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Há cerca de 4 – 5 décadas aprendíamos a prática médica com a observação atenta aos 
grandes mestres, seu comportamento elegante, sua atitude humanista e seu saber oriundo do 
exercício profissional, das leituras e do exemplo dos mais experientes.

A prática da medicina está experimentando numerosas mudanças, as quais devemos nos 
adaptar, mas devemos também ser críticos e cuidadosos.

A época atual, denominada “era da revolução informática” nos leva a optar pela via da 
comunicação eletrônica, em detrimento dos livros e revistas escritos. Este é um momento 
de transição entre gerações, sendo que os idoso tendem à literatura escrita e os mais 
jovens inteiramente a forma virtual. Seria este um elemento oportuno para investirmos na 
reaproximação do ensino do graduando.

Os alunos de hoje estão interligados à internet mesmo nas aulas e atividades presenciais. 
Estaria aqui um desafio aos mestres ao conviverem com este comportamento?

No passado recente a medicina era essencialmente diagnóstica e terapêutica, hoje 
os aspectos epidemiológicos e preventivos predominam e impõem ao antigo mestre uma 
necessidade de rever e atualizar-se nas novas plataformas, nem sempre de fácil assimilação.

Cresce inúmeras vertentes no mundo do comportamento ético, envolvendo condutas e 
decisões como judicialização, geralmente decorrente do alto custo da medicina tecnológica, 
e que traz para nosso campo de atuação não só o crescimento da bioética, bem como uma 
interlocução com o poder judiciário.

Teremos que incluir conhecimento jurídico no ensino médico atual ?
Mas se grandes mudanças ainda estão por vir, antigas práticas terão que ser valorizadas 

e incorporadas.

E d i t o r i a l

O Ensino da Graduação 
em Medicina
Acad. José Galvão-Alves

Membro Titular da Academia Nacional de Medicina



Contrário a todos estes conceitos, existem princípios eternos na prática médica, que 
deveriam ser imutáveis ao longo do tempo.

A profissão médica é exercida por homens — seres humanos — dotados de inteligência 
emocional, tecnicamente idôneos e moralmente corretos.

O homem para o bem do homem. 
A ciência existe para basear nossas condutas e o humanismo para conduzi-las com 

altivez, transmitindo aconchego, solidariedade, generosidade, resiliência . A espiritualidade 
pode trazer ainda conforto e esperança.

O primeiro contato com nosso paciente é um encontro entre seres humanos, com seus 
defeitos e virtudes, em que o médico se ocupa em conhecer e ouvir as queixas daquele que 
está em sofrimento.

Aqui se dá a verdadeira relação médico-paciente! Aqui registra-se o caminho de sucesso 
que pode ou não seguir-se em meio a tantas variáveis contidas na relação humana. Aqui está 
o ponto de excelência da prática e do ensino baseados em uma evidência — o humanismo  
e a empatia.
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S e s s ã o
6 de junho de 2019

I Seminário Brasileiro de Saúde Materno Infantil 
e Poluentes Ambientais reúne estudantes na 

Academia Nacional de Medicina

A Academia Nacional de Medicina 
sediou, nos dias 6 e 7 de junho de 2019, 
o I Seminário Brasileiro de Saúde Materno 
Infantil e Poluentes Ambientais. O evento  
foi possível graças à parceria entre a Acade-
mia Nacional de Medicina e a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, por meio da 
Faculdade de Medicina, a Maternidade 
Escola e o Instituto de Estudos de Saúde 
Coletiva (IESC).

Com dois dias de duração e contando 
com a participação de palestrantes de alto 

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva discursa na abertura do Seminário



11

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 (4), 2019

nível vindos de diversas especialidades, o 
evento fez importantes contribuições não só 
no campo teórico, mas também no incentivo 
às pesquisas sobre o efeito dos poluentes 
ambientais sobre a saúde de mães e crianças. 
Além de consagrados nomes da pesquisa 
nacional, o evento também teve a participação 
de convidados internacionais, configurando 
um importante ponto de convergência entre 
os trabalhos desenvolvidos no país e aqueles 
desenvolvidos em outros países.

Em seu discurso de abertura, o Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva ressaltou ser uma 
honra para a Academia Nacional de Medicina 
organizar, junto à UFRJ, um programa de tão 
alto nível. Chamou atenção para o fato de que 
os dois temas — “saúde materno-infantil” e 
“poluentes ambientais” — já são de grande 
importância quando tratados em separado;

Além do debate teórico, também foi ponto 
de destaque o desenvolvimento de estratégias 
de ação e prevenção, visando a implementação 
de ações de vigilância e atenção à saúde 
voltadas para a população infantil desde a 
gestação. De maneira geral, o evento teve como 
objetivo fazer um apanhado do conhecimento 
existente no Brasil acerca dos impactos sobre à 
saúde decorrentes da exposição aos poluentes 
ambientais durante a gestação e período 
perinatal até a adolescência. Além deste fato, o 
encontro na Academia Nacional de Medicina 
tornou possível a articulação de uma atuação 
em rede, favorecendo o intercâmbio de 
informações e a formação de recursos humanos.

Existem evidências crescentes de que a 
exposição a substâncias poluentes do ambien-
te (agrotóxicos, contaminantes atmosféricos, 
metais, substâncias plastificantes, solventes 
domissanitários) durante a gestação e 
período perinatal até a adolescência, pode 
levar a ocorrência de desordens ou alterações 
na saúde, não só na infância, mas também 
na vida adulta. O Brasil é um dos países 
da região das Américas que incorpora uma 
ampla variedade de fatores e condições 
ambientais que podem constituir um 
risco para a saúde infantil, entre eles a 
poluição atmosférica nos grandes centros 
urbanos e o uso disseminado e crescente 
de agrotóxicos em áreas rurais e urbanas 
de todo o país.

No primeiro dia de evento, o Acad. 
Jorge Rezende Filho abordou Saúde Materna, 
ressaltando que entre 1990 e 2015, a taxa de 
mortalidade materna global diminuiu apenas 
2,3% ao ano. No entanto, a partir de 2000, 
observou-se uma aceleração nessa redução. Em 
alguns países, as reduções anuais de mortalidade 
materna entre 2000 e 2010 foram superiores 
a 5,5%. Já no Brasil, entre 1990 e 2015 a 
redução na razão de mortalidade materna no 
Brasil foi de 143 para 62 óbitos maternos por 
100 mil nascidos vivos, o que representou 
uma diminuição de 56%. Destacou ainda que 
países de baixa renda são responsáveis por 99% 
dos óbitos maternos, sendo que esta é maior 
entre mulheres que vivem em áreas rurais e 
comunidades mais pobres.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse Simpósio, basta 
abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.

Sobre estratégias para a redução dos índices 
de mortalidade materna, destacou a qualificação 
da atenção ao parto e ao pós-parto, incluindo as 
emergências obstétricas. Além deste fato, torna-
se necessário o investimento em qualificação 
das equipes de atenção ao pré-natal. Chamou 
atenção para a necessidade de uma articulação 
em rede, envolvendo a atenção básica e a 
hospitalar. Por fim, destacou que é preciso que 
sejam implementadas ações de planejamento 
reprodutivo, o que inclui também ações de 
conscientização sobre o aborto, ressaltando que 
em 2016, houve um aumento dos óbitos por 
hemorragia, infecção puerperal e aborto no 
município do Rio de Janeiro.

Discorrendo sobre Equidade e Poluição, 
o Acad. Paulo Saldiva fez considerações 
sobre a história dos estudos sobre a poluição 
do ar, destacando que, na década de 80, a 
poluição do ar era “uma causa à procura de 
uma doença” e que, ao longo do tempo, foi 
possível observar os efeitos deletérios desta 
condição à saúde humana. Chamou atenção 
para o fato de que, no dia 19 de junho, será 
entregue na Assembleia Geral das Nações 

Unidas um documento que trata da poluição 
do ar nos mesmos moldes que a Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco, buscando 
o estabelecimento de políticas globais sobre  
a matéria.

Por meio de gráficos, demonstrou que, 
embora os maiores níveis de poluição sejam 
registrados nos centros urbanos, é nos pulmões 
das populações periféricas — que, mesmo 
trabalhando nestes centros urbanos, em geral 
residem em áreas mais afastadas e, portanto, 
permanecem mais tempo em deslocamento 
diário — que são observadas as maiores 
concentrações de poluentes. Ressaltou que a 
chance de uma criança completar um ano de 
vida na cidade de São Paulo pode variar em  
até oito vezes, dependendo de onde esta criança 
reside. Por fim, fez um apelo à audiência, 
destacando que é preciso que pensemos 
criticamente sobre nossa relação com o 
nosso ambiente, afirmando que as políticas 
voltadas para as cidades não são formuladas 
pela população, ainda, sim, é nela que são 
observados os desdobramentos mais graves.

Parte 1 Parte 3Parte 2 Parte 4
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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 06/06/2019, 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 28ª Sessão Ordinária 
do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 23 de maio de 2019 e, não 
havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter 
Araujo Zin elogiou o trabalho da Acadêmica Eliete Bouskela na Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), incluindo no edital de bolsas do Programa Cientistas de Nosso 
Estado duas importantes observações: uma referente à possibilidade de inclusão de pesquisadores eméritos ou 
aposentados nos projetos de pesquisa e uma outra, que acrescenta um ano para o período de avaliação de 
produtividade para as pesquisadoras que se tornaram mães nos últimos cinco anos. Chamou atenção para duas 
datas comemorativas: o Dia Mundial sem Fumo, celebrado no dia 31 de maio e o Dia do Meio-Ambiente, 
celebrado no dia 05 de junho. O Acadêmico Omar da Rosa Santos congratulou o Acadêmico José Carlos do 
Valle por seu aniversário, ocorrido no dia 04 de junho de 2019, no que foi acompanhado por todo o plenário. O 
Acad. Paulo Hilário do Nascimento Saldiva fez comentários pertinentes acerca da política de regulamentação 
de impostos sobre o tabaco no Brasil, requisitando que a Academia Nacional de Medicina emitisse um 
posicionamento oficial sobre o assunto, a ser produzido por meio de comissão multidisciplinar, tratando da 
interface do tabaco com diversas especialidades médicas. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
solicitou, então, que o Acad. Paulo Hilário do Nascimento Saldiva produzisse um documento inicial, 
manifestando a preocupação da instituição com esta pauta. Posteriormente, este documento seria seguido por 
um relatório completo, produzido por comissão multidisciplinar a ser nomeada pelo Presidente. O Acad. Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro retomou a discussão sobre a abertura de editais mais inclusivos. Ressaltou que existe 
edital aberto na Fundação Oswaldo Cruz direcionado a pós-doutorandos com até 7 anos de formados, mas 
sendo esta regra flexibilizada para candidatas que comprovarem terem se tornado mães ao longo deste tempo, 
estendendo-se o prazo até 9 anos. O Acad. Celso Ferreira Ramos Filho manifestou preocupação com relação à 
publicação de decreto por parte do Ministério da Saúde, reorganizando os departamentos do Ministério, 
aglutinando o departamento responsável por Doenças Sexualmente Transmissíveis com outras enfermidades 
como tuberculose, formando o Departamento de Doenças de Condições Crônicas. Além deste fato, comentou 
também acerca do Decreto-lei assinado conjuntamente pelo Presidente da República e o Ministro da Economia 
direcionado à reorganização do Ministério da Economia. No texto, o decreto transfere para o Ministério da 
Economia as questões associadas à regulação profissional, o que inclui os Conselhos Regionais de Medicina. 
O Acadêmico ressaltou a importância da manutenção destas entidades como autarquias autônomas e também 
a importância de evitar a desorganização deste sistema, salientando que as gestões futuras dos Conselhos 
deverão ser formadas por pessoas com profundo conhecimento do funcionamento dos mesmos. Não havendo 
mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu 
continuidade ao I Seminário Brasileiro de Saúde Materno Infantil e Poluentes Ambientais, realizado por meio da 
parceria entre Academia Nacional de Medicina e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujas atividades se 
estenderão até o dia 7 de junho. Abordando o tema “Equidade e Poluição” falaram o Acad. Paulo Hilário do 
Nascimento Saldiva e o Dr. Wanderson Kleber de Oliveira (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária). Encerradas 
as conferências, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acads. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Walter Araujo Zin, Celso Ferreira Ramos Filho, José Gomes Temporão e Paulo Hilário do Nascimento Saldiva. 
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, Milton Ary Meier, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Eliete Bouskela, Gerson Canedo de Magalhães, Walter 
Araujo Zin, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Claudio Cardoso de Castro, Orlando Marques Vieira, Omar da 
Rosa Santos, Rubens Belfort Mattos Jr., Antonio Egidio Nardi, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Celso 
Ferreira Ramos Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Hermógenes Rocco Suassuna, José Manoel 
Jansen, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Adolpho Hoirisch, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Ricardo José Lopes da Cruz, José Carlos do Valle, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Gomes 
Temporão, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Mario Barreto Corrêa Lima, Paulo Hilário do Nascimento 
Saldiva (28). 



S e s s ã o
13 de junho de 2019

Especialistas apresentam perspectivas para  
a Residência Médica em Cirurgia na  

Academia Nacional de Medicina

A Sessão da última quinta-feira (13) na 
Academia Nacional de Medicina dedicou-
se a discutir Residência Médica em Cirurgia 
no Brasil. Com apresentações de diferentes 
especialistas — incluindo Acadêmicos da 
instituição —, o Simpósio reuniu estudantes de 
graduação e pós-graduação no Anfiteatro Miguel 

Couto. Sob a organização dos Acadêmicos e 
cirurgiões Henrique Murad, Samir Rasslan e 
Orlando Marques Vieira, o Simpósio levantou 
importantes questionamentos sobre o futuro 
desta categoria de residência médica.

Após alocução de abertura feita pelo 
Acad. Antonio Egidio Nardi, o Simpósio 

O Acad. Antonio Egidio Nardi conduz os trabalhos do Simpósio, em mesa 
formada pelos Drs. Edivaldo Utiyama e Rosana Leite de Melo e os Acads. 
Orlando Marques Vieira, Henrique Murad e Walter Zin
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foi iniciado pela conferência do Dr. Paulo 
Corsi, que abordou “Residência Médica em 
Cirurgia Geral: a Visão do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões”. Em sua apresentação, 
definiu o Cirurgião Geral como o médico 
que, conhecedor das bases fundamentais da 
cirurgia, seja capaz de utilizá-las na execução 
de operações nos diversos órgãos e sistemas, 
incluindo os procedimentos básicos de outras 
especialidades cirúrgicas, de modo a poder 
eventualmente tratar de pacientes em caráter 
emergencial. Ressaltou, ainda, que os limites 
de sua atuação são ditados pelas necessidades 
e recursos de sua comunidade, usando como 
exemplo o médico rural, que, não podendo 
recorrer a especialistas, só pode confiar em 
seus próprios conhecimentos.

Acerca da “Formação do Residente 
em Cirurgia de Cabeça e Pescoço”, o Acad. 
Jacob Kligerman ressaltou a importância na 
excelência na formação de cirurgiões nessa 
área uma vez que, nos casos de cirurgia 
da tireoide, o primeiro procedimento 
cirúrgico oferece a melhor chance de cura. 
Na sequência, perpassou todos os ciclos de 
treinamento pelos quais o residente desta 
área deverá passar, elucidando o que se espera 
dele em cada um destes.

Apesar das inúmeras inovações tecno-
lógicas disponíveis atualmente, o Acadêmico 
ressaltou que o médico, em determinadas 
circunstâncias, deixa-se levar pelo “encanto” dos 
novos procedimentos e avanços tecnológicos, 
esquecendo-se de sua periculosidade e da 

importância da necessidade de um adequado 
respaldo científico, técnico e ético.

Coube ao Acad. Ronaldo Damião discorrer 
sobre a “Inclusão das Cirurgias por Vídeo e 
Robótica no Treinamento dos Residentes”, 
apresentando os principais benefícios do 
uso da robótica nas cirurgias urológicas. No 
entanto, afirmou que existem importantes 
desafios de sua implementação nos programas 
de residência médica, ressaltando o alto custo 
deste treinamento, que carece de materiais 
específicos e ainda escassos no país. Chamou 
atenção também para o fato de que, mesmo 
após o treinamento destes residentes, a estrutura 
hospitalar existente hoje no Brasil não é capaz 
de absorver estes especialistas, o que leva a mais 
um desafio, relacionado à curva de aprendizado: 
é preciso operar muito e constantemente para 
alcançar um resultado cirúrgico satisfatório. 
Desta forma, concluiu o Dr. Ronaldo Damião 
que, atualmente, levando-se em consideração a 
relação “custo x benefício” no treinamento de 
residentes, é mais vantajoso investir no ensino 
da técnica videolaparoscópica, que conta com 
equipamentos permanentes e de menor custo, 
além de contar com resultados cirúrgicos 
estabelecidos amplamente.

Abordando a “Necessidade do pré-
requisito de Cirurgia Geral para a Formação 
do Cirurgião Torácico”, o Acad. Rossano 
Fiorelli apresentou um histórico da evolução 
do ensino da cirurgia no mundo e no 
Brasil, que teve seus primeiros programas 
implementados em 1948. Discorreu, ainda, 
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sobre a Resolução nº 1 de 14 de maio de 
2002, ressaltando que, apesar desta legislação 
regulamentar o pré-requisito de cirurgia geral 
para diversas especialidades, dentre as quais 
a cirurgia torácica. Destacou, no entanto, 
que na residência em cirurgia geral não 
existe obrigatoriedade na matéria de cirurgia 
torácica. Apresentou, ainda, gráficos que 
demonstram a diminuição tanto na busca 
pela residência em cirurgia geral quanto na 
busca por vagas na residência em cirurgia 
torácica, que conta com uma taxa de cerca 
de 30% de vagas ociosas.

Ao final de sua apresentação, o Acadêmico 
ressaltou que, devido às profundas mudanças 
pelas quais o ensino da cirurgia passou nos 
últimos anos, é fundamental que o currículo da 
residência médica em cirurgia no Brasil passe 
por alterações, aumentando tanto o tempo 
dispensado para o pré-requisito em cirurgia 
geral quanto o tempo no qual o residente 
aprimora suas habilidades de especialista — de 
2 para 3 anos, em ambos os casos.

Com apresentação intitulada “A Resi-
dência de Cirurgia Cardiovascular não 
Necessita de Pré-Requisito”, o Acadêmico 
Fabio Jatene afirmou que o treinamento 
em cirurgia cardiovascular no Brasil vinha 
sofrendo um revés devido à diminuição do 
número de candidatos e ao aumento do 
número de vagas não ocupadas. Por meio de 
estudos realizados no Reino Unido, apontou 
que há um declínio preocupante no interesse 
ao longo da graduação, que parece resultar  

da falta de envolvimento com a especialidade, 
tanto nos currículos de graduação, quanto 
em eventos extracurriculares.

Tendo em vista esse fato, apresentou a 
nova matriz de competências do Programa 
de Residência Médica em Cirurgia Cardio-
vascular, aprovada em 18 de maio de 2017, 
com 5 anos de treinamento, com acesso direto 
a partir de 1º de março de 2018. Sobre as 
principais mudanças após a implementação 
deste programa, ressaltou que a formação 
dos novos cirurgiões cardiovasculares vem 
sendo acompanhada por mudanças nos 
programas de treinamento, cuja finalidade é 
melhor preparar e adaptar a atual geração à 
nova realidade do mercado de trabalho, em 
função das constantes transformações, que 
incluem evolução tecnológica e mudança do 
perfil da população, visando principalmente 
melhoria na qualidade dos serviços prestados 
e na segurança dos pacientes.

Na segunda etapa do Simpósio, o 
Acadêmico e organizador da atividade, Dr. 
Henrique Murad, apresentou conferência 
intitulada “Perspectivas Futuras para a 
Residência em Cirurgia Cardiovascular”, 
destacando as áreas que possuem forte ten-
dência à “superespecialização” nos próximos 
10 anos, como doenças da aorta, transplante 
e suporte circulatório mecânico, doença 
cardíaca estrutural, cirurgia minimamente 
invasiva, revascularização miocárdica e cirurgia 
robótica. Tendo em vista este fato, destacou a 
importância da implementação de 1 a 2 anos 
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de treinamento adicional em áreas como 
robótica e cirurgias vídeo assistidas.

Sobre os desafios a serem enfrentados 
pelos futuros cirurgiões cardíacos, ressaltou o 
trabalho no modelo de integração em medicina 
multidisciplinar — o chamado “heart team”, 
afirmando que as sessões desta equipe devem 
ser mandatórias para que o residente perceba 
qual o melhor procedimento a ser feito. 
Além deste fato, pregou a aproximação do 
cirurgião cardíaco com médicos de outras 
áreas, como a radiologia, a fim de que o 
residente possua conhecimento amplo e 
diversificado da medicina cardiovascular. Por 
fim, afirmou que o treinamento dos cirurgiões 
cardíacos deverá ser ainda mais voltado para 
o desenvolvimento de habilidades como 
o desenvolvimento de espírito pioneiro e 
a criatividade, além do empoderamento 
do estudante, a fim de que o mesmo tenha 
a confiança necessária para desenvolver 
habilidade e julgamento cirúrgicos.

A última conferência da noite foi 
ministrada pela Dra. Rosana Leite de Melo, 
que abordou “Residência Médica no Brasil: 
a Visão da Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM)”. Em sua apresentação, a 
Dra. Rosana Melo discorreu sobre o paradigma 

do aumento massivo do ponto de vista 
quantitativo no número de vagas nas escolas 
médicas do país, sem que isso significasse 
uma melhora do ponto de vista qualitativo e 
até mesmo na distribuição equânime destes 
profissionais. Ressaltou que, dos médicos 
formados no país, cerca de 62,5% possuem um 
ou mais títulos de especialista, contra 37,5% 
de generalistas, levantando questionamentos 
sobre real necessidade de centros formadores de 
especialistas em todos os municípios do Brasil, 
sem levar em consideração estudos baseados 
em evidências sobre a incidência de doenças e 
a necessidade de cada estado e região.

