferases, quando comparados 
com o grupo controle. No entanto, não há 
evidências de melhora histológica na balo-

nizacão dos hepatócitos e/ou fibrose com 
essa terapia.19,20

cirrose hepática

Um estudo recente avaliou o efeito das 
estatinas nos desfechos clínicos em pacientes 
cirróticos — 81 cirróticos em uso de estati-
nas e 162 controles foram avaliados, sendo o 
follow up no grupo com o medicamento de 
36 meses e 30 meses no grupo controle. Não 
houve diferenças estatisticamente significan-
tes de idade, Child-Pugh, Meld, prevalência 
de CHC, uso de beta-bloqueadores não 
seletivos, presença de varizes esofágicas ou 
marcadores bioquímicos. Pacientes no gru-
po tratado apresentaram maior prevalência 
de doença coronariana e menor de diabetes 
mellitus.

O tempo médio de sobrevida dos 
pacientes sob uso de estatinas foi de 10,8 
anos, comparado a 6,3 no grupo controle 
(P=0.06). O tempo médio de sobrevida dos 
pacientes Child Pugh A foi de 14,4 anos no 
grupo medicado versus 7 no grupo controle 
(P=0.01). Os autores também reportaram 
um menor risco de descompensação da cir-
rose nos usuários de estatinas.21

Um estudo coorte robusto conduzi-
do por Mohanty e colaboradores avaliou 
40.512 pacientes portadores de hepati-
te C entre 1996 e 2009, dos quais 98% 
eram homens, com média de idade de 56 
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anos. Desses, 2.802 indivíduos fizeram 
uso de estatinas. Os autores encontra-
ram um menor risco de descompensação 
(HR: 0.56, 95%, CI: 0.39-0.77) e mor-
te (HR: 0.56, 95%, CI: 0.46-0.69) entre 
aqueles que foram tratados com a droga.22  
Tais estudos despertam o interesse para os 
potenciais efeitos dessa classe de medica-
mentos na cirrose hepática, mas nenhuma 
evidência corrobora seu uso em pacientes 
previamente descompensados/em falência 
hepática crônica agudizada.

hipertensão portal

As manifestações clínicas da cirrose 
hepática variam entre a disfunção hepa-
tocelular e a hipertensão portal. Esta 
última se caracteriza por um aumento 
no gradiente de pressão venosa hepática 
(GPVH) acima de 5 mmHg, e, quando 
este atinge a marca de 10mmHg, compli-
cações clinicamente significativas começam 
a surgir, como o aparecimento de ascite e 
de varizes esofageanas. O sangramento por 
varizes geralmente ocorre quando o GPVH 
está acima de 12 mmHg, traduzindo uma 
situação dramática e de elevada morbimor-
talidade. Felizmente, tal situação pode ser 
contornada com o uso de beta-bloquea-
dores não seletivos ou ligadura elástica. 
No entanto, cerca de 15% dos cirróticos 
apresentam contraindicação ao uso de tais 

drogas e outros 15% não toleram seu uso, 
sendo de grande relevância a descoberta de 
novas terapias capazes de atuar preventiva-
mente nesses desfechos trágicos.23

Abraldes e colaboradores conduzi-
ram um estudo randomizado, duplo cego, 
no qual avaliaram 59 pacientes cirróticos 
com hipertensão portal, os quais foram 
divididos entre o grupo que recebeu sin-
vastatina 20mg/dia e, após o 15º dia, 40mg/
dia, durante um mês, e o grupo placebo. 
Ficou evidente que 32% dos pacientes 
apresentaram queda do GPVH após um 
mês de terapia com sinvastatina, havendo 
melhora da perfusão hepática e efeito aditivo 
aos beta-bloqueadores.24,25,26