Sobre os programas de formação de 
especialistas no Brasil, chamou atenção para a 
formação baseada em competências, na qual os 
resultados a serem obtidos dirigem o processo 
educacional: primeiramente se definem os 
resultados, depois os processos necessários para 
alcançá-los. Sobre as resoluções da Comissão 
Nacional de Residência Médica, destacou 
que as mesmas buscam instituir normas que 
visam a promoção da equidade na formação 
dos especialistas no Brasil, de forma que um 
especialista formado, por exemplo, no Acre 
tenha o mesmo nível de excelência que um 
especialista formado em São Paulo.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 13/06/2019, 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, assumiu momentaneamente a presidência da Sessão, 
declarando aberta a 29ª Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o 
Acad. Walter Araujo Zin chamou atenção para o fato de que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) não está mais disponibilizando a pesquisa por número de citações e índice H (ISI, Institute 
for Scientific Information) de cada indivíduo inserido na plataforma Lattes, ferramenta importante para evitar 
inverdades na apresentação daqueles dados. A seguir, leu mensagem eletrônica recebida por ele, onde reza 
proposta para citações de artigos em troca de remuneração, o que declarou prática vergonhosa e não ética. 
Abordou também o artigo “The alcohol breath test in practice: effects of exhaled volume”, publicado por Joseph 
C. Anderson e Michael P. Hlastala na edição de junho do Journal of Applied Physiology, o qual levanta 
importantes questionamentos acerca da eficácia do teste do bafômetro. O Acad. Antonio Egidio Nardi citou 
escândalos envolvendo esquemas de compra e venda de citações em artigos científicos, afirmando que cabe 
aos pesquisadores a manutenção de uma vigília constante para este tipo de prática. Não havendo outras 
comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu seguimento ao 
Simpósio Residência Médica em Cirurgia, iniciado às 14h e organizado pelos Acadêmicos Samir Rasslan, 
Henrique Murad e Orlando Marques Vieira. O Acad. Henrique Murad apresentou conferência intitulada 
“Perspectivas Futuras para a Residência em Cirurgia Cardiovascular”. Na sequência, a Dra. Rosana Leite de 
Melo (Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM) discorreu sobre “Residência em Cirurgia no Brasil. A 
Visão da CNRM”. Encerradas as conferências, iniciou-se rodada de discussões da qual participaram os 
Acadêmicos Samir Rasslan, Omar da Rosa Santos, José Luiz Gomes do Amaral, Rubens Belfort Mattos Jr., 
José Hermógenes Rocco Suassuna, José Carlos do Valle, Maurício Gomes Pereira e Henrique Murad. 
Encerradas as discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Antonio Egidio Nardi, Walter Araujo Zin, Ronaldo Damião, Henrique 
Murad, Delta Madureira Filho, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Orlando Marques Vieira, Samir Rasslan, Fabio 
Biscegli Jatene, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Octavio Pires Vaz, Omar da Rosa Santos, 
Maurício Gomes Pereira, Jacob Kligerman, Rubens Belfort Mattos Jr., Giovanni Guido Cerri, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, José Hermógenes Rocco Suassuna, Gilberto de Nucci, Carlos Eduardo Brandão 
Mello, Adolpho Hoirisch, Mario Barreto Corrêa Lima, Milton Ary Meier, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, José Carlos do Valle, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Hildoberto Carneiro de Oliveira, José Luiz Gomes do Amaral (30). 
 
 
 



S e s s ã o
18 de junho de 2019

Reiterando o espírito de “instituições irmãs”, 
Academia Nacional de Medicina e Académie 

Nationale de Médecine realizam Sessão Conjunta

Como fruto do trabalho de gestões 
anteriores e impulsionada pelas atividades 
do Núcleo de Relações Institucionais Inter-
nacionais, foi realizada no dia 18 de junho 
mais uma edição da Sessão Conjunta 
entre a Academia Nacional de Medicina 

e a Académie Nationale de Médecine. O 
encontro mobilizou os membros de ambas 
as instituições, que dividiram os créditos pela 
organização da Sessão, realizada no tradicional 
anfiteatro da instituição francesa, fundada 
em 1820 pelo rei Luís XVIII de França. A 

O Dr. Jair de Castro junto aos Acadêmicos Giovanni Cerri, Mauricio Younes, 
Maurício Magalhães, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), Antonio Nardi, 
Eliete Bouskela, Rubens Belfort, Patrícia Rocco, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda e Oswaldo Moura Brasil
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Acadêmicos e cônjuges na residência do Presidente Jorge Alberto Costa e Silva, 
em Paris

sede da instituição fica localizada em ponto 
privilegiado da cidade de Paris, próxima às 
margens do Rio Sena e de pontos turísticos 
como o Musée d’Orsey e a Pont des Arts.

No dia anterior à realização da Sessão 
Conjunta, o Presidente Jorge Alberto ofereceu 
cocktail em sua residência de Paris. Na ocasião, 
o Presidente discursou sobre a importância 
da realização de atividades como esta, na 
qual os Acadêmicos têm a oportunidade de 
confraternizar entre si e também com os pares 
de Academias “irmãs” de todo o mundo. Em 
seguida, os Acadêmicos presentes se reuniram 
aos colegas franceses para um jantar de 
confraternização no restaurante Beefbar Paris.

Este ano, a abertura dos trabalhos foi 
feita pelo Presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva, tendo sido a Sessão encerrada pelo 
Presidente do lado francês, o Dr. Emmanuel 
Alain Cabanis.

Com expressiva participação da dele-
gação brasileira, composta por 11 Membros 
da ANM e dois convidados — os Drs. 
Roberto Medronho (Diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) e Jair de Castro. Também foi 
expressiva a participação dos cônjuges dos 
Acadêmicos e Acadêmicas, que tomaram 
parte em todas as atividades programadas 
durante o período.
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A Sessão, que teve como tema “Avanços 
em Tecnologias de Imagem e Inteligência 
Artificial”, foi marcada pelo alto nível das 
apresentações e pelo brilhantismo dos confe-
rencistas. O Acad. Giovanni Cerri, que 
iniciou a rodada de apresentações, abordou 
“Definição de protocolo clínico e técnico 
PET/MR com PSMA para avaliação de 
câncer de próstata: experiência inicial e 
resultados”. Na sequência, o Acad. Carlos 

Alberto Mandarim-de-Lacerda, que é 
Membro Associado da Academia francesa, 
apresentou seu trabalho sobre “Ilhotas 
Pancreáticas: o que sabemos 150 anos depois 
de Langerhans”. Do lado francês falaram 
o Dr. Francisc Brunelle (“Inteligência 
Artificial e Imaginário, Definição, Aplicações 
e Oportunidades”) e o Dr. Volodia 
Danglouloff-Ros (“Inteligência Artificial e 
Tumor do Tronco Cerebral em Crianças”).

Acadêmicos Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda e Giovanni Guido Cerri 
durante suas apresentações. Ao fundo e à esquerda, o Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva na mesa diretora da Sessão

Acadêmicos Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda e Giovanni Guido Cerri durante 
suas apresentações. Ao fundo e à esquerda, 
o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva na 
mesa diretora da Sessão

Além das apresentações na íntegra, os 
conferencistas também tiveram um resumo 
de cerca de 3 minutos gravado ao final das 
apresentações, que ficará disponível no website 
da academia francesa ao público em geral.
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A delegação brasileira foi formada pelos 
Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, 
Antonio Egidio Nardi, Carlos Alberto Barros 
Franco, Carlos Alberto Mandarim-de- 
Lacerda, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Eliete Bouskela, Giovanni Guido Cerri, 
Maurício Magalhães Costa, Mauricio 

A comitiva brasileira presente na Sessão Conjunta Brasil-França 2019

Younes Ibrahim, Oswaldo Moura Brasil 
do Amaral Filho, Patrícia Rocco e Rubens 
Belfort Mattos Jr.

Na sequência da Sessão, foi oferecida 
uma degustação de vinhos, seguida de 
coquetel e recepção oferecida pelo Sr. Carlos 
Sanchez e sua esposa.



S e s s ã o
27 de junho de 2019

Acadêmico Silvano Raia apresenta conferência 
sobre a evolução da prática médica

Com uma agenda científica repleta de 
Simpósios que abordam temas de grande 
relevância para a atualidade, a Academia 
Nacional de Medicina recebeu, na última 
quinta-feira (27), um de seus ilustres 
membros para apresentar a conferência “O 

Médico ao Longo da História”. Silvano Raia, 
pioneiro dos transplantes de fígado no Brasil, 
fez um apanhado dos principais avanços e 
perspectivas para a profissão médica e para 
a medicina no mundo, que vivenciou nas 
últimas décadas importantes avanços.

O Acad. Silvano Raia é pioneiro nos transplantes de fígado no Brasil e autor da técnica de transplante 
de fígado intervivos
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Calendário cósmico de Carl Sagan, adaptado para as representar a 
evolução da medicina

Iniciou sua apresentação destacando 
que a evolução da figura do médico coincide 
com a evolução da própria prática da 
medicina. Para retratar esta afirmativa, um 
de seus diapositivos ilustrou representação 
análoga ao calendário cósmico de Carl Sagan, 
trazendo os principais avanços responsáveis 

por modificar o entendimento da medicina, 
chamando atenção para o fato de que, nesta 
representação, todas os principais avanços 
tecnológicos estariam concentrados no mês 
de dezembro, evidenciando a rapidez com 
a qual os processos se intensificaram nos 
últimos anos.

Chamou atenção para o fato de que, 
desde a Escola Ayuverda (que entendia a 
“boa saúde” como o equilíbrio do espírito do 
homem e valorizava as características humanas 
do médico) até a Grécia antiga, o médico 
esteve no centro da sociedade, desempenhando 
um importante papel no desenvolvimento dos 
povos e gozando de grande prestígio. Após 
um longo período no qual este papel foi se 
tornando cada vez mais secundário, Silvano 
Raia destacou a grande transformação sofrida 

na entrada no século XX, que inaugura a 
transição da visão da medicina como arte para 
a visão da medicina como ciência biológica.

Já no século XXI, iniciam-se as trans-
formações tecnológicas que poderão culminar 
em mais uma importante transição na forma 
 com a qual encaramos a medicina: a tran-
sição de ciência biológica para ciência 
exata, graças principalmente aos avanços na 
chamada biotecnologia, com importantes 
desdobramentos na engenharia genética. Além 
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deste fato, o Acadêmico também abordou o 
uso cada vez maior da chamada Telemedicina, 
que trata do uso das tecnologias da informação 
e telecomunicações para o fornecimento de 
informação e atenção médica a pacientes e 
outros profissionais de saúde situados em locais 
distantes. Ressaltou, todavia, que o uso desta 
modalidade reduz a importância da relação 
médico-paciente e do contato humano na 
observação clínica e no desenvolvimento do 
diagnóstico. Abordou também a chamada 
inteligência artificial médica, que está rela-
cionada à capacidade das máquinas de imitar 
o comportamento e pensamento humanos 
— chegando a analisar dados e as imagens 
do exame, de forma a distinguir urgências em 
exames mais críticos.

Seguiu discorrendo sobre as importantes 
implicações no desenvolvimento da técnica 
CRISPR-Cas9, nome dado para técnica 
de edição genética utilizada para modificar 
sequências de DNA precisamente e que vem 
revolucionando a biotecnologia nos últimos 
anos. Segundo o Dr. Silvano Raia, a técnica 
irá alterar a forma com a qual encaramos o 
processo da doença e até mesmo o ato de 
adoecer. Na sequência, mostrou uma série 
de aplicações práticas para a técnica, como a 
prevenção de doenças por meio da seleção de 
embriões e óvulos fecundados em casais com 
predisposição genética para doenças como 
distrofia muscular, hemofilia, rim policístico, 
mucoviscidose, etc. Há, ainda, aplicações 
associadas a correções de defeitos genéticos 

pós-nascimento. O Acadêmico chamou 
atenção para o fato de que estas técnicas são 
voltadas para a cura de doenças, não somente 
seu tratamento, o que representa uma alteração 
importante de paradigma para a medicina.

Na sequência, abordou os estudos que  
vem sendo desenvolvidos acerca do xeno-
transplante, afirmando que nos últimos 
anos, pesquisadores liderados por George 
Church, Ph.D., professor de Genética na 
Harvard Medical School (HMS) deram passos 
importantes em direção à compatibilização 
das suas células presentes em órgãos de porcos 
com o corpo humano. Também neste caso, 
a engenharia genética se beneficia da técnica 
CRISPR-Cas9.

Ao longo de sua conferência, Silvano Raia 
também discorreu sobre os desdobramentos 
éticos associados aos avanços científicos e 
tecnológicos dos últimos anos. Utilizou como 
exemplo o caso do Dr. He Jiankui que, em 
2018, apresentou caso envolvendo a edição 
gênica de dois bebês gêmeas humanas — a 
modificação garantiria resistência ao vírus 
HIV, que seria transmitida para as gerações 
seguintes. Após a repercussão negativa do caso, 
iniciou-se forte debate internacional acerca do 
risco do uso da edição genética para retomar 
práticas nocivas como a eugenia, dando origem 
a uma nova corrida por uma “raça superior”, 
tal qual a observada no século XX. Acerca 
desde assunto, o Acadêmico ressaltou que é 
preciso pensar nos efeitos de um tratamento 
para além de um único paciente, refletindo 
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sobre os impactos de determinada descoberta 
científica para a humanidade como um todo.

Finalizou sua conferência fazendo 
uma reflexão sobre a evolução do objetivo 
da medicina ao longo do tempo, que, em 

seus primórdios, se limitava a estimular a 
resignação dos pacientes com relação à sua 
condição e que atualmente já se propõe a 
prolongar a vida e, em última instância, 
evitar a morte.

Após a conferência, seguiu-se rica rodada  
de discussões, da qual participaram os 
Acadêmicos Antonio Nardi, Sergio Novis 
e Marcello Barcinski. O Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva também fez importantes 
colocações, destacando que, apesar de termos 
inúmeros avanços tecnológicos a nosso dispor, 
é preciso que médicos e cientistas sejam 
incentivados a pensar criticamente acerca do 

significado destes avanços. Uma “metamedi-
cina” serviria, portanto, ao propósito de garantir 
que novas descobertas não sejam esvaziadas de 
seu objetivo maior, que é proporcionar saúde 
e bem-estar à humanidade. Referenciou este 
como um momento especial da medicina, 
apontando para os desafios também no ensino 
médico, afirmando que “ensinar medicina hoje 
é ensinar a desaprender”.

Diapositivo da apresentação do Acad. Silvano Raia

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 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 27/06/2019, 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 30ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata de 30 de maio de 2019 e, não 
havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Na sequência, informou acerca de reunião realizada 
com o Dr. Marcelo Queiroga, Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a fim de que fosse realizada a 
posse da nova Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia nas dependências da Academia Nacional de 
Medicina no dia 13 de dezembro de 2019. Destacou a presença em plenário do Acad. Sergio Augusto Pereira 
Novis. Acerca da realização da Reunião Conjunta França-Brasil no dia 18 de junho de 2019, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, expressou júbilo pelo expressivo comparecimento dos Acadêmicos a esta 
importante reunião, reforçando, assim, os já existentes laços entre a Academia Nacional de Medicina e a 
Académie Nationale de Médecine. Confirmou, ainda, a realização da Reunião Conjunta entre a Academia 
Nacional de Medicina e a Academia Nacional de Medicina de Portugal, no Porto, em 6 de dezembro de 2019. 
Por fim, destacou que no dia 8 de dezembro de 2019 a Academia Nacional de Medicina realizará Simpósio em 
conjunto com a Fundação da Academia Nacional de Medicina da França, evento que terá como tema 
“Envelhecimento”. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José-Galvão Alves comunicou o falecimento Dr. 
Carlos Sandoval Gonçalves, ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Informou também que no 
dia 28 de junho de 2019 serão realizadas eleições na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, reafirmando 
o compromisso histórico entre a Academia Nacional de Medicina e aquela instituição. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz comunicou a realização de dois históricos eventos para a 
Academia Nacional de Medicina: a inauguração do Centro da Memória Médica e a solenidade de comemoração 
dos 190 anos da fundação da instituição, no dia 2 de julho de 2019, a partir das 19h. O Acad. Pietro Novellino 
lamentou o falecimento do Honorário Nacional George Bittencourt Doyle Maia, ocorrido no dia 23 de junho de 
2019. Agradeceu, ainda, ao Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, pelo procedimento cirúrgico, nele realizado. O 
Acad. Walter Araujo Zin fez doação para a Biblioteca Alfredo do Nascimento de revista médica datada de junho 
de 1969, que trata da história da esfigmologia. O Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. ressaltou a excelência das 
apresentações realizadas durante a reunião conjunta com a Académie Nationale de Médecine. Não havendo 
mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, convocou o 
conferencista da noite, Acad. Silvano Mario Attilio Raia, para apresentar o tema “O Médico ao Longo da História”. 
Ao final da conferência, seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acadêmicos Jorge Alberto Costa 
e Silva, Antonio Egidio Nardi, Sergio Augusto Pereira Novis, Marcello André Barcinski e José Luiz Gomes do 
Amaral. 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, Antonio Egidio 
Nardi, Walter Araujo Zin, Claudio Cardoso de Castro, Silvano Mario Attilio Raia, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, Milton Ary Meier, Ricardo José Lopes da Cruz, José Luiz Gomes do Amaral, Omar da Rosa 
Santos, José Galvão-Alves, Rubens Belfort Mattos Jr., Gerson Canedo de Magalhães, Celso Marques 
Portela, Jayme Brandão de Marsillac, José Manoel Jansen, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, José 
Horácio Costa Aboudib Jr., Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Mauricio Younes 
Ibrahim, Mario Barreto Corrêa Lima, Marcello André Barcinski, Carlos Eduardo Brandão Mello, Luiz Felippe 
de Queirós Mattoso, Sergio Augusto Pereira Novis, Paulo Niemeyer Soares Filho, Daniel Goldberg Tabak, 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional) (30). 
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Academia Nacional de Medicina  
completa 190 anos em noite emocionante

No dia 30 de junho de 1829 era 
fundada a Sociedade de Medicina do Rio de 
Janeiro, instituição que tinha, por princípio, 
contribuir para o estudo, a discussão e o 
desenvolvimento das práticas da medicina, 
cirurgia, saúde pública e ciências afins, além  

de servir como órgão de consulta do Go-
verno brasileiro sobre questões de saúde e 
de educação médica. Quase duas décadas 
depois e após algumas mudanças de nome, a 
Academia Nacional de Medicina comemorou, 
na noite do dia 2 de julho, os 190 anos de 

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva (ao centro) discursando durante a 
inauguração do Centro da Memória Médica, junto aos Acads. José Luiz Gomes 
do Amaral (Diretor do Arquivo), Manassés Fonteles (Diretor do Museu), o ex-
Presidente Pietro Novellino, Acad. Carlos Gottschall (Diretor da Biblioteca) e 
Acad. Milton Meier (Tesoureiro)
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sua Fundação, em Sessão solene que celebrou 
a pomposa tradição da Casa, que segue 
reunindo os mais proeminentes nomes da 
medicina nacional, apontando também para 
um futuro de constante renovação.

A primeira etapa da celebração teve 
como ponto alto a inauguração do Centro 
da Memória Médica, complexo que reúne 
os acervos da Arquivo, Biblioteca e Museu 
da Academia Nacional de Medicina. A 
inauguração do complexo representa a 
concretização de um sonho compartilhado 
por inúmeras gestões da ANM, cujo trabalho 
foi lembrado em placa comemorativa 
que ficará exposta permanentemente no 
Centro da Memória Médica. Além deste 
fato, vale ressaltar o apoio da FINEP, cujo 
financiamento, obtido em 25 de maio de 
2017, possibilitou grande parte das obras 
estruturais do espaço. Durante a cerimônia 
falaram, além do Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva, o ex-Presidente Pietro 
Novellino e os Diretores do Arquivo (Acad. 
José Luiz Gomes do Amaral), Biblioteca 
(Acad. Carlos Gottschall) e Museu (Acad. 
Manassés Claudino Fonteles).

Fundado em 2005, o Arquivo Sergio 
D’Avila Aguinága preserva documentos 
textuais, iconográficos e audiovisuais que 
registram as atividades da instituição e 
de seus membros. A Biblioteca Alfredo 
do Nascimento possui 13 mil livros 
catalogados, relativos à Medicina e/ou 
à história da Medicina, dos quais 2.300 

livros são consideradas Obras Raras e 
Especiais. Reúne também as coleções dos 
Anais da Academia Nacional de Medicina, 
em acervo de grande valor histórico para 
o resgate da memória da Medicina e da 
Saúde do Brasil. Já o Museu Inaldo de 
Lyra Neves-Manta foi fundado em 14 de 
abril de 1898 e é um dos poucos museus 
brasileiros dedicados a divulgar a memória 
da medicina. O acervo museológico é 
composto de peças de relevância científica 
como instrumentos médicos, artes 
plásticas, filatelia, óculos, medalhas, peças 
que fazem parte da história evolutiva da 
medicina brasileira.

Na segunda etapa da comemoração, 
os convidados foram conduzidos ao his-
tórico Anfiteatro Miguel Couto, onde foi  
iniciada a tradicional cerimônia come-
morativa do aniversário da Academia 
Nacional de Medicina. Após a alocução de 
abertura da Sessão por parte do Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva, coube ao 
Secretário-Geral, Acad. José Galvão-
Alves anunciar a composição da mesa 
diretora, a saber: Dr. Francisco Horta 
(Provedor da Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro), Embaixador Jayme 
Leitão (Consulado Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro), Dr. Edmar Santos 
(Secretário de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro), Dr. Roberto Medronho 
(Diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
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Dr. José Itamar Costa (Presidente da 
Academia de Medicina do Piauí), Contra-
almirante Manoel de Almeida Moreira 
Filho (Academia Brasileira de Medicina 
Militar), Dr. Victorino Coutinho Cher-
mont de Miranda (Presidente do Instituto 
Histórico Geográfico Brasileiro), Nelson 
Nahon (Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro), Dr. Savino 
Gasparini (Presidente do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões) e o Dr. Luiz José Martins 
(Presidente Academia de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro).

Conforme disposto no Regimento 
Interno da Academia Nacional de Medicina, 
cabe ao Secretário-Geral fazer a leitura do 
relatório de atividades do ano Acadêmico 

corrente. A esse respeito, o Acad. José Galvão 
-Alves chamou atenção para o fato que foram 
realizados 21 Simpósios, 8 conferências, 
6 Recentes Progressos e 2 Sessões Anato-
mopatológicas denominadas “Uma tarde na 
Academia — oficina diagnóstica”.

Destacou a dedicação extrema por parte 
da Diretoria, ressaltando o caráter democrático 
das ações realizadas, que contaram com “um 
clima de respeito, harmonia e cordialidade, 
dando continuidade aos excelentes trabalhos 
dos ex-Presidentes desta Casa”. Ressaltou 
ainda, o compromisso firmado pela Academia 
Nacional de Medicina de lutar e apoiar a 
revitalização do Hospital Geral da Santa Casa 
da Misericórdia do Rio de Janeiro, berço 
sagrado do ensino médico brasileiro.

Acadêmicos durante a solenidade de aniversário da Academia Nacional  
de Medicina
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Na sequência, foi a vez do Orador oficial 
da Diretoria do biênio 2017-2019, Acad. Omar 
da Rosa Santos, fazer sua alocução. Fazendo 
uma revisão dos trabalhos da gestão, destacou 
ações como a revisão do estatuto da Academia 
Nacional de Medicina e sua adequação ao 
Código Civil Brasileiro. Discorreu sobre 
os trabalhos desenvolvidos pelo Programa 
Jovens Lideranças Médicas, coordenado pelo 
Acadêmico Marcello Barcinski e que conta 
com o apoio da Bayer do Brasil.

Chamou atenção também para a atuação 
dos Núcleos de Relações Institucionais 
da Academia Nacional de Medicina, que 
concretizaram diversas parcerias, culminando 
na assinatura de termos de cooperação 
nacionais e internacionais. Foram enumeradas 
as atividades realizadas em países como Estados 
Unidos, França, Reino Unido, Argentina, 
Chile e China, dentre outros. Também foi 
mencionada a iniciativa encabeçada pelo 
Acadêmico Silvano Raia que, em parceria 
com a Universidade de São Paulo, desenvolve 
projeto para a realização de xenotransplante 
no país. Ao final de seu discurso, homenageou 
os Acadêmicos falecidos e leu mensagens de 
boas-vindas aos Acadêmicos que tomaram 
posse no corrente ano.

Na etapa seguinte, foi realizada a 
entrega dos diplomas aos vencedores 
dos Prêmios da Academia Nacional de 
Medicina. O vencedor do Prêmio Presidente 
da Academia Nacional de Medicina — 
José Martins da Cruz Jobim (Secção de 

Cirurgia) foi o Prof. Antonio Rodrigues 
Braga Neto (Programa Jovens Lideranças 
Médicas), tendo como co-autora a Dra. 
Lílian Padrón da Silveira. O trabalho 
premiado tem como título “Impacto 
da técnica cirúrgica para esvaziamento 
uterino no desfecho clínico e oncológico 
de pacientes com gravidez molar”. Já para 
o Prêmio Presidente da Academia Nacional 
de Medicina — Antônio Austregésilo 
Rodrigues Lima (Secção de Medicina), 
foi premiado o Dr. Gustavo Barreto de 
Melo, com trabalho sobre o “Uso off-
label de seringas em oftalmologia, técnica 
de manuseio e riscos associados”. Foi 
agraciado com o Prêmio Presidente da 
Academia Nacional de Medicina — Carlos 
Pinto Seidl (Secção de Ciências Aplicadas 
à Medicina) o Dr. Bruno Hochhegger, 
pelo trabalho “Ressonância magnética de 
nódulos pulmonares: acurácia em região 
endêmica de doença granulomatose”. Por 
fim, a Drª Júlia Dutra Rossetto recebeu o 
Prêmio Antônio Fernandes Figueira pelo 
seu trabalho“Acomodação e estrabismo em 
crianças com Síndrome Congênita pelo 
vírus da Zika”. Encerradas as outorgas, 
o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
anunciou a abertura das inscrições para 
os Prêmios da Academia Nacional de 
Medicina para o ano de 2020, que estarão 
disponíveis no site oficial da ANM.

Em um marcante momento da ceri-
mônia, o ex‐Presidente Pietro Novellino, 
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representando os também ex-Presidentes 
Marcos Moraes e Francisco Sampaio, realizou 
a entrega do diploma de Presidente ao Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, ressaltando 
sua liderança carismática e horizontal. 
Profundamente emocionado, o Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva fez seu discurso 
de encerramento, afirmando que “o homem 
é resultado de seu imaginário atuando sobre 
sua realidade”. Segundo o Acadêmico, 

presidir esta Casa é certamente uma das 
maiores honras que pôde desfrutar ao longo 
de sua vida. Destacou que os Membros 
da Academia Nacional de Medicina são a 
alma desta quase bicentenária instituição, 
ressaltando que, pela primeira vez desde 
sua posse, todas as 100 Cadeiras da ANM 
encontram-se ocupadas.

Sobre a inauguração do Centro da 
Memória Médica, afirmou que esta representa 

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva recebe o Diploma das mãos do ex-
Presidente Acad. Pietro Novellino

a concretização do compromisso da Academia 
Nacional de Medicina com o futuro, uma vez 
que a possibilidade de armazenar a memória 
da medicina brasileira é um privilégio para 
a instituição e para aqueles que por aqui 

passarem. Ressaltou que, nesta vida, nenhum 
de nós é capaz de construir nada sozinho, 
destacando os longos anos de trabalho árduo 
que culminaram na inauguração realizada 
neste dia. Afirmou que o Brasil é um país de 
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Acadêmicos durante o coquetel de confraternização no Salão Nobre da ANM

cultura rica, mas que deve ser reconhecido 
não só como o país do futebol: “o Brasil é 
o país da cultura, da educação e da ciência”, 
finalizou o Presidente.

Ao final da solenidade, foi oferecido 
coquetel aos convidados no Salão Nobre, 
onde os Acadêmicos confraternizaram para 
festejar os 190 anos da Academia.

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



S e s s ã o
4 de julho de 2019

Vida e obra de Carlos Chagas são celebradas  
em Simpósio na Academia Nacional de Medicina

Nascido em 9 de julho de 1878 no 
município de Oliveira (Minas Gerais), Carlos 
Chagas se tornaria um dos nomes mais 
proeminentes da história da medicina não 
só no Brasil, mas em todo o mundo. Com 
uma trajetória brilhante e dedicada à Saúde 

Pública, a vida e a trajetória do Acadêmico 
foram celebradas em Simpósio na Academia 
Nacional de Medicina, organizado pelos 
Acadêmicos Marcello Barcinski e Walter 
Zin, além do Dr. Evandro Tinoco (Sociedade 
Brasileira de Cardiologia).

Na mesa diretora, os Acadêmicos Pietro Novellino, José Galvão-Alves, Jorge 
Alberto Costa e Silva (Presidente), Marcello Barcinski e Walter Zin
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Após a alocução de abertura do Presi-
dente, o Dr. Evandro Tinoco discorreu sobre 
a importância de iniciativas como a deste 
Simpósio, que mantém viva a memória de 
um dos mais ilustres cientistas brasileiros. Na 
sequência, fez o lançamento oficial do Dia 
de Alerta da Insuficiência Cardíaca, cujo dia 
escolhido (9 de julho) coincide com o dia de 
nascimento do patrono da ação, Carlos Chagas. 
Sobre a escolha do Acadêmico como patrono 
da data, ressaltou que sua contribuição para 
a cardiologia e para a Insuficiência Cardíaca 
foi definitiva e de importância, representando 
seu nome marcante para essa nobre causa  
em nosso país.

No primeiro modulo do Simpósio, 
dedicado a discutir a Doença de Chagas, 
a primeira apresentação ficou a cargo do 
Acad. Wanderley de Souza, que discorreu 
sobre “O Parasita, o Vetor e as Formas de 
Transmissão”, traçando um panorama sobre 
o que se sabe hoje e o que se resta descobrir 
acerca do assunto. Destacou que, apesar 
de os casos agudos de Doença de Chagas 
serem relativamente raros, a maior parte dos 
registros destes casos está associado à infecção 
por via oral — ressaltando aqui a ingestão de 
sucos e frutas, em especial o açaí, que teve 
sua produção fortemente aumentada nos 
últimos anos.

Sobre o parasita, afirmou que o Trypa-
nossoma cruzi é um complexo, apontando 
que existem inclusive discussões que 
apontam para a definição de mais de uma 

espécie, o que comprova a heterogeneidade 
genética deste parasita. Ressaltou ainda 
que, nos últimos anos, foram feitos avanços 
consideráveis na forma de estudo tanto 
do comportamento do parasita quanto 
de sua estrutura, chamando atenção para 
ferramentas que permitem realizar a 
reconstrução tridimensional das células 
infectadas de maneira automatizada.

Na sequência, o Dr. Salvador Rassi 
(Universidade Federal de Goiás) fez 
apresentação acerca da “Doença de Chagas 
no Brasil de Hoje” ressaltando que, na 
américa latina, há cerca de 6 milhões de 
pessoas infectadas pelo Trypanossoma cruzi, 
com estimativa de cerca de 1,2 milhões 
de infectados no Brasil, constituindo um 
grave problema de saúde pública. Sobre os 
casos agudos da doença, apresentou dados 
do Boletim Epidemiológico da Secretaria 
de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, que registrou 1.190 casos entre os 
anos de 2012 e 2016. Chamou atenção, 
ainda, para o aumento no número de 
casos a partir de 2014, dando destaque 
à transmissão por via oral, que, dos 374 
casos registrados em 2016, correspondia a 
quase 80% casos.

Na conclusão de sua apresentação, 
apontou ações que podem ser implementadas 
para a melhora do panorama da Doença de 
Chagas do país, ressaltando a importância 
da investigação de casos suspeitos de 
transmissão (principalmente via oral), a 
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promoção de imediata notificação de casos 
suspeitos de Doença de Chagas em até 
24h e o estabelecimento de mecanismos de 
controle de transmissão vetorial.

Abordando “A História do Transplante 
Cardíaco na Doença de Chagas”, o Dr. 
Edimar Bocchi (Universidade de São Paulo) 
ressaltou que a indicação do transplante 
cardíaco para o tratamento da miocardiopatia 
chagásica apresenta importantes controvérsias, 
chamando atenção para a limitação existente 
quanto o baixo número de publicações que 
tratem do assunto. Por meio da apresentação de 
estudos realizados nos últimos anos, apontou 
que a infecção pelo Trypanossoma cruzi 
associada ao uso de drogas imunossupressoras 
é um fator de risco para o comprometimento 
do enxerto. Com a evolução dos estudos, 
observou-se uma redução na taxa de 
mortalidade dos pacientes submetidos ao 
transplante, associada à redução da incidência 
de reativação da doença de Chagas.

Na conclusão de sua apresentação, 
afirmou que o transplante cardíaco é uma 
importante alternativa para tratamento da 
insuficiência cardíaca por doença de Chagas. 
No entanto, ressaltou que o sucesso no 
desenvolvimento desta técnica só foi possível 
graças à ousadia e a persistência dos médicos 
e pesquisadores brasileiros, que tornaram o 
procedimento possível, apesar dos diversos 
desafios identificados ao longo do processo, 
ressaltando que os procedimentos estão em 
constante aperfeiçoamento.

Na sequência, apresentando aula sobre 
“Últimos Avanços para o Tratamento da 
Doença de Chagas: a Estratégia da Drugs for 
Neglected Diseases iniciative (DNDi)” a Dra. 
Bethania Blum de Oliveira (DNDi) discorreu 
sobre o trabalho desenvolvido pela instituição, 
ressaltando que o trabalho da DNDi tem foco 
em pacientes adultos com a forma crônica 
indeterminada da doença, afirmando que os 
tratamentos disponíveis atualmente são os 
mesmos desde a década de 70.

Segundo a Dra. Bethania, o desafio 
atual consiste em melhorar os tratamentos 
disponíveis e apostar no descobrimento de 
novas entidades químicas e medicamentos, 
usando como exemplo a formulação pediá-
trica para o tratamento para Doença de 
Chagas disponibilizada em 2011.

Com apresentação intitulada “Carlos 
Chagas em Niterói: a Parte Esquecida 
da História de um Gênio”, a Dra. Áurea 
Grippa apresentou os resultados dos estudos 
desenvolvidos sobre a passagem de Carlos 
Chagas pelo antigo Hospital Marítimo de 
Santa Izabel (HMSI), localizado próximo 
à Baía da Jurujuba. Segundo a Dra. Áurea 
Grippa, a maior parte dos registros só foi 
recuperado graças às anotações do Dr. 
Camillo Terni, renomado higienista que 
foi contemporâneo de Carlos Chagas no 
HMSI. Ressaltou, ainda, que o trabalho 
desenvolvido no hospital recebeu diversas 
condecorações pela excelência do tratamento 
oferecido aos pacientes.
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No encerramento de sua conferência, a 
Dra. Áurea Grippa chamou atenção para o 
fato de que, ainda que a passagem de Carlos 
Chagas por Niterói tenha sido breve, estes 
registros referem-se ao primeiro emprego de 
Carlos Chagas e sua “última parada” antes da 
empreitada junto a Oswaldo Cruz em 1905, 
reforçando o título de Carlos Chagas como 
o primeiro cientista translacional do Brasil.

Na segunda etapa do Simpósio, a 
Dra. Simone Petraglia Kropf (Fiocruz) fez 
apresentação acerca de “Carlos Chagas e 
a História da Descoberta de uma Nova 
Doença”. Inicialmente, abordou as relações 
existentes entre o desenvolvimento científico 
no Brasil e o avanço da Saúde Pública, muitas 
vezes estabelecendo uma relação causal 
visando a solução de problemas concretos. 
Sobre o trabalho de Carlos Chagas na Doença 
de Chagas, chamou atenção para o fato de 
que, pela primeira vez, um único cientista foi 
capaz de descrever a manifestação clínica de 
uma doença, seu vetor e agente etiológico, o 
que reforça o caráter translacional do trabalho 
desenvolvido por este vulto da medicina 
brasileira. Além deste fato, Carlos Chagas 
também estava atento aos determinantes 
sociais da saúde e da doença, incluindo 
em suas recomendações ações voltadas 
para a melhoria das condições de moradia 
da população de Lassance e associando a 
pobreza ao surgimento de moléstias.

Na conclusão de sua conferência, a 
Dra. Simone Kropf ressaltou que o legado 

de Carlos Chagas extrapola os limites da 
pesquisa científica e do desenvolvimento 
acadêmico, inaugurando e reforçando um 
movimento que deu mais visibilidade a 
populações antes negligenciadas, às quais 
eram negadas condições básicas para a 
construção de uma vida digna. Tendo isso em 
mente, apresentou os trabalhos associados ao 
dia 14 de abril, no qual é celebrado o dia 
mundial da Doença de Chagas.

Abordando “Doença de Chagas: a 
Polêmica na ANM e as Especulações sobre 
o Prêmio Nobel”, o Dr. Paulo Gadelha 
(Fiocruz) analisou as discussões ocorridas 
na Academia Nacional de Medicina, 
destacando como principais personagens o 
próprio Dr. Carlos Chagas, Miguel Couto, 
Júlio Afrânio Peixoto, Clementino Fraga e 
Paulo de Figueiredo Parreiras Horta. Sendo 
o Dr. Paulo Gadelha, as discussões estavam 
centradas em três eixos: do saber (paternidade 
da descoberta, contribuições de outros 
pesquisadores etc.); do poder (Instituto de 
Manguinhos e a Saúde Pública) e da ética 
(apropriação da descoberta, ocultação de 
trabalhos de colaboradores e criação de uma 
“epidemia imaginária”). Além deste fato, 
também estava em discussão a imagem do 
Brasil que, despontando como uma nação 
receptora de imigração, poderia sofrer com a 
associação de “um país de doentes”.

Também foram abordadas as especulações 
sobre o Prêmio Nobel, que ganharam força 
após o grande destaque recebido por Carlos 



38

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 (4), 2019

Chagas na Exposição de Dresden (1911) e da 
concessão do Prêmio Schaudinn em 1912. No 
entanto, após análise dos registros históricos, 
apresentados, o Dr. Paulo Gadelha ressaltou 
que não existem evidências que suportem 
a hipótese de que a oposição enfrentada por 
Carlos Chagas na Academia Nacional de 

Medicina tenha sido um dos motivos para 
ele não ter recebido a premiação. Destacou, 
ainda, a não existência de documentos que 
comprovem a especulação de que o Comitê 
Nobel tenha se dirigido a instituições 
brasileiras e que essas tenham desaconselhado 
a premiação.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 04/07/2019, 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 regimental, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 31ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas de 6 e 13 de junho de 2019 e, 
não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Comunicou que, junto do Acad. Omar da 
Rosa Santos, visitou ao Hospital Central do Exército, a convite do General de Brigada José Oiticica Moreira, 
Diretor da instituição. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves reportou a Sessão Mensal 
do Pâncreas no Hospital Pró-Cardíaco, promovida pela Sociedade Brasileira de Pancreatologia, a ser realizada 
no dia 8 de julho de 2019, com o tema “Nódulos Pancreáticos com Origens a Esclarecer”. Informou também que, 
no dia 7 de julho de 2019, às 10h, haverá cerimônia na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro em 
celebração da recondução do Dr. Francisco Horta ao cargo de provedor. Ressaltou, ainda, que junto à 
recondução do Dr. Francisco Horta também foi eleito o Presidente,  Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, para o 
cargo de Mordomo dos Prédios da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Raul Cutait informou acerca do andamento dos trabalhos na Comissão do Ministério da 
Educação e do Ministério da Saúde encarregada de discutir aspectos do exame Revalida, ressaltando a 
importância da representação da Academia Nacional de Medicina nesta comissão. Na sequência, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, informou que no dia 1º de agosto de 2019 ocorrerá a outorga do título de 
Vice-Presidente Honorário ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. O Acad. 
Omar da Rosa Santos fez votos de recuperação plena aos Acads. Hiram Silveira Lucas e Azor José de Lima, 
hospitalizados no momento. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, deu seguimento ao Simpósio “Homenagem a Carlos Chagas: a Doença, o Homem, 
a História”, iniciado às 14h e organizado pelos Acads. Marcello Barcinski e Walter Araujo Zin e o Dr. Evandro 
Tinoco. A Dra. Simone Petraglia Kropf (FIOCRUZ) apresentou o tema “Carlos Chagas e a História da Descoberta 
de uma Nova Doença”. Na sequência, o Dr. Paulo Gadelha (FIOCRUZ) apresentou conferência intitulada 
“Doença de Chagas: a Polêmica na ANM e as Especulações sobre o Prêmio Nobel”. Após as apresentações, 
seguiu-se rodada de debates da qual participaram os Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa 
Santos, Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e Marcello Barcinski. Encerradas as 
discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes 
os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, José Galvão-Alves, Marcello André Barcinski, Antonio Egidio 
Nardi, Wanderley de Souza, Sergio Paulo Bydlowski, Walter Araujo Zin, Omar da Rosa Santos, Gerson 
Canedo de Magalhães, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Maurício 
Augusto Silva Magalhães Costa, Cláudio Buarque Benchimol, Paulo Marchiori Buss, Mauricio Younes 
Ibrahim, Mario Barreto Corrêa Lima, José Manoel Jansen, Adolpho Hoirisch, Milton Ary Meier, Maurício 
Gomes Pereira, Eliete Bouskela, Gilberto de Nucci, Carlos Eduardo Brandão Mello, Ricardo José Lopes 
da Cruz, Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Raul Cutait (28). 
 
 



S e s s ã o
11 de julho de 2019

Academia Nacional de Medicina outorga  
título de Honorário Nacional ao Dr. Luiz 

Rodolpho Raja Gabaglia Travassos

A Sessão de 11 de julho marcou a 
data em que a instituição concedeu o título 
de Honorário Nacional ao Professor Luiz 
Rodolpho Raja Gabaglia Travassos. No 
Artigo 36 de seu Regimento Interno, a 
Academia Nacional de Medicina estabelece 

que serão agraciados com o supracitado título 
médicos “credenciados por notório saber e 
irreprochável caráter, cujas contribuições 
e realizações tenham concorrido para o 
engrandecimento da Medicina”.

Acad. Antonio Egidio Nardi realiza a outorga do título ao Dr. Luiz Rodolpho 
Raja Gabaglia Travassos
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O tradicional procedimento para a 
outorga do título inclui a indicação por parte 
de uma comissão formada por Acadêmicos 
Titulares ou Eméritos, através de ofício 
endereçado ao Presidente da Academia 
Nacional de Medicina, contendo currículo 
completo do candidato, a ser apreciado pela 
Diretoria da instituição. A partir de então, a 
proposta é levada ao plenário, onde o candidato 
deverá obter pelo menos 80% de aprovação 
por parte de seus pares. A distinção consiste na 
entrega de um Diploma e a aposição do colar 
Acadêmico, em sessão da Academia Nacional 
de Medicina, apresentando uma conferência e 
Recebendo Diploma e Medalha.

Recebido no Anfiteatro Miguel Couto 
pelo 1º Vice-Presidente, Acadêmico Antonio 
Egidio Nardi, e pelo Acadêmico Marcello 
Barcinski, responsável por proferir o discurso 
saudação ao novo honorário da Casa. Em sua 
alocução, o Acadêmico Barcinski destacou a 
brilhante trajetória do Prof. Travassos, filho 
do renomado bacteriologista e virologista 
Joaquim Travassos da Rosa.

Após esta etapa solene, o Dr. Luiz 
Rodolpho Raja Gabaglia Travassos proferiu 
a conferência “Atividade Anti-metastática de 
Moléculas Bioativas”, na qual versou sobre 
importantes episódios na história da evolução 
da microbiologia moderna. Relembrou que 
sua tese de doutorado inaugurou a nova fase 
da pós-graduação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, ressaltando as importantes 
mudanças que presenciou no estudo das 

células tumorais ao longo dos anos. Foram 
apresentadas as contribuições de grandes 
nomes da microbiologia nacional, como o Dr. 
Isaac Roitman, orientado pelo Dr. Travassos.

Suas contribuições foram de extrema 
importância para o desenvolvimento de 
técnicas que buscavam não apenas a criação 
de métodos diagnósticos mais eficazes, mas 
também a identificação de oportunidades de 
tratamento para neoplasias, principalmente 
aqueles associados ao uso de imunoterapia.

Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos 
possui graduação em Medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1962) 
e doutorado em Ciências (Microbiologia) 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1967). Ingressou em um laboratório de 
pesquisa já no primeiro ano do curso médico, 
sob a orientação de Carlos Solé-Vernin. 
Neste laboratório isolou e caracterizou pela 
primeira vez no Brasil, bactérias patogênicas, 
de metabolismo oxidativo, produtoras de 
ácido glucônico, hoje classificadas como 
Acinetobacter e, na época, como membros 
da Tribu Mimeae (mimetizando Neisseria). 
No laboratório do acadêmico Amadeu Cury, 
continuou os estudos fisiológicos destas 
bactérias, mas a principal técnica incorporada 
foi a de estudos nutricionais utilizando 
leveduras saprófitas obrigatórias de animais 
de sangue quente. Esse estudo, que permitiu 
um considerável avanço na determinação de 
fatores de crescimento de microorganismos, 
fatores de temperatura, estabelecimento de 
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dois métodos de dosagem microbiológica 
(colina e carnitina), estabelecimento de 
meios sintéticos, estudo do mecanismo de 
ação de antimetabólitos, teve o seu mérito 
reconhecido pelo convite para apresentar uma 
revisão ao Annual Review of Microbiology, 
publicada em 1971. Nessa época e em grande 
parte de sua carreira recebeu a influência de 
Seymour H. Hutner do Haskins Laboratories 
em Nova Iorque. A partir de 1972, iniciou 
uma linha de investigação sobre bioquímica 
e imunoquímica de estruturas antigênicas de 
fungos patogênicos para o homem.

Foi Professor Visitante do Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center, onde ficou 
ligado ao grupo chefiado por Lloyd J. Old, 
que estudava antígenos tumor-específicos de 
células de melanoma humano. A sua principal 
contribuição no período foi a identificação de 
gangliosídeos imunogênicos característicos 
de melanoma, o que abriu uma nova linha 
de investigação na área, tanto no Sloan-
Kettering como em outros laboratórios. De 
volta ao Brasil, transferiu-se para a Escola 
Paulista de Medicina, onde iniciou duas 
linhas de pesquisa, uma relacionada aos 
componentes antigênicos de Trypanosoma 
cruzi reativos com anticorpos líticos, e outra 

ao antígeno de diagnóstico específico do 
Paracoccidioides brasiliensis. Nessas duas 
linhas, resultados importantes foram obtidos. 
Por exemplo, na primeira linha, os alvos dos 
anticorpos líticos foram identificados como 
sendo epítopos de alfa-galactosil 1,3-galactosil 
expressos em glicoproteínas tipo mucina, 
ancoradas à membrana via âncoras de 
glicosilfosfatidilinositol, cuja estrutura foi 
parcialmente determinada. Esses compostos 
purificados estão sendo utilizados com 
grande sucesso no diagnóstico da Doença de  
Chagas ativa.

Trabalhou ainda na formulação de 
uma vacina contra a paracoccidioidomicose 
baseada no peptideo P10 derivado da gp43. 
Da mesma forma mantem uma sólida linha 
de pesquisa em oncologia experimental a 
partir da criação da Unidade de Oncologia 
Experimental focalizando principalmente 
o modelo de melanoma murino B16F10. 
Participou ainda de trabalhos colaborativos 
envolvendo bactérias enteropatogênicas, 
fungos patogênicos (Cryptococcus neofor-
mans), bem como glicobiologia de 
tripanosomatídeos e células tumorais, tendo 
publicado até 2008 mais de 185 trabalhos e 
21 capítulos de livros.