Assim, sugere-se que as estatinas atuem 
em três diferentes tipos celulares no fígado, 
responsáveis por seus efeitos anti-inflama-
tórios e antifibróticos. Ao atuar sobre as 
células estrelares, tais drogas reduziriam a 
produção de colágeno e a atividade prolife-
rativa, diminuindo também o turnover dos 
miofibroblastos. Ao agir sobre as células 
endoteliais, aumentariam a produção de 
óxido nítrico na região hepatoesplâncnica, 
reduzindo a resistência vascular hepática, 
sem, entretanto, efeitos substanciais sobre 
a circulação sistêmica. Nos hepatócitos, tais 
drogas seriam responsáveis por uma redução 
nos marcadores pró-inflamatórios, dimi-
nuindo, assim, a inflamação histológica. 
Nesse contexto, as estatinas surgem como 
fortes aliadas na contenção das alterações da 
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microcirculacão hepática provocadas pela 
hipertensão portal.

conclusão

As estatinas formam uma das 
categorias de drogas mais prescritas mun-
dialmente, atuando no tratamento de 
pacientes portadores de dislipidemias e 
para a prevenção de eventos cardiovas-
culares, sendo geralmente bem toleradas. 
Apesar da grande preocupação envolvendo 
seus efeitos adversos, como a hepatotoxi-
cidade, sua incidência é pequena, sendo 
raros os casos de injúria hepática severa. 
Seu emprego em pacientes portadores de 
doença hepática crônica é atualmente acei-
to, e as indicações para o tratamento e o 
seguimento seguem as mesmas recomen-
dações que para a população geral. 

Assim, estatinas são consideradas 
drogas seguras e efetivas nas doenças 
hepáticas crônicas e cirrose compensada, 
devendo ser evitadas apenas nos casos de 
hepatite aguda ou cirrose descompensa-
da. Novas evidências que sugerem seus 
efeitos pleiotrópicos corroboram seu 
uso nessa população em especial, porém 
um maior número de estudos deve ser 
concluído antes de podermos expandir 
suas indicações na prática clínica para 
outras doenças além do manejo das 
hiperlipidemias. 
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for submetido para revisão. Se aceito, esta informação 
será publicada no artigo final.

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

Revisão por Pares -Todos os manuscritos enviad-
os aos Anais da ANM são submetidos a revisão edito-
rial. Normalmente, cada manuscrito é submetido de 
forma anônima pelo Editor a 3 Revisores (pelo menos 
2). Se o Editor receber revisões conflitantes, o artigo 
é sempre enviado a 1 ou 2 Revisores adicionais, antes 
da decisão final do Editor. Se for julgado necessário 

pelo Editor ou pelos Revisores, estudos estatísticos 
incluídos no manuscrito serão analisados por um es-
tatístico. 

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

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

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

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

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

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

Se o trabalho for financiado por instituição de 
pesquisa ou comercial, o nome da instituição 

deve ser mencionado. 

TIPOS DE COLABORAÇÃO: 
Artigos Originais: Devem ser apresentados nesta 

sequência: Folha de Rosto, Resumo + Palavras-chave, 
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Dis-
cussão, Conclusões, Referências, Endereço para cor-
respondência, Tabelas e Legendas. Cada secção deve 
ser iniciada em uma página. As páginas devem ser 

Instruções para os autores
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numeradas de modo consecutivo. Os artigos originais 
devem apresentar contribuições autênticas ou aborda-
gens novas. Os autores devem ser no máximo 6 (seis). 
Os artigos com mais de 6 autores devem ser acom-
panhados de uma carta explicitando a participação de 
cada autor no trabalho. 

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

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

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

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

TABELAS: 
Deverão ser numeradas em algarismos arábicos 

e constar isoladamente em páginas separadas. Cada 

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
Deverão ser numeradas de modo consecutivo, na 

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

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

Artigos de Periódicos e Revistas: 
Paterson RF, Lifshitz DA, Kuo RL, Siqueira Jr TM, 

Lingeman JE: Shock wave lithotripsy monotherapy 
for renal calculi. Int Braz J Urol. 2002; 28:291-301. 

Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, de la 
Rossete J: Does ultrastructural morphology of human  
detrusor smooth muscle cell characterize acute uri-
nary retention? J Urol. 2002; 167:1705-9. 

Livros: 
Sabiston DC: Textbook of Surgery. Philadelphia, 

WB Saunders. 1986; vol. 1, p. 25. 

Capítulos de Livros: 
Penn I: Neoplasias in the Allograft Recipient. In: 

Milford EL (ed.), Renal Transplantation. New York, 
Churchill Livingstone. 1989; pp. 181-95. 

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