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



S e s s ã o
11 de julho de 2019

História do câncer e da oncologia são tema de 
conferência na Academia Nacional de Medicina

Na noite da última quinta-feira 
(11) o Acadêmico José Carlos do Valle 
apresentou, no Anfiteatro Miguel Couto, 
a conferência “O Homem, o Médico e o 
Câncer: Fragmentos de uma História”. O 
renomado oncologista, que já foi Presidente 
da Sociedade de Cancerologia do Estado do 
Rio de Janeiro (1988 a 1991) e da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica (1989 a 

1991), emocionou confrades, convidados e 
estudantes com apresentação que retratou 
alguns dos principais eventos relacionados ao 
estudo de tumores e neoplasias em geral.

Na abertura dos trabalhos, chamou atenção 
para o fato de que este não é um esforço para 
apresentar uma etiologia do câncer, mas sim 
contar uma história sobre os primeiros registros 
de tumores e sobre como o desenvolvimento 

Acadêmico José Carlos do Valle
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Classificação dos tumores sólidos segundo James Holand

dos estudos acerca destes está intimamente 
ligado ao desenvolvimento humano e seus 
desdobramentos. Em um dos primeiros slides 
apresentados, o Acadêmico realizou uma análise 
comparativa entre a evolução da espécie humana 
e o aumento exponencial da concentração 
de novos compostos químicos na atmosfera 
terrestre, com destaque para uma primeira 
inflexão com o advento do homem moderno 
e também com a descoberta dos primeiros 
motores a combustão.

Na sequência, abordou os estudos 
desenvolvidos pelo Dr. Edward Masoro, que 
desenvolveu um gráfico comparando os índices 
da longevidade humana. Segundo o médico, 
atualmente, a extensão da expectativa de vida 
está intrinsecamente relacionada com o controle 
das doenças crônicas como o câncer, doenças 
cardiovasculares, diabetes, doenças metabólicas, 

obesidade etc. Segundo o Dr. Masoro, a 
expectativa de vida média poderia ser estendida 
até 140 anos, se aliada a uma dieta restrita.

Em seguida, discorreu sobre um dos 
conceitos mais importantes no desenvolvimento 
dos estudos oncológicos: a carcinogênese, ou 
seja, de formação do câncer, que em geral se dá 
lentamente, podendo levar vários anos para que 
uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um 
tumor visível. Chamou atenção para o fato de que 
a carcinogênese pode ter diferentes classificações, 
de acordo com o agente “iniciador”, podendo 
ser química, física, genética, inflamatória ou 
infecciosa. Chamou atenção para fato de que, 
apesar destas classificações, a carcinogênese é, 
sobretudo, multifatorial. Discorreu também 
sobre a classificação estabelecida pelo Dr. James 
Holand em 1982, que busca categorizar os 
tumores de acordo com o volume celular:
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O Acadêmico afirmou que, de uma 
maneira geral, a oncologia clínica trata 
de tumores a partir de gigacitomas, tendo 
estes uma boa chance de terem um bom 
prognóstico. No entanto, chamou atenção 
para o fato de que muitas vezes o paciente 
só busca atendimento em uma fase mais 
avançada da doença (em geral teracitomas), 
o que resulta em desdobramentos menos 
positivos do ponto de vista do prognóstico.

Na sequência, retomando os dife-
rentes tipos de carcinogênese, abordou 
alguns episódios históricos marcantes como  
o lançamento das bombas nucleares de 

Hiroshima e Nagasaki. Sobre estes epi-
sódios, afirmou que se trata do maior 
exemplo de carcinogênese física, que é 
relacionada principalmente à radiação. 
Neste caso, a radiação é responsável por 
lesar o DNA suscetível, produzindo 
modificações na sua estrutura, podendo 
provocar morte ou alterações modificam 
de maneira permanente os mecanismos 
normais de controle do crescimento celular. 
Sobre as explosões, chamou atenção para o 
fato de que, em Nagasaki, a explosão gerou 
ondas de calor de 3000 ºC e ventos de até 
1005 km/h.

Gráfico que associa o aparecimento de neoplasias com as explosões em 
Hiroshima e Nagasaki. O Acad. José Carlos do Valle ressaltou que a incidência 
de leucemia nestas localidades é sem precedentes na história mundial
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Abordando a carcinogênese química, 
discorreu sobre o incidente com o navio 
S.S. John Harvey. Segundo o Acadêmico, 
em 2 de dezembro de 1943, aviões alemães 
atacaram o porto de Bari, matando mais 
de 1.000 pessoas, e afundando 17 navios, 
incluindo o S.S. John Harvey, que foi 
destruído causando uma intensa explosão e 
ocasionando o vazamento do carregamento 
ilegal de gás mostarda contido no navio. Ao 
examinar os tecidos coletados das vítimas 
mortais, médicos da época descobriram que 
a ação do gás mostarda destrói os glóbulos 
brancos - descoberta que foi investigada pelos 
farmacologistas Louis S. Goodman e Alfred 
Gilman, que usaram um agente relacionado 
ao gás mostarda, o mustine, como o primeiro 
tratamento de quimioterapia.

O Dr. José Carlos do Valle prestou 
homenagem a grandes nomes da oncologia 
mundial, dentre os quais os Drs. Charles 
Brenton, Andrew Victor Schally (Honorário 
Estrangeiro da ANM) e Mario Kroeff, 
este último tendo sido o primeiro diretor 
do Centro de Cancerologia no Serviço de 
Assistência Hospitalar do Distrito Federal 
no Rio de Janeiro (1937). Ao final de sua 
apresentação, discorreu sobre das drásticas 
mudanças ambientais causadas pela ação 
humana e suas nefastas consequências 
para a saúde, propondo, então, a inclusão 
de uma nova categoria de classificação: 
a carcinogênese humana, usando como 
exemplo os níveis alarmantes de poluição 
atmosférica e os desdobramentos do 
aquecimento global.

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 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 11/07/2019, 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 regimental e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu a presidência da 32ª Sessão Ordinária do 190º Ano 
Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata de 27 de junho de 2019 e, não havendo reparos por 
parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho comunicou que, entre os dias 4 e 6 de julho de 2019, ocorreu o X Congresso Nacional da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia, durante o qual o Acad. Daniel Tabak ministrou conferência magna acerca da 
síndrome de burnout. Ressaltou, ainda, que o Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. presidiu o congresso. O Acad. 
Pietro Novellino comunicou que as eleições para a diretoria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 
apontaram, por unanimidade, o Acad. José Galvão-Alves como Escrivão da Irmandade. O Acad. Walter Araujo 
Zin relatou que representou a Academia Nacional de Medicina na cerimônia de posse da Magnífica Reitora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dra. Denise Pires de Carvalho, realizada no dia 8 de julho de 2019, em 
solenidade aberta ao público. O Acad. Carlos Alberto Basílio de Oliveira propôs que sejam incentivadas, na 
Academia Nacional de Medicina, iniciativas buscando eternizar a memória e a história de seus ilustres membros, 
inspirado pelas discussões ocorridas no Simpósio “Homenagem a Carlos Chagas: a Doença, o Homem, a 
História”, realizado no dia 4 de julho de 2019. Seguiu, sugerindo que estes registros fiquem arquivados no Centro 
da Memória Médica, de forma a compor importante acervo histórico acerca dos momentos marcantes da história 
da medicina brasileira. Não havendo mais manifestações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, deu seguimento às atividades do dia, iniciadas às 16h com a outorga do título de Honorário 
Nacional ao Prof. Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos, saudado pelo Acad. Marcello André Barcinski. Na 
ordem do dia, o Acad. José Carlos do Valle proferiu a conferência “O Homem, o Médico e o Câncer: Fragmentos 
de uma História”. Após a conferência, seguiu-se rodada de discussões com a participação dos Acadêmicos 
Pietro Novellino, Carlos Eduardo Brandão Mello, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Antonio Egidio Nardi, José 
Galvão-Alves e Walter Araujo Zin. Encerradas as discussões, 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, 
deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Omar da Rosa Santos, Marcello André 
Barcinski, Jayme Brandão de Marsillac, Rubens Belfort Mattos Jr., Pietro Novellino, Gerson Canedo de 
Magalhães, Celso Ferreira Ramos Filho, Wanderley de Souza, Adolpho Hoirisch, Walter Araujo Zin, 
Antonio Egidio Nardi, Maurício Gomes Pereira, José Manoel Jansen, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Mauricio Younes Ibrahim, Carlos Eduardo Brandão Mello, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Eliete Bouskela, José Carlos do Valle, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, José Hermógenes Rocco Suassuna, Ricardo José Lopes da Cruz, José Galvão-Alves, Carlos Alberto 
de Barros Franco, Arno von Buettner Ristow, Mario Barreto Corrêa Lima, Hildoberto Carneiro de Oliveira, 
Jorge Fonte de Rezende Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (31). 
 



S e s s ã o
18 de julho de 2019

Academia Nacional de Medicina realiza  
Simpósio sobre acidentes envolvendo picadas  

e mordeduras de animais

Se colocando na vanguarda das principais 
discussões médicas da atualidade, a Academia 
Nacional de Medicina, instituição científico-
cultural mais antiga do Brasil, realizou, na 
última quinta-feira (18) o Simpósio “Animais 
que Picam, Lambem, Arranham e Mordem e 
os Acidentes por eles Causados”.

O problema abordado pelo Simpósio 
é crucial: nos últimos anos foi observado 

um aumento considerável no número de 
acidentes causados por ofídios e escorpiões. 
O organizador do Simpósio, Acadêmico 
Celso Ferreira Ramos Filho, ressaltou que 
estes são eventos negligenciados e constituem 
um problema mundial, uma vez que os 
maiores fabricantes de imunizantes passivos 
estão encerrando suas operações.

Acadêmicos Ricardo Cruz, José Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi e Celso 
Ferreira Ramos Filho na mesa diretora do Simpósio
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Abrindo os trabalhos do Simpósio, 
o Dr. Cláudio Machado (Instituto Vital 
Brazil) apresentou a “Situação do Ofidismo 
no Brasil e no Mundo”, afirmando que 
acidentes por animais peçonhentos afetam 
principalmente camadas mais pobres da 
população que residem em áreas rurais e 
com acesso limitado a educação e a serviços 
de saúde. Discorreu também sobre a 
discrepância entre os números dos acidentes 
por ofidismo no mundo, ressaltando que, 
em países como os Estados Unidos e a 
Austrália, são registrados de 0 a 5 óbitos por 
ano. Em contrapartida, na América Latina 
são registrados 2.200 óbitos anuais contra 
assustadores 30.000 na África Subsaariana e 
46.000 na Índia.

Na conclusão de sua apresentação, 
destacou que os acidentes por animais 
peçonhentos provocam consequências 
clínicas tanto físicas quanto psicológicas 
para as populações. Abordou, ainda, as 
consequências socioeconômicas para os 
países, incluindo os gastos decorrentes 
do número de hospitalizações e o tempo 
de hospitalização, número de mortes e 
aposentadorias precoces devido à invalidez.

Abordando “Acidentes por Abelhas: 
Resultados Finais do Primeiro Tratamento 
Específico em Sereis Humanos para um 
Agravo Negligenciado no Brasil), o Dr. 
Alexandre Naime Barbosa (Universidade 
Estadual Paulista-Botucatu) apresentou um 
histórico da introdução da espécie africana 

em 1956 pelo geneticista Warwick Estevam 
Kerr como uma tentativa de aumento da 
produtividade de mel e derivados, uma 
vez que a espécie brasileira possuía baixa 
produtividade. No entanto, ressaltou que, 
apesar de mais produtivas e resistentes às 
pragas, as abelhas africanizadas possuem 
características que as tornam mais nocivas ao 
convívio humano: são mais excitáveis, mais 
propensas a ataques em massa e precisam de 
um tempo maior para se acalmarem.

Discorreu, então, sobre o Estudo APIS, 
estudo clínico com o novo soro antiapílico 
contra picadas de abelhas africanizadas e 
serve como sugestão de condutas ao médico 
assistente antes do encaminhamento. O 
estudo tem por objetivo avaliar a segurança e 
a eficácia preliminar do novo soro antiapílico 
em pacientes vítimas de múltiplas picadas. 
Apresentando os primeiros resultados 
do estudo, ressaltou que os pacientes se 
encontram bem e, em 95% dos pacientes, 
não foi registrado qualquer grau de 
hipersensibilidade ao soro. No encerramento 
de sua apresentação, afirmou que os próximos 
passos incluem a análise dos dados clínicos e 
laboratoriais de eficácia, a análise dos dados 
de venenemia e proteômica, a redação de 
relatório para Anvisa, a publicação dos 
resultados e, por fim, a viabilização da Fase 
III do estudo.

Na sequência, o Dr. Alberto 
Chebabo (HUCFF-UFRJ) discorreu sobre 
“Mordeduras por Mamíferos: Raiva e Celulite 
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Bacteriana — Profilaxia e Tratamento 
Clínico”, chamando atenção para o fato de 
que, nos Estados Unidos, são registrados 
cerca de 400.000 mordeduras de gatos e 
4,5 milhões de mordeduras de cachorro 
por ano. Ressaltou ainda que, em crianças 
pequenas, a maior parte das mordeduras 
ocorrem na cabeça e pescoço; destas, 10% 
das mordeduras ocorrem na face. Acerca 
das manifestações clínicas das mordeduras, 
destacou que os sintomas podem aparecer 
dentro de horas e até dias após a mordedura 
de animais e que os mais comuns incluem 
dor, eritema e inflamação da área afetada, 
com infecções poli microbianas.

Ao final de sua apresentação, afirmou 
que os acidentes com animais são cada 
vez mais comuns devido ao aumento de 
animais de estimação e que mordeduras de 
gatos e humanos apresentam maior risco de 
infecção do que mordedura de cães. Sobre a 
profilaxia para doenças como raiva e tétano, 
o Dr. Alberto Chebabo ressaltou que cada 
caso deverá ser avaliado individualmente, 
sendo aplicados os protocolos estabelecidos 
e convenientes a cada caso.

Discorrendo sobre “Tratamento Cirúr-
gico Inicial e Tardio de Mordeduras”, o 
Acad. Ricardo José Lopes da Cruz ressaltou 
que, ao abordar a abordagem cirúrgica de 
mordeduras, uma das principais dúvidas 
levantadas se refere à decisão de suturar ou 
não os ferimentos. Acerca desta questão, o 
Acadêmico ressaltou que não existe consenso 

na literatura sobre o assunto; no entanto, 
afirmou que a vertente na qual o cirurgião 
está inserido prega que, em feridas de 
tamanho pequeno a médio e que são pouco 
aparentes, a sutura não é indicada — deve- 
se usar pontos de aproximação, por exemplo. 
Seguiu afirmando que o fechamento hermé-
tico pode favorecer a proliferação bacteriana 
e a formação de celulite facial.

Na conclusão de sua apresentação, o 
Dr. Ricardo Cruz destacou que, em geral, a 
formação de cicatrizes inestéticas decorre de 
erro de técnica cirúrgica. Apresentou, então, 
dicas para melhores resultados cirúrgicos, 
que incluíram o respeito às Linhas de Linger, 
não utilização de pontos muito próximos e 
de sutura intradérmica em ferimentos no 
rosto. Além deste fato, chamou atenção para 
o fato de que hematomas faciais não devem 
ser drenados, com exceção de duas áreas: 
nariz e orelhas.

Na sequência, o Dr. Claudio Maurício 
Vieira de Souza (Instituto Vital Brazil) fez 
apresentação acerca do “Escorpionismo como 
Modelo de Dinâmica em Saúde Ambiental”, 
apresentando dados que apontam para 
um aumento significativo na evolução dos 
acidentes por animais peçonhentos no Brasil 
nos últimos anos. Demonstrou, também, os 
importantes desdobramentos decorrentes 
das picadas de escorpião, que podem incluir 
desde dor, eritema e sudorese local (nos casos 
mais simples) até edema pulmonar agudo 
(nos casos mais graves).
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Ao final de sua apresentação, destacou 
que os escorpiões são os animais peçonhentos 
responsáveis pelo maior número de casos 
de intoxicação humana no Brasil e que 
os modelos de alterações ambientais e de 
ocupação do espaço pelo homem promovem 
a criação de condições que favorecem a 
dispersão de diferentes espécies para novas 
localidades. Ressaltou, ainda, que no Estado 
do Rio de Janeiro, as regiões mais atingidas 
pelo escorpionismo são Sul Fluminense, 
Médio Paraíba, Norte e Noroeste do Estado.

A Dra. Tânia Mota (Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) 
fez apresentação sobre “Escorpionismo e 
Ofidismo: Tratamento e Prevenção em um 
Quadro de Carência de Imunobiológicos”, 
destacando que, no ano de 2013, o 
ANVISA modificou suas diretrizes de boas 
práticas para produção, o que resultou na 
notificação dos três principais laboratórios 
do estado e na subsequente queda na 
produção. Na sequência, chamou atenção 
para a importância de que, durante o ensino 
médico, a notificação seja encarada como 
uma etapa do atendimento, ressaltando que 
as Secretarias de Saúde se baseiam em mapas 
situacionais para calcular a demanda de soro.

Sobre as informações coletadas, 
destacou que dados como o local onde o 
ataque aconteceu e o perfil socioeconômico 
das populações atingidas (ocupação, 
qualidade de moradia, presença ou ausência 
de saneamento básico etc.) são vitais para 

a manutenção de políticas positivas de 
produção e distribuição de soro. Destacou, 
ainda, que o Rio de Janeiro é o único ente 
da federação que possui pacto para estas 
ações, garantindo que qualquer cidadão 
— estando ou não em seu município de 
origem — receba atendimento e tratamento 
adequados. Por fim, afirmou que, graças a 
este pacto com as secretarias municipais, no 
período de 2013 a 2019 não foi registrado 
nenhum óbito decorrente da falta do soro.

Por fim, a Dra. Cristina Lemos (Secre-
taria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro) 
fez apresentação sobre “Picadas e Morde-
duras: Situação e Fluxo de Atendimento no 
Município do Rio de Janeiro”, apresentando 
diferentes séries históricas que apontaram 
para o cenário envolvendo animais peço-
nhentos no município. A partir dos dados 
apresentados, foi possível identificar fatores 
como bairros mais atingidos, idade da 
população que recebe atendimento e meses 
onde são registrados mais ataques. Ressaltou, 
ainda, que cerca quase 70% dos acidentes 
registrados são de classificação leve, não 
necessitando de intervenção soroterápica em 
66% dos casos.

Em sua conferência, a Dra. Cristina 
Lemos demonstrou os procedimentos 
recomendados pela Secretaria de Saúde 
para a abordagem de doenças como a raiva, 
incluindo identificação das características 
do ferimento, a classificação do acidente 
e a avaliação do animal. Ressaltou, ainda, 
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a importância da contínua oferta de 
treinamento e atualização dos profissionais 
que atuam nesta área, visando a capacitação 
para prescrição da conduta pertinente para 
cada caso.

Com apresentação que homenageou 
o Acadêmico Vital Brazil Mineiro da 
Campanha, patrono da Cadeira 83 da 
Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, 
o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho 
apresentou um histórico da abordagem de 
picadas e mordeduras como um problema 
emergente de saúde pública. Além deste fato, 
demonstrou também a evolução histórica da 
soroterapia, destacando a importância de 
figuras como os Drs. Shibasaburo Kitasato 
(1852-1931), Pierre Paul Émile Roux 
(1853- 1933) e Emil Adolf von Bhering 
(1854-1917).

Sobre a figura histórica de Vital Brazil 
Mineiro da Campanha, chamou atenção para 
seu pioneirismo na verificação experimental 
da eficácia dos tratamentos populares 
empregados contra o ofidismo. O Acadêmico 
ressaltou, ainda, que as descobertas de Vital 
Brazil sobre a especificidade dos soros 
antipeçonhentos estabeleceu um novo 
conceito na imunologia e seu trabalho sobre 
a dosagem dos soros antiofídicos gerou 
tecnologia inédita. A criação dos soros 
antipeçonhentos específicos e o antiofídico 
polivalente ofereceu à medicina, pela 
primeira vez, um produto realmente eficaz 
no tratamento do acidente ofídico que, sem 
substituto, permanece salvando centenas de 
vidas nos últimos cem anos.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 18/07/2019, 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 regimental e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu a presidência da 33ª Sessão Ordinária do 190º Ano 
Acadêmico. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves ressaltou que no dia 25 de julho 
haverá mais uma edição da atividade Uma Tarde na Academia: Oficia Diagnóstica, abordando caso de Dispneia 
Pós-Transplante Renal. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho comunicou o 
registro na Europa de novo medicamento para tratamento de pacientes com HIV, constituindo importante quebra 
de paradigma, porquanto permitirá o tratamento com o uso de apenas dois medicamentos, em contraste com o 
modelo atual, que emprega três substâncias diferentes. Além deste fato, o registro deste medicamento 
representa o encerramento do uso da droga Tenofovir, possuidora de importante ação deletéria sobre o rim 
humano. Segundo o Acadêmico, estes fatos permitirão maior adesão ao tratamento por parte dos pacientes. 
Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, 
deu continuidade ao Simpósio “Animais que Picam, Lambem, Arranham e Mordem e os Acidentes por eles 
Causados”, iniciado às 14h. O Dr. Claudio Mauricio Vieira de Souza (Instituto Vital Brazil) apresentou o tema 
“Escorpionismo como Modelo de Dinâmica em Saúde Ambiental”. Na sequência, a Dra. Tânia Mota (Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) fez conferência acerca de “Escorpionismo e Ofidismo: 
Tratamento e Prevenção em um Quadro de Carência de Imunobiológicos”. Por fim, a Dra. Cristina Lemos 
(Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro) apresentou aula abordando “Picadas e Mordidas: Situação e 
Fluxo de Atendimento no Município do Rio de Janeiro”. Após as conferências, seguiu-se rodada de debates da 
qual participaram os Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, Maurício Gomes Pereira, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
José Carlos do Valle, Celso Ferreira Ramos Filho e José Horácio Costa Aboudib Jr. Encerradas as discussões, 
o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: José Horácio Costa Aboudib Jr., José Galvão-Alves, Celso Ferreira Ramos Filho, Pietro 
Novellino, Roberto Soares de Moura, Jayme Brandão de Marsillac, Arno von Buettner Ristow, Omar da Rosa 
Santos, Wanderley de Souza, Claudio Cardoso de Castro, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Rubens Belfort 
Mattos Jr., Maurício Gomes Pereira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Walter Araujo Zin, Delta Madureira Filho, 
Adolpho Hoirisch, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Orlando Marques Vieira, Hildoberto Carneiro de Oliveira, 
Marcello André Barcinski, José Augusto da Silva Messias, José Manoel Jansen, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, 
Carlos Alberto de Barros Franco, Antonio Egidio Nardi, Omar Lupi da Rosa Santos, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
José Carlos do Valle, Carlos Eduardo Brandão Mello, Mario Barreto Corrêa Lima, Mauricio Younes Ibrahim, 
Gerson Canedo de Magalhães, Ricardo José Lopes da Cruz (34). 
 



S e s s ã o
25 de julho de 2019

Caso de dispneia pós-transplante renal e 
apresentado em edição de “Uma Tarde na 

Academia: Oficina Diagnóstica”

A Academia Nacional de Medicina 
realizou nesta quinta-feira (25) mais uma 
edição do evento Uma Tarde na Academia: 
Oficina Diagnóstica, organizada pelos Aca- 
dêmicos José Manoel Jansen, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira e José Galvão-Alves. O 
tema escolhido para a Sessão desta quinta-
feira foi um caso clínico de dispneia pós- 
transplante renal, apresentado pelo Dr. 

Domenico Capone (UERJ). Os desdobra-
mentos do caso foram apresentados pelo 
Dr. Paulo Cesar de Oliveira (UNIFESO), 
convidado como debatedor do tema. Como 
já é de praxe, a análise da anatomia patológica 
do caso ficou a cargo do Acad. Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira que, nesta edição, contou 
com a participação do Dr. Heleno Pinto de 
Moraes (UERJ).

Acadêmicos José Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi, Pietro Novellino e 
Omar da Rosa Santos
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O Acadêmico José Galvão-Alves iniciou 
os trabalhos, convidando o Dr. Domenico 
Capone para fazer a apresentação do caso: 
trata-se de paciente de 30 anos, masculino, 
branco, solteiro, desempregado, natural do 
Rio de Janeiro, morador da Tijuca, com 
queixa principal de dispneia. O paciente foi 
diagnosticado com doença renal crônica de 
base desconhecida, tratada com transplante 
renal em março de 2016, de doador falecido. 
Desde então, o paciente foi submetido a tripla 
terapia imunossupressora: micofenolato, 
tacrolimus e prednisona. Relatou, ainda, que 
em junho de 2017, iniciou quadro de tosse 
seca, persistente, que evoluiu rapidamente 
para dispneia em repouso.

Como resposta a bateria de exames, 
o paciente apresentou mau estado geral, 
estando hipocorado e desidratado. Além 
deste fato, o paciente apresentou 26 incursões 
respiratórias por minuto, baixa saturação 
arterial de oxigênio da hemoglobina 
(86%, com 8L por minuto) e ausculta 
respiratória com crepitações em bases. O 
paciente iniciou dispneia progressiva e 
tosse com infiltrados pulmonares em vidro 
fosco difusos e condensações ao redor 
de brônquios um ano e 7 meses após o 
início do tratamento imunossupressor. As 
possibilidades diagnósticas diferenciais mais 
prováveis incluíram PCP e BOOP. Obteve-
se o diagnóstico de bronquiolite obliterante 
com pneumonia em organização (BOOP) 
pela biópsia pulmonar. Histologicamente, 

a doença caracteriza-se pela presença de 
formações polipóides intrabronquiolares 
compostas por fibroblastos e raras células 
inflamatórias, geralmente se estendendo 
pelos ductos e sacos alveolares (pneumonia 
em organização).

Na discussão do caso, o Dr. Paulo Cesar 
de Oliveira (UNIFESO) ressaltou que o 
transplante de órgãos sólidos mais comum 
no mundo é o transplante renal, sendo esse 
o tratamento de escolha para a doença renal 
terminal. Afirmou também que, no Brasil, 
é o tipo de transplante mais realizado. 
Quando comparado à diálise crônica, o 
transplante renal é rentável, oferece melhora 
na qualidade de vida e confere benefício 
progressivo à sobrevida do paciente.

Apesar de inúmeros benefícios, apresenta 
várias complicações relacionada a cirurgia, 
a patologias entre doador e receptor e aos 
imunossupressores que são administrados 
por toda a vida para minimizar as chances de 
rejeição. A mortalidade ainda é relevante no 
primeiro ano após o transplante, decorrente 
de complicações cardiovasculares e infecções, 
no qual as bacterianas constituem a principal 
causa de infecção no primeiro mês, após 
surgem as infecções virais e fúngicas, entre 
as mais acometidas infecções respiratórias e 
urinárias, e em seguida ocorrem as infecções 
virais, em especial por Citomegalovírus.

Os imunossupressores frequentemente 
são utilizados para doenças auto-imunes e 
transplante, beneficiando ainda a sobreviada 
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do enxerto a curto prazo e diminuindo os  
efeitos secundários. Mas apesar de apre-
sentar grandes benefícios, possui muitos 
efeitos colaterais, como nefrotoxicidade, 
hipertensão, hiperlipidemia, diabetes melli-
tus, entre outros.

Como já é tradição no formato do evento, 
após a apresentação e o debate acerca do 
caso, seguiu-se a análise anatomopatológica, 

conduzida pelo Acad. Carlos Alberto 
Basílio e o Dr. Heleno Pinto de Moraes 
Na rodada de discussões, tomaram parte os 
Acadêmicos José Manoel Jansen, Orlando 
Marques Vieira, José Augusto Messias e 
Delta Madureira Filho, que contribuíram 
com suas experiências e interagiram com os 
alunos presentes, tornando a aula altamente 
dinâmica e participativa.

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



S e s s ã o
25 de julho de 2019

Acadêmicos homenageiam Honorários  
Nacionais em emocionante Sessão da Saudade

Em mais uma edição da tradicional 
“Sessão da Saudade”, a Academia Nacional 
de Medicina reuniu, a última quinta-feira 
(25), Acadêmicos, familiares, amigos e 
discípulos dos inesquecíveis Drs. Tito de 
Abreu Fialho, exímio oftalmologista, e 

Luiz Fernando Ferreira Rocha da Silva, 
expoente da parasitologia nacional. Alguns 
daqueles que acompanharam as trajetórias 
exitosas dos Acadêmicos se reuniram no 
Anfiteatro Miguel Couto para a solenidade, 
tradicionalmente realizada em memória dos 

Honorário Nacional Tito de Abreu Fialho
Rio de Janeiro, RJ – 30 de dezembro de 1923
† Rio de Janeiro, RJ, 18 de maio de 2019
Honorário Nacional – Academia Nacional de 
Medicina, em 21 de setembro de 2017
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Acadêmicos falecidos, tendo sido marcada 
pela presença massiva dos confrades e pelos 
discursos emocionados dos familiares dos 
saudosos Honorários Nacionais.

O Acadêmico Omar da Rosa Santos, 
orador oficial da Diretoria do biênio 2017-
2019, foi encarregado de falar, em nome dos 
confrades, sobre as brilhantes carreiras destas 
duas importantes figuras da medicina, que 
contribuíram de maneira significativa não só 
para a história da medicina brasileira, como 
também para a história da ANM.

O Dr. Tito de Abreu Fialho foi eleito 
como Honorário Nacional no dia 18 de maio 
de 2017, e sua eleição consagrou a tradição 
da família Abreu Fialho na Academia 
Nacional de Medicina. Antes do Dr. Tito 
de Abreu Fialho, outros ilustres ocuparam 
cadeiras na instituição. O Dr. José Antônio 
de Abreu Fialho, responsável pela fundação 
e também presidente da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia (SBO), é Patrono da 
Cadeira nº 71 e Membro Titular da Cadeira 
nº 27, tendo sido eleito em 1899. Sylvio 
de Abreu Fialho ocupou também a Cadeira 
nº 71, tendo sido Vice-Presidente (1942) e 
Presidente (1944) da SOB, tendo tomado 
posse como Membro Titular da ANM no 
mesmo ano.

A história da família Abreu Fialho 
junto à Academia Nacional de Medicina 
está eternizada no recém-publicado livro 
“Os Quadros da Academia Nacional de 
Medicina e suas Histórias”, que traz em 

suas páginas a obra “1ª Enfermaria da Santa 
Casa do Rio de Janeiro”, que representa o 
Acadêmico José Antônio de Abreu Fialho 
examinando um paciente, observado por 
Oftalmologistas da 1a Enfermaria da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
O quadro foi pintado pelo artista Roberto 
Fantuzzi, conhecido como o pintor de 
Papas e de Presidentes e servindo como 
soldado na Segunda Guerra Mundial, 
encontrou também fama para suas pinturas 
dos combatentes.

Professor adjunto da UFRJ por 42 
anos, Tito de Abreu Fialho chefiou os 
Serviços de Oftalmologia dos Hospitais 
Carlos Chagas, Albert Schweitzer e 
Olivério Kramer de 1952 a 1977, período 
em que pode acompanhar a evolução 
da oftalmologia e conviver com grandes 
mestres. O Honorário é também escritor 
e trovador, além de Membro Emérito da 
Academia Brasileira de Médicos Escritores 
(ABRAMES), da qual tornou-se membro 
em 26 de maio de 1989 e onde é fundador 
da Cadeira nº 06, ocupada atualmente por 
Juçara Viegas Valverde.

Para a Academia Nacional de Medicina, 
teve seu nome aprovado em 18 de maio de 
2017, tendo sido saudado nesta casa pelo 
Acadêmico Omar da Rosa Santos em Sessão no 
dia 21 de setembro de 2017, sob a presidência 
do Acad. Jorge Alberto Costa e Silva.

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 
18 de maio de 2019.
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Na sequência, amigos e familiares do 
mestre Luiz Fernando Rocha Ferreira da 
Silva também prestaram homenagens a este 
importante nome da parasitologia nacional, 
que se destacou não só pela excelência 
acadêmica, mas também pelo legado deixado 
para seus discípulos na Fundação Oswaldo 
Cruz, sua alma mater.

Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva 
nasceu no Rio de Janeiro em 1936. Em 
1960, formou-se em medicina pela Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do 
Brasil, onde concluiu, em 1962, o doutorado. 
Em 1966, ingressou como professor titular 

da disciplina de parasitologia na recém-criada 
Fundação Escola de Saúde Pública. Fundou 
o Departamento de Ciências Biológicas que, 
sob sua coordenação, reúne profissionais 
competentes em várias linhas da parasitologia 
e da microbiologia. Destes, diversos destacam-
se na história da Fundação Oswaldo Cruz.

Em 1978, motivado pelo questionamento 
acerca da autoctonicidade da esquistossomose 
mansônica no Brasil, resolveu fazer inves-
tigações do parasito em fezes humanas 
preservadas (coprólitos) oriundas de diversos 
sítios arqueológicos brasileiros. Criava, assim, 
a paleoparasitologia.

Honorário Nacional Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva
Rio de Janeiro, RJ – 23 de setembro de 1936
† Rio de Janeiro, RJ, 22 de outubro de 2018
Honorário Nacional – Academia Nacional de Medicina, em 
22 de outubro de 2018
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Foi pesquisador (1999-2003) e diretor 
(1978-79) da Escola Nacional de Saúde 
Pública da Fiocruz. Na Fiocruz, ocupou conse-
cutivamente as vice-presidências de recursos 
humanos e de ensino, durante a gestão de 
Sérgio Arouca (1985/90), contribuiu de forma 
decisiva para a criação da Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim Venâncio. Entre março 
a junho de 1990, assumiu interinamente a 
presidência da instituição em 1990.

No ano de 2004, foi diplomado 
pesquisador emérito da Fiocruz e, em 2005, 
tomou posse como membro honorário da 
Academia Nacional de Medicina. É também 
membro titular da Academia Brasileira de 
Medicina Militar (1993) e foi presidente da 
Sociedade Brasileira de Parasitologia (1979-
80 e 1981-82).

Desenvolveu suas atividades no Depar-
tamento de Ciências Biológicas, da Ensp. Tem 
mais de 240 trabalhos publicados e foi autor 

de três livros: “Paleoparasitologia no Brasil” 
(1988), “Paleopatologia e Paleoepidemiologia 
— Estudos multidisciplinares“ (1992) e 
”Paleoparasitologia“ (2008).

Foi importante incentivador da 
formação de recursos humanos para a saúde 
nos diferentes níveis escolares e referência 
mundial nas pesquisas paleoparasitológicas, 
sendo o principal responsável pelo aper-
feiçoamento de grupos de pesquisadores 
nacionais e estrangeiros nesta área.

Para a Academia Nacional de Medicina, 
teve seu nome aprovado em 23 de junho de 
2005, tendo sido saudado nesta casa pela 
Acadêmica Lea Ferreira Camillo-Coura em  
Sessão no dia 13 de outubro de 2005, 
sob a presidência do Acad. Antonio Luiz  
de Medina.

Faleceu no Rio de Janeiro em 22 de 
outubro de 2018.

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



S e s s ã o
25 de julho de 2019

Evolução da Neurologia é tema de conferência 
na Academia Nacional de Medicina

Dentre as atividades científicas realizadas 
na Sessão de 25 de julho na Academia 
Nacional de Medicina, a Sessão Ordinária 
foi dedicada a discutir os principais avanços 
e perspectivas da Neurologia, em conferência 
intitulada “Os 55 anos da Neurologia”.

O conferencista, Acad. Gerson 
Canedo de Magalhães, graduou-se em 
Medicina pela Faculdade Nacional de 
Medicina em 1962, quando recebeu o 
prêmio Universidade do Brasil, reservado 
aos 10 melhores alunos da turma, pela 
sua classificação com distinção. Dedicou-
se amplamente ao exercício da Clínica 

Neurológica, ligando-se aos serviços de 
Neurologia do Hospital Pedro Ernesto 
(1963-74), do Corpo de Bombeiros (1965-
77), dos Servidores do Estado (1972-88), 
Hospital Geral de Bonsucesso (1988-
91) e da Beneficência Portuguesa (1972-
2003), que dirigiu por três décadas. Além 
disso, foi diretor do Serviço no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto e professor 
da Cadeira de Neurologia da Faculdade 
de Medicina de Valença. É membro da 
Academia Brasileira de Neurologia (1970), 
da American Academy of Neurology (1994) 
e da Royal Society of Medecine (2000).

Acadêmico Gerson Canedo em conferência
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Em sua apresentação, o Acadêmico 
chamou atenção para o fato de que a segunda 
metade do século XX e o século XXI foram 
cenário para grandes transformações na 
forma como o ser humano se comunica, 
na forma como ele transpõe distâncias e 
na forma como lida com as enfermidades. 
Para tanto, discorreu brevemente sobre os 
impactos dos novos meios de comunicação, 
o uso da internet para os mais variados fins 
e os novos meios de transporte, como o 
avião a jato.

Na sequência, afirmou que a primeira 
grande revolução experimentada pela espe- 
cialidade foi a emergência de novas 
tecnologias de imagem neurológica, que 
possibilitaram não só uma maior precisão 
diagnóstica quanto novos tratamentos. A esse 
respeito, chamou atenção para o fato de que, 
até então, a Neurologia era tida como uma 
“ciência de diagnóstico”, pois poucos eram os 
tratamentos disponíveis para as enfermidades 
identificadas, em razão do difícil acesso a um 
órgão nobre e tão pouco conhecido.

O Acadêmico discorreu sobre o 
surgimento de importantes medicamentos 
e seus desdobramentos para a especialidade, 
dissertando sobre alguns dos mais signi-
ficativos anticonvulsivantes, ansiolíticos e 
antitrombóticos.

Também dedicou parte de sua apre-
sentação para ressaltar importantes nomes 
da especialidade que fizeram história com 
seus trabalhos, como o Dr. Aristides Azevedo 

Pacheco Leão, que, em 1944, ao trabalhar 
em sua tese de doutorado pela Universidade 
de Harvard, descobriu uma reação ocorrida 
no córtex cerebral e ainda não observada. O 
fenômeno foi batizado por ele de depressão 
alastrante, mas também ficou conhecido 
como “A Onda de Leão”. A descrição da 
depressão alastrante colabora no diagnóstico 
de doenças como a epilepsia e a enxaqueca e, 
de acordo com as investigações posteriores, 
ela não ocorre apenas no cérebro, mas 
também em outras estruturas neurais.

Discorreu também sobre a chamada 
Medicina Espacial, ciência multidisciplinar, 
interagindo com todas as especialidades 
médicas e ainda com Matemática, 
Física e Química e fornecendo subsídios 
à Engenharia Aeronáutica. Com os 
avanços mostrados pelo neurologista, a 
especialidade ganhou novos contornos, 
possibilitando, por exemplo, a identificação 
de alterações na substância branca e queixas 
visuais, náuseas e vômitos por aumento da 
pressão intracraniana pós voos espaciais. 
Este fato foi importante também para o 
desenvolvimento da chamada “Emporiatria” 
— área da Medicina Aeroespacial que se 
dedica a chamar a atenção dos médicos 
das diferentes especialidades para as 
peculiaridades que assumem as diferentes 
doenças do organismo humano quando 
em outro meio físico, para que eles saibam 
orientar seus pacientes quando por ocasião 
de viagens aéreas.
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Na conclusão de sua apresentação, 
o Acadêmico apresentou novas técnicas 
de reabilitação, ressaltando a técnica da 
Estimulação Medular, utilizada como 
tratamento de pacientes com diagnóstico 
de dor crônica. Os resultados observados 
têm se mostrado promissores, com 
realização de ensaios clínicos controlados e 
randomizados, que mostram a superioridade 
da técnica quando comparada ao tratamento 
farmacológico convencional e também 
resultados mais favoráveis sobre repetidas 
cirurgias no mesmo paciente.

Além disso, o Acadêmico também 
abordou a utilização de inteligência artificial 

na neurologia, que vem produzindo 
resultados promissores, inclusive em casos 
complexos envolvendo pacientes em coma 
ou com comprometimentos consideráveis. 
Por fim, destacou as perspectivas futuras da 
especialidade, afirmando que o panorama 
aponta para uma mudança fundamental do 
atual modelo voltado mais para o tratamento 
de doenças; segundo o Acadêmico, os 
avanços tecnológicos indicam a emergência 
de um ecossistema de saúde focado na 
prevenção e no rastreamento de possíveis 
problemas antes que eles tenham a chance 
de se desenvolver.

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 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 25/07/2019, 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 regimental e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu a presidência da 34ª Sessão Ordinária do 190º Ano 
Acadêmico. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves informou que no dia 26 de julho de 
2019 ocorrerá a festa anual do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, quando a instituição dará posse aos novos 
Membros Titulares e prestará homenagens a dois Acadêmicos, os Acads. Celso Marques Portela e Talita 
Romero Franco. Comunicou também que o Conselho Federal de Medicina realiza, de 25 a 27 de julho de 2019, 
em São Paulo, reunião versando acerca de “Humanidades em Medicina”, quando os Acads. Aníbal Gil Lopes e 
Ricardo José Lopes da Cruz apresentarão. Na sequência, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, 
ressaltou as atividades realizadas durante a tarde, destacando a Sessão da Saudade, que homenageou os 
Honorários Nacionais Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva e Tito de Abreu Fialho. Discorreu, ainda, acerca 
da atividade Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica, que abordou caso de Dispneia Pós Transplante 
Renal. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. José Carlos do Valle cumprimentou o Acad. José Galvão-
Alves pelo trabalho executado como Editor Científico dos Anais da Academia Nacional de Medicina, ressaltando, 
sobretudo, os dois últimos números da publicação. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, 
o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, iniciou os trabalhos com a conferência “Neurologia: Estado da 
Arte”, apresentada pelo Acad. Gerson Canedo de Magalhães. Ao final da apresentação, ocorreu rodada de 
discussões, com a participação dos Acadêmicos Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Galvão-Alves, Omar da 
Rosa Santos, Adolpho Hoirisch, Orlando Marques Vieira, José Carlos do Valle e Rubens Belfort Mattos Jr. 
Encerradas as discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: José Galvão-Alves, Gerson Canedo de Magalhães, Mauricio Younes 
Ibrahim, José Manoel Jansen, Pietro Novellino, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Omar da Rosa Santos, 
Rubens Belfort Mattos Jr., Claudio Cardoso de Castro, Rui Monteiro de Barros Maciel, Antonio Egidio Nardi, 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Milton Ary Meier, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Wanderley de 
Souza, Adolpho Hoirisch, José Hermógenes Rocco Suassuna, Orlando Marques Vieira, José Carlos do 
Valle, Deolindo de Souza Gomes Couto, Carlos Alberto de Barros Franco, Maurício Augusto Silva Magalhães 
Costa (22). 
 
 



S e s s ã o
1 de agosto de 2019

Tumores neuroendócrinos são abordados em 
conferência na Academia Nacional de Medicina

A agenda científica da Sessão de 1º de 
agosto na Academia Nacional de Medicina 
contou com a conferência “Medicina Nuclear 
e Tumores Neuroendócrinos”, ministrada pelo 
Dr. Claudio Tinoco, Professor Associado do 
Departamento de Radiologia da Universidade 
Federal Fluminense. O conferencista foi 
apresentado pelo Acadêmico Pietro Novellino, 

que destacou que o Dr. Tinoco atua como 
consultor do Serviço de Medicina Nuclear e 
Imagem Molecular do Hospital Pró-Cardíaco 
e do Serviço de Medicina Nuclear do Instituto 
de Cardiologia de Laranjeiras. Além disso, 
o ex-Presidente Pietro Novellino ressaltou a 
proeminente atuação do médico na Comissão 
Nacional de Energia Nuclear.

Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), 
Ricardo Cruz e Walter Zin durante a apresentação do Dr. Claudio Tinoco
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Dr. Claudio Tinoco Mesquita

Agradecendo as gentis palavras do 
Acad. Pietro Novellino, o Dr. Claudio 
Tinoco começou sua apresentação defi-
nindo Tumores Neuroendócrinos como 
tumores que ocorrem quando algumas das 
células neuroendócrinas passam por uma 

mutação que pode ser hereditária ou, na 
maioria dos casos, surgir ao acaso. Depois 
da mutação, as células começam a se 
multiplicar de forma desordenada, levando 
ao crescimento de uma massa anormal  
de tecido.

Devido ao largo espectro dentro do qual 
os tumores neuroendócrinos (TNE) podem se 
manifestar, o Dr. Claudio Tinoco apresentou a 
classificação adotada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para este tipo de tumor. 
Segundo este parâmetro, os TNE podem ser 
classificados como tumor neuroendócrino bem 
diferenciado (e que pode ter comportamento 
benigno ou potencial maligno incerto), 
carcinoma neuroendócrino bem diferenciado 
(com comportamento maligno de baixo 

grau) ou carcinoma neuroendócrino pouco 
diferenciado (com comportamento maligno 
de alto grau).

Afirmou, ainda, se tratar de um grupo 
heterogêneo de neoplasias, com crescimento 
lento e com comportamento sintomático 
variante: os doentes podem ou não apresentar 
sintomas. Além deste fato, a grande variedade 
dos sintomas costuma contribuir para um 
quadro de diagnóstico tardio ou até mesmo 
desconhecimento acerca da doença.
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Na sequência, Claudio Tinoco chamou 
atenção de que, em adição à grande 
variedade de TNEs, cada um destes requer 
uma abordagem diferente, tanto quanto ao 
diagnóstico quanto ao tratamento. Alguns 
dos fatores que influenciam a conduta 
médica em cada caso incluem tipo de tumor, 
localização, agressividade, presença de 
metástases etc.

Ao longo de sua apresentação, o médico 
chamou atenção para as diferentes aplicações 
da medicina nuclear para o diagnóstico 
e o tratamento de TNEs. Utilizando 
como exemplo a técnica de cintilografia 
com octreotide, ressaltou que esta é uma 
técnica que obtém resultados positivos no 
estadiamento de pacientes com tumores 
diagnosticados recentemente e que possuem 
suspeita de recivida. Além deste fato, a 
cintilografia também se mostra promissora na 
detecção de pequenos tumores, em especial 
em casos de síndromes de produção excessiva 
de hormônios ou para descartar doença 
extra-hepática antes de transplante hepático. 
Destacou, ainda que a técnica pode ser 
utilizada para realizar follow up do tratamento 
e a avaliação do status dos receptores antes da 
escolha terapêutica.

A conferência também abordou diferentes 
protocolos de administração e utilização das 
técnicas de medicina nuclear, ressaltando 
a importância da presença dos médicos na 
proximidade, a permanência de equipamento 
de emergência e a realização de controle no 
pós-dose, por meio do acompanhamento 
de toxicidade (creatinina, cintilografia renal, 
hemograma e dosimetria prospectiva).

Na conclusão de sua conferência, o 
Dr. Claudio Tinoco destacou que, apesar de 
ainda serem considerações tumores de baixa 
incidência, estimativa recentes apontam para 
um quadro epidemiológico mais agravado 
do que o esperado. Por meio dos casos 
clínicos apresentados, foi possível inferir 
que a associação de métodos de captação de 
imagens morfológicas (como ressonância 
magnética, tomografia computadorizada e 
ultrassonografia) com métodos de avaliação 
da presença de receptores de somastostatina 
por meio de técnicas não invasivas representa 
um importante avanço no diagnóstico e 
tratamento destes pacientes, principalmente 
quando considerando os riscos associados 
à obtenção de amostra para realização de 
biópsia, em especial em lesões muito pequenas 
e em locais anatômicos de difícil acesso.

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



S e s s ã o
1 de agosto de 2019

Academia Nacional de Medicina realiza outorga 
de título ao Ministro Luiz Henrique Mandetta 

em noite solene

A Academia Nacional de Medicina, que 
no último dia 30 comemorou 190 anos de 
sua fundação, teve, na última quinta-feira (1) 
mais uma noite inesquecível. No histórico 
Anfiteatro Miguel Couto, localizado em 
sua sumptuosa sede no Rio de Janeiro, a 
instituição realizou a outorga do título de 
Vice-Presidente Honorário ao Ministro 
de Estado da Saúde, o Dr. Luiz Henrique 

Mandetta. A outorga do título está consagrada 
no Regimento Interno da instituição, que, 
em seu artigo 5º, prevê que será outorgado 
o título de Vice-Presidente Honorário aos 
Ministros da Saúde e da Educação. Antes de 
Luiz Henrique Mandetta, também receberam 
a honraria os Ministros Ricardo Barros (2016-
2018) e Alexandre Padilha (2011-2014), 
dentre outros.

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva entrega o Diploma de Vice-Presidente 
Honorário ao Dr. Luiz Henrique Mandetta
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A cerimônia solene foi marcada pela 
presença expressiva dos Acadêmicos da egrégia 
casa, que preencheram as tribunas laterais do 
anfiteatro, destacando o comprometimento 
da Academia Nacional de Medicina com a 
missão estatutária de responder, aconselhar 
e auxiliar, quando solicitada, em questões 
do Governo, relacionadas à saúde pública e 
educação médica.

Além deste fato, estiveram presentes 
na solenidade inúmeras autoridades, repre-
sentadas na mesa composta pelo Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva, o ex-Presidente 
Pietro Novellino e o 1º Secretário Ricardo 
Cruz, além do Dr. Lincoln Lopes Ferreira 
(Associação Médica Brasileira); a Dra. Denise 
Pires de Carvalho (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro); a Dra. Nísia Trindade 
Lima (Fundação Oswaldo Cruz); o Dr. 
Francisco Horta (Santa casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro); o Dr. Roberto Medronho 
(Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro); a Dra. Carmita 
Abdo (Associação Brasileira de Psiquiatria); 
o Dr. Edmar Santos (Secretaria Estadual de 
Saúde); o General de Brigada José Oiticica 
Moreira (Hospital Central do Exército); o 
Brigadeiro Walter Kischinhevsky (Hospital 
Central da Aeronáutica); o Dr. Ricardo 
Cardoso (Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro); o Dr. Sylvio Provenzano 
(Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro) e o Dr. Savino Gasparini 
(Colégio Brasileiro de Cirurgiões).

Na sequência, foi formada comissão de 
honra para a condução do Excelentíssimo 
Ministro Luiz Henrique Mandetta ao 
anfiteatro. Participaram da comissão os 
Acadêmicos Carlos Américo de Barros e 
Vasconcelos Giesta, Roberto Soares de 
Moura, Celso Marques Portela, Silvano Raia 
e Giovanni Guido Cerri. Após a execução 
do Hino Nacional Brasileiro, o Orador da 
Academia Nacional de Medicina, Acad. 
Omar da Rosa Santos, proferiu discurso em 
homenagem ao Dr. Luiz Henrique Mandetta, 
no qual ressaltou a exitosa trajetória pessoal 
do Ministro e sua dedicação à vida pública. 
Além deste fato, ressaltou a importância 
da Academia Nacional de Medicina como 
órgão consultivo para os assuntos relativos ao 
campo da saúde, tendo em vista que reúne 
os principais nomes da medicina nacional, 
atuando nas mais diversas áreas.

Após o discurso do Acad. Omar da 
Rosa Santos, foi a vez o Dr. Luiz Henrique 
Mandetta pronunciar-se. O Ministro fez 
discurso emocionado, no qual destacou 
a importância da formação filosófica dos 
médicos, discorrendo sobre os princípios 
hipocráticos e sua aplicação na prática médica 
diária. Abordou, ainda, a importância de uma 
formação médica que destaque valores éticos, 
afirmando que “não há medico sem valores”. 
Discorreu também sobre a importância 
da aproximação do Ministério da Saúde 
com os principais órgãos associativos da 
área, incluindo Conselhos, Sociedades e, 
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evidentemente, a Academia Nacional de 
Medicina. Ao final de seu discurso, enalteceu 
a figura do médico da família, afirmando 
que a atenção primária deve ser valorizada e 
colocada no centro das políticas de saúde e 
das políticas de capacitação.

Por fim, falou o Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva, que se mostrou muito satisfeito 
com a qualidade das falas apresentadas ao 
longo da noite. Em seu discurso, o Presidente 
discorreu sobre a realidade brasileira e a 
necessidade da adoção de políticas que pensem 
não só o local, mas também o global. Falou 
sobre os principais stakeholders da saúde no 
cenário atual, ressaltando a necessidade de um 
trabalho coordenado, tendo como objetivo 
único o aprimoramento da assistência médica 
no Brasil. Versou, ainda, sobre a necessidade 
de repensar a maneira como abordamos 
a saúde frente às inovações tecnológicas 
como o uso de plataformas tecnológicas e os 

novos medical devices, inteligência artificial, 
telemedicina, autodesenvolvimento da 
biologia molecular e a medicina de precisão, 
ressaltando que essas devem andar de mãos 
dadas com o caráter humanista da medicina.

Ao encerrar seu discurso, o Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva ressaltou que 
homens da ciência não devem ter medo do 
progresso, uma vez que este é inerente à vida. 
Cabe, portanto, aos médicos e cientistas 
de modo geral refletir não somente sobre 
a formação do médico e do profissional 
de saúde, mas refletir sobre a formação e 
o funcionamento de toda a rede de saúde, 
meditando sobre como fazer com que estas 
redes trabalhem juntas, conectadas. Ao final 
da fala do Presidente, o mesmo convidou 
os presentes para coquetel comemorativo 
servido no Salão Nobre da instituição, onde 
o Ministro cumprimentou Acadêmicos, 
familiares e convidados.

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 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 
190º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 01/08/2019, 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 regimental, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 35ª 
Sessão Ordinária do 190º Ano Acadêmico, comunicando que, durante a reunião de Diretoria 
realizada a partir das 15h, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, apresentou proposta 
de outorga do título de Grande Benfeitor ao Dr. Jorge Jaber em razão de sua intensa colaboração 
com a Academia Nacional de Medicina, exemplificada pelo patrocínio das três últimas edições do 
Jantar Acadêmico e as diversas colaborações com o Centro da Memória Médica. Quando 
colocada para apreciação pelo plenário, a proposta foi aprovada por unanimidade. Anunciou 
também a aprovação por parte da Diretoria da candidatura a Correspondente Estrangeiro do Dr. 
Ricardo Paiva Araújo dos Scheiba Zorrón, apresentada pelo Acad. Pietro Novellino em razão de 
suas inúmeras contribuições para a cirurgia no Rio de Janeiro, tendo sido um dos pioneiros na 
cirurgia minimamente invasiva. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, informou que o 
relatório da Comissão, foi aprovado na Reunião de Diretoria e será colocado para votação na 
Sessão de 8 de agosto de 2019. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino 
informou que, no dia 22 de julho de 2019, o Acad. José Gomes Temporão foi agraciado com o 
Prêmio LIDE da Saúde e Bem-Estar promovido pela LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, em 
São Paulo. Também ressaltou 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 em sua vida 
profissional, tenha contribuído para o ensino, o progresso e o desenvolvimento da Cirurgia no 
Brasil. Destacou que, na mesma ocasião, também foram homenageados os Acads. Talita Romero 
Franco e Arno von Ristow. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá manifestou júbilo pelas 
homenagens recebidas pelos Acadêmicos no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Acad. Raul Cutait 
abordou questões envolvendo o número desproporcional de faculdades de medicina no Brasil, 
comunicando que, em reunião com o Presidente da República, foi reafirmado o compromisso de 
manutenção da moratória que suspendeu por cinco anos os pedidos de abertura de novos cursos 
de Medicina no país. O Acad. Milton Ary Meier fez uso da palavra para comunicar o falecimento 
do Dr. Domingos Junqueira de Moraes, professor titular de Cirurgia Cardiovascular na Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), no dia 31 de julho de 2019. Não havendo 
mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
deu início à Sessão Científica, convidando o Dr. Claudio Tinoco Mesquita a proferir a conferência 
“Medicina Nuclear e os Tumores Neuroendócrinos”. Após a conferência, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, deu sequência à Ordem do Dia com a solenidade de outorga do título de 
Vice-Presidente Honorário ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, o Dr. Luiz Henrique 
Mandetta. Após a entrega do Diploma, pelo Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
Orador, Acad. Omar da Rosa Santos fez alocução de saudação ao Dr. Luiz Henrique Mandetta, 
que proferiu discurso na sequência. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, pronunciou 
discurso de encerramento, convidando todos os presentes a tomar parte em coquetel 
comemorativo no Salão Nobre da instituição. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto 
Costa e Silva, José Luiz Gomes do Amaral, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Walter 
Araujo Zin, Patricia Rieken Macêdo Rocco, Antonio Egidio Nardi, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, José Carlos do Valle, José de Jesus Peixoto Camargo, Rossano Kepler Alvim 
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Fiorelli, Eliete Bouskela, Ricardo José Lopes da Cruz, Mario Barreto Corrêa Lima, Giovanni 
Guido Cerri, Jayme Brandão de Marsillac, Mauricio Younes Ibrahim, Adolpho Hoirisch, Celso 
Marques Portela, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Talvane Marins de Moraes 
(Honorário Nacional), Cláudio Buarque Benchimol, Octávio Pires Vaz, Orlando Marques Vieira, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Raul Cutait, Arno von Buettner Ristow, Rui Haddad, Miguel 
Carlos Riella, Samir Rasslan, Natalino Salgado Filho, Maurício Gomes Pereira, Ronaldo 
Damião, Carlos Eduardo Brandão Mello, Roberto Soares de Moura, Eduardo Lopes Pontes, 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Jerson Lima da Silva, Milton Ary Meier, Jorge Fonte 
de Rezende Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Rubens Belfort Mattos Jr., Paulo Marchiori 
Buss, Mônica Roberto Gadelha, Paulo Niemeyer Soares Filho, Delta Madureira Filho, Carlos 
Alberto de Barros Franco, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Gomes Temporão, Wanderley 
de Souza, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Paulo Henrique Murtinho Couto, Marcello André 
Barcinski, Celso Ferreira Ramos Filho, Glaciomar Machado, Jacob Kligerman, José 
Hermógenes Rocco Suassuna (57). 
 



S e s s ã o
8 de agosto de 2019

Academia Nacional de Medicina reúne 
especialistas em Câncer Colorretal em Simpósio

Na última quinta-feira (8), a Academia 
Nacional de Medicina realizou mais um evento 
científico, desta vez abordando o tema Câncer 
Colorretal. O Simpósio, organizado pelos 
Acadêmicos Glaciomar Machado e José Galvão-
Alves, contou com uma estrutura diferenciada, 
com apresentações de 5 a 10 minutos, onde 

diferentes especialistas abordaram a doença 
sob diferentes perspectivas. Dividido em 5 
módulos, o Simpósio discorreu sobre fatores 
de risco, diagnóstico, tratamento, o papel da 
endoscopia e o papel desempenhado pelas 
sociedades médicas e especializadas nos 
programas de prevenção.

Acadêmicos José Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente)  
e Ricardo Cruz



74

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 (4), 2019

Após as notas de abertura feitas pelos 
organizadores do Simpósio, o Acadêmico José 
Carlos do Valle discorreu sobre a importância 
do tema, ressaltando que, nos Estados Unidos, 
o câncer colorretal é a terceira principal causa 
de morte relacionada ao câncer em homens 
e mulheres. Sobre a redução destas taxas, 
destacou a importância do rastreamento 
precoce de pólipos, possibilitando que a doença 
seja diagnosticada precocemente, quando é 
mais fácil de ser tratada e curada. Além disso, 
o tratamento do câncer colorretal evoluiu 
bastante nos últimos anos.

Na primeira etapa do Simpósio, na 
qual foram abordados os fatores de risco para 
desenvolvimento do câncer colorretal, coube 
ao Dr. André Luz Moreira abordar a associação 
da doença com a história familiar do paciente, 
destacando a importância de fatores como a 
estimativa do risco individual, a identificação de 
famílias de alto risco e a realização de um screening 
apropriado. Discorrendo sobre a influência 
dos hábitos alimentares, o Dr. Fábio Miranda 
chamou atenção para a possibilidade de reduzir, 
por meio da dieta, o risco de desenvolvimento 
de câncer colorretal, reduzindo o consumo de 
carne vermelha e processada e aumentando o 
consumo de fibras, frutas, vegetais e cereais.

Já sobre doença inflamatória intes-
tinal falou o Acadêmico Eduardo Lopes 
Pontes, destacando a evolução da doença, 
que corresponde a um índice cumulativo 
que chega a 18% em 30 anos. Sobre os 
fatores predisponentes da doença, destacou 

a instabilidade cromossomial, a existência de 
baixos níveis de instabilidade de microsatélitos, 
perda da função de p53 e o envelhecimento. 
Encerrando o primeiro módulo, o Acadêmico 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira procedeu 
com a classificação dos pólipos colorretais, 
que podem originar-se devido à inflamação, 
maturação anormal da mucosa, anormalidade 
da arquitetura ou proliferação e displasia.

O segundo módulo do Simpósio, dedicado 
ao diagnóstico, contou com apresentações feitas 
pelos Acadêmicos José Galvão-Alves, Paulo 
Hoff e Glaciomar Machado, que discorreram, 
respectivamente, sobre O Sangue Oculto 
Positivo nas Fezes, Os Marcadores Tumorais 
e a Colonoscopia no Diagnóstico do Câncer 
Colorretal. A rodada de apresentações com 
o tema “diagnóstico” foi encerrada com a 
apresentação do Dr. Amarino de Oliveira 
Jr., que discorreu sobre colonoscopia virtual, 
ressaltando que algumas das principais 
vantagens do método incluem o caráter 
não-invasivo e o fato de que permite estudar 
segmentos do cólon de difícil acesso e a 
detecção de pólipos maiores que 7mm.

Na sequência, os conferencistas dedicaram-
se ao tratamento do câncer colorretal. Esta etapa 
iniciou-se com a apresentação do Acadêmico 
Daniel Tabak, que discorreu sobre quando 
indicar o tratamento monoclonal, capaz de, 
em determinados casos, reconhecer antígenos 
com importância patogênica em tumores. 
Discorrendo sobre o tratamento com a cirurgia 
tradicional, o Honorário Nacional Flávio 
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Quilici chamou atenção para o fato de que, 
na metanálise, não foi identificada diferença 
estatística na comparação entre a cirurgia 
convencional e a cirurgia videolaparoscópica 
quanto às complicações, mortalidade hospitalar 
e a necessidade de ostomias. Além deste fato, 
ambas as técnias apresentam eficácia e segurança 
similares. Na sequência, o Acadêmico Raul 
Cutait e o Dr. Eduardo Linhares abordaram, 
respectivamente, a cirurgia laparoscópica e a 
cirurgia robótica.

Ainda no âmbito do tratamento do câncer 
colorretal, o Acadêmico Paulo Hoff discorreu 
sobre “Adjuvância em Câncer de Cólon: 
menos é mais”, apresentando os resultados 
dos estudos desenvolvidos pelo acadêmico 
em pacientes em diferentes estágios da doença 
ressaltando que a seleção dos pacientes que mais 
se beneficiarão do tratamento e as ações para 
minimizar a toxicidade do tratamento são de 
grande importância. Encerrando esta etapa, o 
Dr. André Arantes Pereira de Azevedo abordou 
a radiologia intervencionista no tratamento das 
metástases hepáticas colorretais.

Em seguida, foi iniciado o módulo 
dedicado à análise do papel da endoscopia no 
tratamento da doença, aberto com a conferência 
do Acadêmico Glaciomar Machado, que 

abordou a polipectomia. Na sequência, o 
Dr. Antonio Carlos C. Conrado abordou a 
Mucosectomia, ressaltando que, apesar das 
crescentes evidências que favorecem o uso de 
terapias preservadoras de órgão, a endoscopia 
ainda não é standard oncológico. Depois, 
foi a vez do Acadêmico e patologista Carlos 
Alberto Basílio discorrer sobre os critérios 
histopatológicos utilizados para a determinação 
na conduta no tratamento. O módulo foi 
encerrado com mais uma intervenção do 
Acadêmico Glaciomar Machado, desta vez 
discorrendo sobre a descompressão no câncer 
colorretal obstrutivo, ressaltando que as 
emergências por obstrução do cólon possuem 
um alto risco cirúrgico por comorbidades.

A última etapa do Simpósio foi marcada 
pela apresentação dos programas de prevenção 
do câncer colorretal em diferentes sociedades 
médicas de especialidades. Foram ouvidas 
manifestações por parte do Colégio Brasileiro 
de Cirurgia Digestiva, da Sociedade Brasileira 
de Endoscopia Digestiva, das Sociedades 
Americana e Europeia de Endoscopia Digestiva, 
da Organização Mundial de Endoscopia 
Digestiva e, por fim, a conferência do Dr. José 
Galvão-Alves sobre as diretrizes adotadas pela 
Organização Mundial da Saúde.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 08/08/2019, 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 regimental, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 36ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, declarando-a secreta para eleição para concessão do título de 
Correspondente Estrangeiro ao Prof. Ricardo Paiva Araújo dos Scheiba Zorrón (Alemanha). A seguir, o 
plenário mostrou-se favorável à concessão do título de Correspondente Estrangeiro ao Prof. Ricardo Paiva 
Araújo dos Scheiba Zorrón. Reabrindo a Sessão, o Presidente colocou em discussão e aprovação as atas 
de 4, 11 e 18 de julho de 2019 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Delta Madureira Filho destacou os feitos da carreira do Prof. 
Ricardo Paiva Araújo dos Scheiba Zorrón. O Acad. Gerson Canedo de Magalhães doou para a Academina 
Nacional de Medicina a obra “Série Rotinas Hospitalares”, Volume VIII, elaborada por médicos do Serviço 
de Neurologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE – UERJ). Na sequência, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, deu continuidade ao Simpósio Câncer Colorretal, iniciado às 14h30 sob a 
coordenação dos Acads. Glaciomar Machado e José Galvão-Alves. No bloco denominado “O Papel da 
Endoscopia no Tratamento”, o Acad. Glaciomar Machado apresentou os temas “Polipectomia” e “A 
Descompressão no CCR Obstrutivo”. O Dr. Antonio Carlos C. Conrado discorreu acerca de 
“Mucosectomia/Dissecção Submucosa”. O Acad. Carlos Alberto Basílio apresentou “O Patologista: Critérios 
Histopatológicos para Determinação da Conduta (pólipos, MST, ESD)”. Na sequência, ocorreu o bloco 
acerca de “As Sociedades Médicas de Especialidades e os Programas de Prevenção do Câncer Colorretal”. 
Acerca do “Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva”, usou da palavra o Acad. Delta Madureira Filho. O 
Honorário Nacional Flávio Quilici abordou a “Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva”. O Dr. 
Guilherme Haddad falou em nome das “Sociedades Americana e Europeia de Endoscopia Digestiva”. O 
Acad. Glaciomar Machado apresentou a “Organização Mundial de Endoscopia Digestiva”. Por fim, coube 
ao Acad. José Galvão-Alves discorrer acerca de “A Organização Mundial da Saúde – OMS”. Encerradas 
as apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Jorge Alberto 
Costa e Silva e Delta Madureira Filho. 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, 
Paulo Marcelo Gehm Hoff, José Galvão-Alves, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Glaciomar Machado, Antonio Egidio Nardi, José Carlos do Valle, Pietro 
Novellino, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Eduardo Lopes Pontes, Jayme Brandão de Marsillac, 
Claudio Cardoso de Castro, Wanderley de Souza, Rubens Belfort Mattos Jr., Raul Cutait, Omar da 
Rosa Santos, Mauricio Gomes Pereira, Orlando Marques Vieira, Daniel Goldberg Tabak, Flávio Antônio 
Quilici (Honorário Nacional), José Augusto da Silva Messias, Milton Ary Meier, Delta Madureira Filho, 
Walter Araújo Zin, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Mario Barreto Corrêa Lima, Mauricio Younes Ibrahim, 
Adolpho Hoirisch, José Manoel Jansen, Eliete Bouskela, Ricardo José Lopes da Cruz, Marcello André 
Barcinski, Arno von Buettner Ristow, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Hildoberto Carneiro 
de Oliveira, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (37). 
 
 
 



N o t í c i a s  A N M

Acadêmicos visitam instituição chinesa 
e fomentam laços de cooperação da 

Academia Nacional de Medicina

Como prova da visibilidade que vem  
sendo obtida por meio da atuação do  
Núcleo de Relações Institucionais Interna-
cional da Academia Nacional de Medicina, 
o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
participou, em abril deste ano do Segundo 
Workshop da Rede Ásia-Pacífico de Ino-

vação em Medicamentos e Diagnóstico 
sobre Doenças Tropicais Negligenciadas 
– AP-NDI, no qual foi enfatizada a 
importância do trabalho desenvolvido 
naquela ocasião e a importância do forta-
lecimento da ação em rede por parte das 
instituições científicas.

Acadêmicos Oswaldo Moura Brasil e Maurício Magalhães junto ao Dr. Xiao-
Nong Zhou
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Visita fez parte das atividades do Núcleo de Relações 
Institucionais Internacionais da ANM

Tendo em vista este fato, quando de seu 
retorno, o Presidente formou comissão especial 
para o estabelecimento das relações entre a 
instituição chinesa e a Academia Nacional de 
Medicina, nomeando os Acadêmicos Oswaldo 
Moura Brasil e Maurício Magalhães para esta 
importante incumbência. Após negociações, 
ficou acordado que os Acadêmicos seriam 
recebidos no dia 14 de agosto de 2019 para 

uma reunião com o Dr. Xiao-Nong Zhou, 
Diretor do National Institute of Parasitic 
Diseases, com o objetivo de integrar as ações 
das duas instituições e com vistas a estender 
esta empreitada a outros centros científicos 
de relevância, como a Academia Chinesa  
de Medicina.

A reunião transcorreu em clima de 
fraternidade, que discutiram os desafios para 
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o desenvolvimento tecnológico no contexto 
de países em desenvolvimento. Ademais, o 
fortalecimento dos laços entre instituições 
científicas foi tratado como ponto estratégico 
nas políticas de desenvolvimento e expansão 
tanto econômica quanto científica. Sobre 
as pesquisas desenvolvidas nos dois países, 
foi ressaltada a alta qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos, que focam no avanço 
científico aliado à mitigação de problemas 
contemporâneos, associados principalmente 
às desigualdades sociais, poluição ambiental 
e prolongamento da vida.

Além deste fato, a inauguração do 
Centro da Memória Médica foi tratada 
com entusiasmo pelo Dr. Xiao-Nong Zhou, 
que ressaltou a importância da preservação 

da história da medicina como forma de 
ressaltar os importantes avanços que o 
desenvolvimento tecnológico propiciou à 
vida humana. Os Acadêmicos também foram 
convidados a visitar o Museu de Doenças 
Infecciosas da instituição, lançando as 
primeiras bases para o primeiro intercâmbio 
científico-cultural do Centro da Memória 
Médica, que poderá receber exposições da 
instituição.

Como resultado da reunião, foi 
produzido um relatório, apresentado na 
Sessão Ordinária de 12 de setembro de 2019, 
ocasião na qual os Acadêmicos também 
realizaram a entrega de três obras doadas 
pelo National Institute of Parasitic Diseases 
à Biblioteca Alfredo do Nascimento.



S e s s ã o
15 de agosto de 2019

Simpósio de atualização aborda  
cirurgia reconstrutora urogenital na  

Academia Nacional de Medicina

Por ocasião da Sessão Ordinária do dia 15 
de agosto, a Academia Nacional de Medicina 
realizou o Simpósio “Cirurgia Reconstrutora 
Urogenital”, congregando diversos espe-
cialistas no tradicional anfiteatro Miguel 
Couto, na sede da instituição, localizada no 
Rio de Janeiro. A atividade foi organizadas 
pelos Acadêmicos Fernando Vaz e Francisco 
Sampaio, renomados urologistas que integram 
o quadro de Membros da egrégia casa.

A primeira apresentação foi feita pelo 
Dr. Alexandre Miranda (Hospital Federal 
de Ipanema), que abordou “Atualidades em 
Cirurgia na Doença de Peyronie”. Em sua 
conferência, o médico descreveu a doença 
como uma variedade de deformidades 
penianas, curvaturas, endentações, placas 
ou nódulos palpáveis, estreitamento em 
ampulheta, encurtamento peniano (com ou 
sem curvatura) ou em combinação.

Dr. Salvador Vilar Correia Lima, os Acadêmicos Fernando Vaz, Antonio Nardi 
e Francisco Sampaio e os Drs. Alexandre Miranda e José Cocisfran Milfont
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Sobre as perspectivas atuais no tratamento 
da doença, ressaltou que as tecnologias mini-
mamente invasivas vêm ganhando espaço, 
principalmente nos pacientes que se encontram 
no início da doença. Apresentou trabalhos 
científicos que demonstram a eficácia destes 
tratamentos na redução da dor, melhora da 
função erétil e estabilização da doença, parando 
sua progressão e melhorando a qualidade de 
vida do paciente.

Sobre a cirurgia de hipospádia, o Dr. 
Salvador Vilar Correia Lima (Universidade 
Federal de Pernambuco) ressaltou que se trata 
de um defeito congênito que se caracteriza pelo 
desenvolvimento incompleto da uretra, que 
resulta no excesso de prepúcio no dorso, com 
abertura ventral. Ressaltou, ainda, que esta é a 
mais frequente anomalia da genitália externa 
masculina, com incidência de 1 a cada 250 
nascimentos. Na sequência, abordou os diferentes 
tratamentos para a condição, ressaltando que 
o principal objetivo é proporcionar as funções 
miccional e sexual normais para o paciente, de 
forma a conseguir um aspecto estético aceitável 
e minimizar os efeitos psicológicos da doença.

Com apresentação intitulada “Fístulas 
Urinárias: do bisturi ao robô”, o Dr. José Cocisfran 
Milfont (Instituto de Urologia do Rio de Janeiro 
– Urotech) abordou a evolução na abordagem da 
doença, que se refere às comunicações anômalas 
entre a bexiga e a vagina, que registra de 50.000 
a 100.000 casos anualmente. As causas podem 
ser obstétricas (incidência de 90% nos países 
em desenvolvimento), associadas ao trabalho de 

parto e às cesarianas ou ginecológicas (incidência 
de 70% nos países desenvolvidos), associadas às 
histerectomias e cirurgias oncológicas pélvicas.

Sobre a evolução desde a abordagem 
cirúrgica aberta até a abordagem robótica, 
chamou atenção para o fato de que esta última 
oferece como vantagem menor sangramento 
(e uma consequente menor necessidade de 
transfusão), menor tempo de internação, 
melhor recuperação, menos dor no pós-
operatório e a possibilidade de correção precoce 
das fístulas. Por fim, ressaltou que todas as 
cirurgias urológicas podem ser reproduzidas por 
robótica, destacando que as mais frequentes são 
a prostatectomia radical, a nefrectomia parcial, a 
pieloplastia e as cirurgias de correção de fístulas.

Na sequência, o Acadêmico e ex-Presi-
dente Francisco Sampaio abordou “Pesquisa 
Translacional em Urologia Reconstrutora”, 
discutindo o conceito de pesquisa e afirmando 
que a importância de uma pesquisa é medida a 
partir da velocidade pela qual esta se traduz em 
novas práticas clínicas. Sendo assim, aproximar 
e mesclar os grupos de pesquisa básica e 
clínica é uma das principais ferramentas para 
fechar a lacuna existente entre estes dois tipos  
de pesquisa.

Abordou, ainda, sua experiência como 
diretor da Unidade de Pesquisa Urogenital 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Urogenital Research Unit – UERJ), que é 
dedicada ao avanço do conhecimento sobre 
o sistema urogenital, realizando pesquisas 
em diferentes modelos, incluindo ensaios 
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clínicos e experimentos em animais de 
laboratório, e empregando uma ampla gama 
de metodologias. As pesquisas desenvolvidas 
pelo staff do laboratório e alunos de mestrado 
e doutorado, formado por 50% de urologistas, 
40% de biólogos e veterinários e 10% de 
nutricionistas, constituem um exemplo de 
como a pesquisa translacional pode se traduzir 
em resultados concretos de novas práticas, 
que visam, em última forma, a melhora da 
qualidade do atendimento aos pacientes.

Na segunda etapa do Simpósio, o 
Acadêmico Fernando Vaz discorreu sobre 
“Atualidades no Tratamento da Incontinência 
Urinária Masculina”, ressaltando que, apesar 
de não ser considerada uma doença pela 
Organização Mundial da Saúde até 1998, a 
condição afeta a qualidade de vida, o bem-estar 
físico e psicológico, além da sociabilidade dos 
pacientes. Ressaltou, ainda, que a doença afeta 
pacientes de todas as idades e classes sociais.

Acerca dos tratamentos disponíveis, 
chamou atenção para o chamado esfíncter 
artificial, usado há mais de 30 anos no 
tratamento da incontinência urinária mascu-
lina nos Estados Unidos e considerado padrão 
ouro no tratamento. Todavia, apontou que 
existem importantes desafios a serem superados 
mesmo na utilização desta técnica, tais como 
atrofia e erosão uretral (na maior parte dos 
casos associada à posição “12 horas”). Além 

desta técnica, foram também abordados os 
tratamentos fisioterápicos, farmacológicos e 
também o uso dos chamados “slings”.

Com palestra intitulada “O Médico do 
Futuro”, o Honorário Nacional e urologista 
Dr. Miguel Srougi iniciou sua apresentação 
abordando os principais avanços tecnológicos dos 
últimos 30 anos na área da medicina, incluindo 
as impressões 3D, o uso de inteligência artificial e 
da cirurgia robótica, nanotecnologia e mesmo a 
internet. Segundo o Acadêmico, a incorporação 
destas tecnologias não só na medicina como na 
vida das pessoas em geral modificou a forma 
como abordamos importantes conceitos como 
privacidade, propriedade, padrões de consumo, 
carreira profissional, aquisição de conhecimento 
e até mesmo a noção de tempo.

Sobre os desafios e perspectivas para o 
futuro da prática médica, chamou atenção para 
o fato de que, apesar dos formidáveis avanços 
que presenciamos e continuaremos a presenciar, 
o médico continuará a desempenhar um papel 
insubstituível, principalmente no que tange à 
humanização da prática médica, considerada de 
grande importância. Além deste fato, ressaltou 
a importância da incorporação do conceito de 
medicina personalizada, que fornecerá novos 
horizontes no tratamento de pacientes, em 
especial aqueles com doenças resistentes às 
abordagens tradicionais.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 15/08/2019, 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 regimental e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, o 
1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu a presidência da 37ª Sessão Ordinária do 190º Ano 
Acadêmico ressaltando que, na presente data, comemora-se 1 ano de ocupação de todas as vagas da Academia 
Nacional de Medicina. Não havendo comunicações por parte da Secretaria, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio 
Egidio Nardi, abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá chamou atenção para 
o fato de que a elevação da prevalência da associação de alergias alimentares e transtorno do espectro autista 
está intimamente relacionada ao incremento do uso de mamadeiras com leite de vaca. Além deste fato, o 
excesso de higiene no início da vida e o aumento do número de cesarianas também são importantes fatores a 
analisar nestes casos. Conclamou que a Academia Nacional de Medicina se coloque na vanguarda desta 
discussão. Na sequência, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, convidou o Acad. Aderbal Magno 
Caminada Sabrá a organizar um Simpósio abordando o tema, ressaltando que, como resultado do Simpósio, 
poderá resultar um documento expressando a posição da Academia Nacional de Medicina acerca do assunto. 
Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, 
deu seguimento ao Simpósio “Cirurgia Reconstrutora Urogenital”, iniciado às 14h e organizado pelos 
Acadêmicos Fernando Pires Vaz e Francisco José Barcellos Sampaio. Na sequência, o Acad. Fernando Pires 
Vaz apresentou conferência intitulada “Atualidades no Tratamento da Incontinência Urinária Masculina”. Em 
seguida, o Honorário Nacional Miguel Srougi fez apresentação acerca d’O Médico do Futuro. Encerradas as 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos: Orlando Marques Vieira, 
Rubens Belfort Mattos Jr., José Carlos do Valle, Maurício Gomes Pereira, José Galvão-Alves, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Antonio Egidio Nardi, Fernando Pires Vaz. Ao final das discussões, o 1º Vice-Presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Milton Ary Meier, 
Francisco José Barcellos Sampaio, Rubens Belfort Mattos Jr., Omar da Rosa Santos, Mauricio Younes 
Ibrahim, Antonio Egidio Nardi, Pietro Novellino, José Galvão-Alves, Claudio Cardoso de Castro, Fernando 
Pires Vaz, Gerson Canedo de Magalhães, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Maurício Gomes Pereira, 
Wanderley de Souza, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Celso Marques Portela, Orlando 
Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen, Talvane Marins de Moraes 
(Honorário Nacional), Walter Araújo Zin, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Adolpho Hoirisch, Carlos Alberto de 
Barros Franco, Eliete Bouskela, José Augusto da Silva Messias, Gilberto de Nucci, Rui Haddad, José 
Hermógenes Rocco Suassuna, José Carlos do Valle, Paulo Henrique Murtinho Couto, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Ronaldo Damião, Miguel Srougi (Honorário Nacional), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (35). 
 
 



S e s s ã o
22 de agosto de 2019

Cirurgia Plástica é tema de Simpósio na  
Academia Nacional de Medicina

As atividades científicas da Academia 
Nacional de Medicina na última quinta-feira 
(22) foram dedicadas à Cirurgia Plástica, 
especialidade médica que observou um 
aumento de cerca de 25% no número de 
procedimentos no país em comparação ao 
ano de 2016, segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). O 

país ocupa a segunda colocação no ranking 
mundial de número de cirurgias, ficando atrás 
somente dos Estados Unidos. Sob organização 
dos Acadêmicos Talita Franco, Claudio 
Cardoso de Castro e José Horácio Aboudib, 
o Simpósio reuniu especialistas de diversas 
áreas da especialidade, discutindo os principais 
desafios e perspectivas futuras para o ramo.

Acadêmicos Antonio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) e Claudio 
Cardoso de Castro na abertura dos trabalhos do Simpósio
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A primeira apresentação ficou a cargo 
do Dr. Níveo Steffen (Presidente da SBCP), 
que abordou “Cirurgia Reconstrutora do 
Nariz”. Em sua conferência, apresentou 
um importante histórico da evolução 
das técnicas aplicadas, apontando que 
os primeiros registros remontam ao ano 
2000 a.C. Após apresentar diferentes 
casos clínicos e as técnicas utilizadas na 
abordagem terapêutica, o médico finalizou 
sua apresentação ressaltando que, para que 
seja alcançado o melhor resultado possível 
com o menor tempo cirúrgico, é necessário 
um minucioso planejamento aliado à 
aplicação dos fundamentos da cirurgia 
reconstrutora do nariz.

Na sequência, com palestra acerca de 
“Plástica da Face”, o Dr. Benjamin de Souza 
Gomes Filho (SBCP) abordou passo a passo 
do planejamento cirúrgico, apresentando 
casos de cirurgias desempenhadas por ele, 
que incluíram casos de excedente cutâneo 
em região submentoniana, tratamento das 
bandas plastismais e pontos de contensão 
nas ritidoplastias.

Abordando “Fissuras Labiopalatais”, o 
Dr. Diogo Franco (UFRJ) afirmou que trata-
se de malformações congênitas caracterizadas 
por aberturas ou descontinuidade das 
estruturas do lábio e/ou palato, de localização 
e extensão variáveis. No Brasil, a cada 650 
nascimentos, um bebê pode desenvolver 
a doença, segundo dados do Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

(HRAC/Centrinho) da Universidade de 
São Paulo (USP). Sobre a abordagem para 
estes pacientes, salientou a importância de 
uma equipe multidisciplinar, visto que a 
doença pode ocasionar comprometimento 
da estética, dentição, audição e fala.

Coube ao Dr. Rolf Gemperli (USP) 
abordar “Mamoplastia”, ressaltando que este 
é o terceiro tipo de cirurgia mais realizada 
no Brasil. Sobre a abordagem cirúrgica, 
chamou atenção para as diferentes técnicas 
existentes, afirmando que a seleção daquela 
considerada mais adequada vai depender de 
uma correta avaliação por parte da equipe 
cirúrgica. Abordou, ainda, a avaliação dos 
resultados, que deverá ser feita considerando 
três fatores: forma, simetria e posição do 
CAP, em uma análise baseada em evidências. 
Concluiu destacando que não existe técnica 
ideal para todos os casos e que os resultados 
são dependentes da curva de aprendizado 
do cirurgião, que deverá se adaptar às novas 
técnicas a serem descobertas.

Acerca de “Linfoma Anaplásico de 
Grandes Células”, o Dr. Alexandre Piassi 
(Hospital Sírio-Libanês) classificou-o 
como um distúrbio linfoproliferativo das 
células T associado a implantes mamários. 
Chamou atenção para o fato de que, apesar 
do crescente número de casos identificados, 
são poucas as publicações que tratam do 
tema. Segundo o médico, no Brasil foram 
19 casos relatados, dos quais 12 foram 
checados, 1 publicado como relato de caso 
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e 1 óbito. No entanto, apesar de se tratar 
de uma complicação rara das próteses 
mamárias, facilmente tratável e com taxa de 
cura acima de 95%, destacou a importância 
de uma mobilização a fim de aumentar a 
visibilidade e os estudos sobre esta doença, 
dado o número de mulheres brasileiras com 
implantes mamários atualmente.

Depois, foi a vez do Dr. André 
Maranhão (Presidente da Regional RJ da 
SBCP) abordar “Cirurgia Pós-Bariátrica dos 
Membros Superiores e Inferiores”, afirmando 
que a cirurgia bariátrica representou uma 
evolução nos conceitos da cirurgia plástica. 
No entanto, na medida em que proporciona 
uma recuperação da condição de saúde 
através da perda ponderal e da reeducação 
alimentar, se faz necessária a recuperação 
social dos indivíduos pela readequação da 
sua relação corporal. Na sequência, abordou 
diversos casos cirúrgicos de lipodistrofia 
de braços e coxas, discorrendo sobre as 
diferentes técnicas utilizadas e o prognóstico 
para os pacientes.

Acerca de “Ritidoplastia” falaram 
o Dr. Marcelo Rodrigues da Cunha 
Araújo (Hospital Albert Einstein) e o Dr. 
Farid Hakme (ex-Presidente da SBCP 
e da Associação de ex alunos do Dr. Ivo 
Pitanguy), que abordaram os principais 
avanços da cirurgia que também é conhecida 
como lifting facial. O procedimento procura 
diminuir a flacidez e atenuar as rugas da face 
e pescoço, assim como remover os excessos 

de gordura localizada nestas áreas, dando ao 
rosto uma aparência mais jovial.

Sobre implantes falou o Dr. João 
Medeiros (UFRJ), ressaltando o papel 
destes tanto na cirurgia estética quanto na 
cirurgia reconstrutora. Apresentou diversos 
casos cirúrgicos dos quais participou, 
chamando atenção para a aplicação clínica 
mais comum em cada caso, abordando 
implantes faciais (de mento), de glúeto, de 
panturrilha e de mama. Abordou, ainda, 
a importância dos implantes na chamada 
Síndrome de Poland, que consiste em uma 
deformidade rara que afeta a região torácica 
e é caracterizada pelo subdesenvolvimento 
ou ausência do músculo peitoral maior de 
um lado do corpo.

Abordando “Blefaroplastia”, o Dr. 
Sergio Lessa (UERJ) afirmou que o 
envelhecimento periorbitário envolve uma 
complexa relação entre a queda dos tecidos, 
degeneração cutânea, alterações ligamentares 
e perda de volume de tecido gorduroso e 
ósseo. Ressaltou, ainda, que a blefaroplastia 
evoluiu das grandes ressecções de pele, 
músculo orbicular e gordura orbitária para 
um procedimento mais conservador, com 
pequenas ressecções musculares e gordurosas, 
preservação ou transposição das bolsas 
gordurosas. Destacou que, com a evolução 
das pesquisas científicas, foram desenvolvidas 
as lipotransferências periorbitárias que em 
muitos casos podem ser incorporadas as 
blefaroplastias.
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O Simpósio foi encerrado com a 
conferência do Dr. Volney Pitombo sobre 
“Rinoplastia”, na qual o médico destacou 
que a cirurgia de nariz é a que possui 
maior potencial estético, em decorrência 
de seu caráter harmonizador. Na sequência, 
apresentou um histórico da evolução da 
cirurgia, ressaltando que as técnicas utilizadas 

atualmente permitem uma cirurgia menos 
traumática, com pouca retirada da estrutura 
nasal, dando ênfase na remodelagem das 
cartilagens. Afirmou, ainda, que o melhor 
resultado da rinoplastia é um nariz belo 
e que parece nunca ter sido operado; em 
outras palavras, o nariz de aparência natural é 
considerado o gold standart das rinoplastias.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 22/08/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Vice-Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi 
 
Com quórum regimental, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou aberta a 38ª Sessão 
Ordinária do 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas das Sessões de 25 de 
julho, 1º e 8 de agosto de 2019. Não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. 
Comunicou a realização de conferência em homenagem aos 250 anos da medicina no Rio de Janeiro no 
dia 29 de agosto de 2019, às 16h. Ressaltou que o evento contará com a presença do Contra-Almirante 
Md. Manoel de Almeida Moreira Filho (Academia Brasileira de Medicina Militar) e o General de Brigada Md. 
José Oiticica Moreira (Diretor do Hospital Central do Exército), tendo como expositor o Cel. Md. Alexei Leite 
Maia. Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, discorreu acerca de sua experiência 
na reunião da Health Comission da Organização das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque, ocasião 
na qual foi discutida a importância do combate ao recrudescimento dos casos de sarampo em todo o 
mundo. Abordou, ainda, as discussões ocorridas acerca das alterações comportamentais observadas nas 
relações entre pais e filhos e as afecções daí decorrentes. Não havendo comunicações por parte dos 
Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu continuidade ao Simpósio “Cirurgia 
Plástica”, iniciado às 14h e organizado pelos Acadêmicos Talita Romero Franco, Claudio Cardoso de Castro 
e José Horácio Costa Aboudib Jr. O Prof. João Medeiros (UFRJ) apresentou conferência intitulada 
“Implantes”. Na sequência, o Dr. Sergio Lessa (UERJ) abordou “Blefaroplastia”. Por fim, o Dr. Volney 
Pitombo (SBCP) discorreu acerca de “Rinoplastia”. Ao final das conferências, ocorreu rodada de discussões 
da qual participaram os Acadêmicos José Carlos do Valle, Jorge Alberto Costa e Silva, Claudio Cardoso 
de Castro e Adolpho Hoirisch. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, José 
Galvão-Alves, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, José Horácio Costa Aboudib Jr., Claudio 
Cardoso de Castro, Gerson Canedo de Magalhães, Antonio Egidio Nardi, Milton Ary Meier, Mauricio 
Younes Ibrahim, Rubens Belfort Mattos Jr., Orlando Marques Vieira, Walter Araujo Zin, Adolpho 
Hoirisch, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Jorge Fonte de Rezende Filho, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Paulo Henrique Murtinho Couto, Cláudio Buarque Benchimol, José Carlos do Valle, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Carlos Eduardo Brandão Mello, Carlos Alberto de Barros Franco (23). 
 
 



S e s s ã o
29 de agosto de 2019

Oficina Diagnóstica e homenagem à Medicina  
no Rio de Janeiro congrega estudantes na 

Academia Nacional de Medicina

Manter-se na vanguarda do desenvol-
vimento científico e aproximar-se dos 
jovens médicos têm sido dois os principais 
objetivos da ação da instituição científico-
cultural mais antiga do país. Foi com 

este propósito em mente que a Academia 
Nacional de Medicina realizou, na última 
quinta-feira (29) mais uma edição do 
evento “Uma Tarde na Academia: Oficina 
Diagnóstica”.

Acadêmico Pietro Novellino, que é um dos idealizadores da Tarde na Academia, 
junto aos Drs. Alexandre Siciliano e Antonio Sérgio Cordeiro da Rocha
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Com quase cinco anos de atividades 
ininterruptas, a atividade tem como foco 
principal estimular a participação de jovens 
estudantes de medicina nas rotinas da Academia 
Nacional de Medicina, proporcionando uma 
chance única de interagir com alguns dos mais 
proeminentes nomes da medicina brasileira 
em aulas que apresentam casos clínicos ou 
cirúrgicos relevantes, a serem debatidos por 
convidados ilustres, culminando com a análise 
anatomopatológica dos casos.

Nesta edição, a apresentação do caso 
coube ao Dr. Alexandre Siciliano (Hospital 
Pró-Cardíaco), que relatou paciente mulher, 
de 83 anos, branca, viúva e natural do Rio de 
Janeiro, cuja queixa principal era de falta de 
ar e cansaço. Sobre o histórico da paciente, 
destacou que, há 10 dias iniciou quadro 
de dispneia rapidamente progressiva aos 
esforços, o que a fez procurar o serviço de 
emergência. Ressaltou, ainda, que a paciente 
estaria em tratamento para recidiva de câncer 
de mama (sétimo ciclo de quimioterapia com 
imunobiológico).

Na sequência, o Dr. Alexandre Siciliano 
apresentou, um a um, os resultados dos 
exames realizados, que incluíram um 
raio-X de tórax, doppler MMII, tomografia 
computadorizada e uma ecocardiografia, que 
mostrou disfunção ventricular esquerda leve 
e uma disfunção diastólica grave. Após ser 
submetida ao tratamento para insuficiência 
cardíaca, o Dr. Siciliano ressaltou que a 
mesma se manteve em classe funcional III 

da NYHA e dependente de oxigenoterapia. 
Desta forma, após a realização de uma biópsia 
endomiocárdica, as análises histológicas, 
imuno-histoquímicas, moleculares, e 
genéticas foram positivas para grave dano 
tecidual com vacúolos intracelulares como 
possível consequência da quimioterapia 
empregada (Pembrolizumab).

O caso foi debatido pelo Dr. Antonio 
Sérgio Cordeiro da Rocha (Hospital Pró-
Cardíaco) e, como já é tradição no formato do 
evento, após a apresentação e o debate acerca 
do caso, seguiu-se a análise anatomopatológica, 
conduzida pelo Acad. Carlos Alberto Basílio. 
Na rodada de discussões, os Acadêmicos 
presentes contribuíram com suas experiências e 
interagiram com os alunos presentes, tornando 
a aula altamente dinâmica e participativa.



S e s s ã o
29 de agosto de 2019

Obstetrícia tem local de destaque com 
conferências na Academia Nacional de Medicina

Em seus 190 anos de história, uma 
das características que destacou a Academia 
Nacional de Medicina é o fato de que, 
semanal e ininterruptamente, seus membros 
se reúnem toda quinta-feira para discutir 
alguns dos principais temas relacionados à 
saúde humana. Como já é de praxe, nestes 
encontros também são abordados aspectos 
históricos sobre a evolução das enfermidades 
e dos tratamentos, fazendo destes encontros 

uma ode ao conhecimento científico e 
consagrando a Academia Nacional de 
Medicina como um templo da saúde e da 
medicina nacional. Na última quinta-feira 
(29), coube ao Acadêmico Jorge Fonte de 
Rezende Filho coordenar Sessão voltada 
para a exaltação da evolução da medicina 
acerca da abordagem dos chamados gêmeos 
xipófagos, popularmente conhecidos como 
gêmeos siameses.

A Sessão, que foi presidida pelo 1º Secretário, Acad. Ricardo Cruz (ao centro), 
também teve os Acads. Mauricio Younes, Walter Zin e Jorge Rezende na mesa 
diretora, junto aos Drs. Nicanor Araruna Macedo e Antonio Braga
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Com apresentação intitulada “Nótulas 
Históricas e Aspectos Obstétricos”, o Dr. 
Antonio Braga apresentou breve histórico 
da condição, abordando desde os estudos 
conduzidos por Demócrito e Empedócles (séc. 
V a.C.) até os estudos mais modernos realizados 
sobre o tema. Discorreu, ainda, sobre o que é 
considerado um dos casos mais emblemáticos 
de gêmeos xipófagos — os irmãos Chang e 
Eng Bunker, dos quais advém a denominação 
“gêmeos siameses”, que se refere à região de Sião.

O Dr. Antônio Braga ressaltou a história 
do Acadêmico Eduardo Chapot-Prévost, consi-
derado o iniciador da pesquisa médica no Brasil 
e o precursor da iniciação cientifica em nosso 
país. Segundo relatos, durante a sessão de 3 de 
agosto de 1899, o Dr. Chapot-Prévost teve o 
primeiro contato com o caso das irmãs xipófagas 
Maria e Rosalina, apresentado pelo também 
Acadêmico Álvaro Ramos. Após árduos estudos, 
o Eduardo Chapot-Prévost realizou, em 1900, 
pela primeira vez na história da Medicina, a 
intervenção operatória de separação das irmãs 
toracoxifópagas. O médico se utilizou de mesa 
cirúrgica por ele desenhada especialmente para 
essa operação, preparando pinças hemostáticas 
especiais e criando um processo próprio de 
hemostasia hepática. O sucesso da cirurgia 
ultrapassou as fronteiras do Brasil e o Dr. Chapot-
Prévost escreveu vários artigos sobre o caso e 
passou a participar de conferências pelo mundo. 
Na sequência, o médico fez a apresentação de 
diversos relatos de casos de gravidezes gemelares, 
abordando, ainda, aspectos éticos para a 

apresentação destes casos.
Em seguida, o Dr. Francisco Nicanor 

Araruna Macedo (Unirio) abordou a correção 
cirúrgica nos recém-nascidos, discorrendo 
sobre um caso de gravidez de trigêmeos 
onde duas das crianças estavam conjugadas. 
Ressaltou que se trata de um caso extrema-
mente raro — a literatura conta com apenas 13  
casos descritos. Durante sua apresentação, 
chamou atenção para a importância do 
diagnóstico pré-natal, destacando o trabalho 
desenvolvido em instituições públicas como 
a Maternidade Escola da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Sobre os desafios 
cirúrgicos, ressaltou a separação dos órgãos 
e a reconstrução da parede abdominal. Já no 
campo clínico, discorreu sobre as dificuldades 
clínicas, que incluem a alimentação por sonda 
e os riscos associados a infecções pré e pós 
cirúrgicas.

Sobre a realização da cirurgia, chamou 
atenção para a importância das simulações 
realizadas pela equipe multidisciplinar respon-
sável pela execução da cirurgia. Segundo o 
Dr. Nicanor Araruna Macedo, o treinamento 
da equipe consiste no estudo incessante de 
todos os fatores determinantes para o bom  
um resultado.



S e s s ã o
29 de agosto de 2019

Conferência magna na Academia Nacional de 
Medicina discorre sobre os avanços no uso da 

modelagem computacional da circulação sanguínea

Na etapa final da Sessão de 29 de agosto 
na Academia Nacional de Medicina, o PhD 
Pablo Javier Blanco apresentou conferência 
intitulada “Modelagem Computacional da 
Circulação Sanguínea: da Ciência Básica às 
Aplicações Clínicas”. O engenheiro, formado 
na Argentina e que realizou doutorado 
no Laboratório Nacional de Computação 
Científica, discorreu sobre as perspectivas 
para o desenvolvimento desta tecnologia “da 
bancada até a aplicação clínica”.

Antes do início de sua explanação, o Dr. 
Javier Banco foi apresentado pelo Acadêmico 
Mauricio Younes, que fez breve introdução 
sobre a trajetória e a carreia acadêmica do 
conferencista, que possui graduação em 
Engenharia Eletromecânica (Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina, 2003) 
e Doutorado em Modelagem computacional 
(Laboratório Nacional de Computação 
Científica, Brasil, 2008). É Membro Afiliado 
da Academia Brasileira de Ciências e possui 
Bolsa de Produtividade em Pesquisa Nível 
2 do CNPq. Além deste fato, o Dr. Blanco 
é Jovem Cientista de Nosso Estado da 
FAPERJ. Seus estudos abrangem áreas 
como a Hemodinâmica Computacional do 

Sistema Cardiovascular Humano; Princípios 
e Formulações Variacionais na Mecânica 
dos Fluidos e na Mecânica dos Sólidos; 
Modelagem Constitutiva Multiescala e 
Análise de Sensibilidade.

Dando início à conferência, o Dr. 
Javier Blanco discorreu sobre a criação do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Medicina Assistida por Computação 
Científica (2008) com o apoio do Governo 
Federal, considerando este um marco para 
a institucionalização do desenvolvimento 
de modelos computacionais para aplicação 
médica. Ressaltou que esta tecnologia possui 
impactos consideráveis tanto nas ciências 
básicas quanto na aplicação prática dos 
conhecimentos.

Acerca dos modelos desenvolvidos, 
afirmou que se trata de aplicar modelos 
matemáticos e conceitos físicos a fim de criar 
ferramentas de quantificação de problemas 
da medicina. Com isto, pretende-se entender 
interações sistêmicas, predizer fenômenos 
fisiológicos, realizar a análise de estadiamento 
e progressão de doenças, diagnosticar 
patologias, realizar o planejamento cirúrgico 
e até mesmo definir estratégias terapêuticas.
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Sobre o trabalho que vem desenvolvendo, 
o Dr. Javier Blanco ressaltou que o sistema 
cardiovascular tem sido o foco de sua atuação. 
Frisou que a dinâmica rápida do sistema 
faz com que os danos ocorram na ordem 
milimétrica, o que gera necessidade de uma 
maior precisão em sua identificação. Afirmou, 
ainda, que na maior parte dos casos, quando 
ocorre esta identificação, os danos já estão 
estabelecidos e de difícil reversão. Segundo 
Blanco, a modelagem computacional tem 
como vantagem mostrar aquilo que a imagem 
médica ainda não pôde ou tem dificuldade 
para captar.

Além deste fato, o conferencista apre-
sentou dados que apontam para o fato de que 
o uso da desta técnica possibilita a melhora da 
capacidade preditiva de diversos modelos de 
análise de doenças do sistema cardiovascular. 
Destacou, ainda, que esta utilização permite 
a criação de modelos arteriais com um 
realismo sem precedentes, juntando o que já 

se conhece de anatomia com conhecimentos 
físicos e matemáticos. O resultado é um 
atlas funcional altamente multidisciplinar, 
uma vez que, mais do que realizar uma 
análise anatômica, permite a investigação dos 
processos das doenças e os fenômenos que as 
originam.

Ao final de sua apresentação, chamou 
atenção para o fato de que, no Brasil, a área 
de bioengenharia já caminha nesta direção há 
pelo menos cinco anos, colocando o país em 
posição de vanguarda no desenvolvimento 
e utilização desta tecnologia. Entretanto, 
ressaltou a importância do investimento na 
sua incorporação, uma vez que, em países 
como os Estados Unidos, já existem empresas 
altamente institucionalizadas para fornecer 
estes serviços. Por fim, destacou que modelos 
computacionais não representam uma 
“ciência ficção” — eles indicam a direção na 
qual a Medicina está caminhando.

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

Parte 1 Parte 2
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ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 29/08/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
2º Secretário: Acad. Walter Araujo Zin 
 
Com quórum regimental e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, 
o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi e o Secretário Geral, Acad. José Galvão Alves, o 1º 
Secretário, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, assumiu a presidência da Sessão, declarando aberta a 39º 
Sessão Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico. Colocou em discussão e aprovação a ata da Sessão 
de 15 de agosto de 2019 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Na sequência, 
informou que será realizada conferência com o tema “Telemedicina”, ministrada pelo Dr. Chao Lung Wen, 
da Universidade de São Paulo no dia 5 de setembro de 2019. Comunicou, ainda, que no dia 14 de novembro 
de 2019 não haverá Sessão Ordinária na Academia Nacional de Medicina. Prosseguindo, avisou que, no 
dia 28 de novembro de 2019, serão realizadas as eleições para a Diretoria da Academia Nacional de 
Medicina para o biênio 2020-2022 e que, no dia seguinte, dia 29 de novembro de 2019, ocorrerá o Jantar 
Acadêmico, na Tribuna B do Jockey Clube Brasileiro, às 20h. Por fim, ressaltou que a ausência do 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, justifica-se pela realização de reunião de trabalho com a 
presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, visando os ajustes finais da programação 
científica da Reunião Conjunta entre as duas Academias, a ocorrer no dia 6 de dezembro de 2019 na cidade 
do Porto, Portugal. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Walter Araujo Zin ressaltou a abertura das 
inscrições para os Prêmios da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2020. Informou ainda, que 
serão outorgados os seguintes prêmios: Prêmio Academia Nacional de Medicina, na Área de Ciências 
Aplicadas à Medicina; Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, homenageando os 
presidentes Aloysio de Salles Fonseca (Secção de Medicina), José Cardoso de Moura Brasil (Secção de 
Cirurgia) e Alfredo do Nascimento e Silva (Secção de Ciências Aplicadas à Medicina); Prêmio Antônio 
Austregésilo Rodrigues Lima, ao melhor trabalho elaborado no Brasil acerca do Sistema Nervoso: Clínica, 
Patologia e Experimentação em Neurologia, Neuroendocrinologia ou Neurocirurgia; Prêmio Carlos Chagas, 
ao melhor trabalho elaborado no Brasil sobre Doenças Tropicais e Infecciosas; Prêmio Madame Durocher, 
ao melhor trabalho elaborado no Brasil sobre Obstetrícia, Ginecologia ou Puericultura intrauterina; Prêmio 
Fernandes Figueira, ao melhor trabalho elaborado no Brasil sobre Higiene Infantil ou Pediatria Médica e 
Prêmio Miguel Couto, ao melhor trabalho elaborado no Brasil sobre Patologia Humana ou Experimental. 
Na sequência, comunicou que, como membro inscrito para a edição 2020 do TEDMED, vem recebendo 
mensagens com algumas das conferências apresentadas na edição de 2018. Em projeto submetido à 
presidência, o Acad. Walter Araujo Zin sugere a realização de eventos teste, nos moldes do que ocorrerá 
em 2020, após o retorno do mesmo do evento TEDMED 2020 em Boston. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Carlos Alberto de Barros Franco fez apresentação abordando o Dia Nacional de 
Combate ao Fumo, celebrado no dia 29 de agosto. O Acad. José Carlos do Valle informou acerca da 
publicação de importante matéria acerca das intenções da empresa Philip Morris de instalar uma filial no 
país, a fim de investir na produção de cigarros eletrônicos. O Acad. Gerson Canedo de Magalhães chamou 
atenção para artigo publicado na revista The New England Journal of Medicine, abordando importantes 
desdobramentos do uso dos cigarros eletrônicos. Não havendo mais comunicações por parte dos 
Acadêmicos, o 1º Secretário, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, deu seguimento às atividades científicas, 
iniciadas às 14h com a atividade “Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica”. Na sequência, às 16h, foi 
realizada a sessão “250 anos da Medicina no Rio de Janeiro”, com a participação do Contra-almirante Md. 
Manoel de Almeida Moreira Filho (Academia Brasileira de Medicina Militar), e do General de Brigada Md. 
José Oiticica Moreira (Diretor do Hospital Central do Exército), tendo como Expositor o Cel. Md. Alexei Leite 
Maia. Abordando o tema “Gemellus Imperfectus”, o Dr. Antonio Braga (UFRJ/UFF) discorreu acerca de 
“Nótulas Históricas e Aspectos Obstétricos”. Na sequência, o Dr. Nicanor Araruna Macedo (UNIRIO) 
abordou a “Correção Cirúrgica nos Recém-Nascidos”. Ao final das conferências, o Acad. Mauricio Younes 
Ibrahim apresentou o Dr. Pablo Blanco (LNCC – CNPq), que proferiu conferência acerca da “Modelagem 
Computacional da Circulação Sanguínea: da Ciência Básica às Aplicações Clínicas”. Ao final das 
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apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Ricardo José Lopes 
da Cruz, Jorge Fonte de Rezende Filho e Mauricio Younes Ibrahim. Encerradas as discussões, o 1º 
Secretário, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Manassés Claudino Fonteles, Rubens Belfort Mattos Jr., José Galvão-Alves, Omar da 
Rosa Santos, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Orlando Marques Vieira, Pietro Novellino, Gerson 
Canedo de Magalhães, Mauricio Younes Ibrahim, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, José Carlos do Valle, Jayme Brandão de Marsillac, Henrique Murad, José 
Manoel Jansen, Walter Araujo Zin, Milton Ary Meier, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Talvane 
Marins de Moraes (Honorário Nacional), Adolpho Hoirisch, Celso Marques Portela, Ricardo José Lopes 
da Cruz, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Maurício Augusto Silva 
Magalhães Costa, José Hermógenes Rocco Suassuna, Rui Haddad, Delta Madureira Filho, Jorge Fonte 
de Rezende Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello, Eliete Bouskela, Mario Barreto Corrêa Lima, Arno 
von Buettner Ristow (33). 
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A incidência de adenocarcinoma do 
esôfago aumentou 500% desde 1970, valor 
este superior à de qualquer outro câncer 
no mundo ocidental (Pohl H; Welch HG, 
2005), com taxas de sobrevida de 5 (cinco) 
anos ainda consideradas baixas, entre 15% 
— 20% (Wani S et al, 2011), apesar dos 
progressos recentes, tanto no diagnóstico 
quanto na conduta desta entidade letal. 

Considerado uma das condições pré- 
malignas para o desenvolvimento do adeno-
carcinoma esofagiano, o esôfago de Barrett, tem 
risco anual para progredir para displasia de alto 
grau/adenocarcinoma estimado em 0,58% – 
0,63% (Wani S et al, 2011).

O esôfago de Barrett (descrito inicial-
mente por Norman Barrett-Barrett NR, 1957) 
é hoje definido como uma anormalidade 

A r t i g o

O peso real do 
Esôfago de Barrett

metaplásica adquirida na qual qualquer extensão 
de epitélio escamoso estratificado do esôfago é 
substituído por epitélio colunar semelhante 
ao do intestino contendo, obrigatoriamente, 
células caliciformes (metaplasia intestinal), 
que podem ser melhor evidenciadas quando 
coradas pelo PAS com alcian-blue (Spechler 
SJ; Souza RF, 2014).

Neste capítulo iremos discutir e apresentar 
a real posição do esôfago de Barrett no desen-
volvimento do adenocarcinoma esofagiano.

História Natural

Do ponto de vista de sua história natural, 
a progressão do esôfago de Barrett para adeno-
carcinoma é processo gradativo (Quadro 1).

Quadro 1: História natural do esôfago de Barrett
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Pesquisas realizadas em animais por 
Thiesen et al. em 2003 demonstraram, 
categoricamente, que a doença do refluxo gastro-
esofagiano, em pacientes com hérnia hiatal por 
deslizamento, é pré-requisito fundamental 
para o desenvolvimento do adenocarcinoma 
esofagiano: é que a mucosa do esôfago, agredida 
pelo refluxo gastroduodenal desenvolve, ao 
longo do tempo, esofagite crônica e, na tentativa 
de se defender dessa agressão, é substituída 
por epitélio metaplásico, sem displasia. Em 
sequência, e de forma gradativa, o epitélio 
metaplásico pode apresentar displasia de baixo 
grau (DBG), evoluir sucessivamente para 
displasia de alto grau (DAG), adenocarcinoma 
intramucoso e adenocarcinoma invasivo 
(Spechler SJ et al, 2018).

Prevalência

Enquanto que a elevação da incidência 
do adenocarcinoma do esôfago seja 
inquestionável, ainda existe alguma dúvida 
quanto ao aumento da incidência do esôfago 
de Barrett na população ao longo do tempo. 
Tal incerteza se justifica, não apenas por ser 
o Barrett frequentemente assintomático 
(cerca de 6% dos pacientes — Modiano 
N; Gerson LB, 2007), mas também pela 
necessidade do emprego de procedimentos 
especializados para o estabelecimento de 
seu diagnóstico — endoscopia digestiva 
alta e confirmação histopatológica (ASGE 

Standards of Practice Committee, 2012) 
— e o acesso à endoscopia está longe de ser 
universal, mesmo considerando os pacientes 
que apresentam sintomatologia. Portanto, a 
análise das endoscopias ou da histopatologia 
de hospitais qualificados não representam a 
verdadeira prevalência do esôfago de Barrett.  
Além disto, os casos identificados por estes 
exames provavelmente diferem em termos 
de características demográficas e mesmo de 
saúde dos indivíduos que vivem com esôfago 
de Barrett não diagnosticado. Levando-se 
em consideração estas limitações, os dados 
epidemiológicos mostram que a doença do 
refluxo gastro-esofagiano é um importante 
fator de risco para o desenvolvimento da 
metaplasia de Barrett, que ocorre em 6%-
14% destes pacientes, predominantemente 
no sexo masculino na proporção de 2:1, 
cujo diagnóstico foi estabelecido geralmente 
entre 50-59 anos de idade. Em relação a 
outros fatores de risco, os estudos sugerem 
prevalência maior nos brancos e idosos, 
tabagismo, alimentação insuficiente em frutas 
e vegetais e aumento de extensão do epitélio 
metaplásico (Steevens J et al, 2010; Coleman 
HG et al, 2012; Hampel H et al, 2005).

Para contornar estas limitações, 
investigadores realizaram, sistematicamente, 
endoscopia digestiva alta em pacientes 
encaminhados para se submeterem a 
outros exames.  Os números encontrados 
sugerem que a maioria de casos de esôfago 
de Barrett não é detectada na população 
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em geral. Este fato encontra respaldo 
em estudo mais recente, que indica que 
95% a 98% dos pacientes com esôfago de 
Barrett permanecem sem identificação e 
que a prevalência do esôfago de Barrett em 
indivíduos sem sintomatologia de refluxo 
situa-se entre 0,4% e 6% (Wang K, 2008). 

Carcinogênese

O esôfago de Barrett é clinicamente 
muito importante por ser considerado o 
principal fator de risco do adenocarcinoma 
do esôfago, cuja incidência foi a que cresceu 
mais rapidamente entre todos os tumores, 
sendo estimada em 0,58% – 0,63%. Este 
valor, considerado pequeno em termos 
absolutos correponde, na realidade, a um 
aumento na incidência 40 a 100 vezes maior 
que o encontrado na população geral (Pohl 
H; Welch HG, 2005). 

Uma vez estabelecido o diagnóstico 
de epitélio metaplásico de Barrett, o risco 
de progressão para câncer é imprevisível e 
as estratégias atuais para acompanhamento 
são desapontadoras para o clínico e para 
o paciente, além de aparentemente não 
alterar a morbi-mortalidade do câncer 
de esôfago. É, portanto, necessária uma 
melhor compreensão dos fatores genéticos e 
ambientais no desenvolvimento e progressão 
do esôfago de Barrett para diminuir o 
crescimento exponencial do adenocarcinoma 

e para melhorar os resultados das diversas 
formas de tratamento disponíveis.

Aceita-se que a carcinogênese no esôfago 
de Barrett tenha a seguinte sequência: 
metaplasia intestinal, displasia de baixo 
grau, displasia de alto grau, adenocarcinoma 
intramucoso e finalmente adenocarcinoma 
invasivo (Spechler SJ et al, 2018). 

Conduta Clínica

O esôfago de Barrett é o fator de risco 
mais importante para o desenvolvimento 
do adenocarcinoma esofagiano que, no 
estágio avançado, tem taxa de mortalidade 
de aproximadamente 90% (Wild CP, Hardie 
LJ, 2003). Portanto, a detecção precoce 
do câncer ou a prevenção da progressão 
indesejável do esôfago de Barrett, são 
estratégias óbvias que devem ser consideradas 
na conduta clínica desta entidade.  As opções 
mais utilizadas são:
• ou o tratamento do refluxo gastro-esofa-

giano e controle do risco de desenvolvimento 
de câncer, através de acompanhamento 
por endoscopia com biópsias seriadas, 
indicando-se a esofagectomia nos casos 
que apresentem displasia de alto grau e/ou 
carcinoma intramucoso, pré-invasivo, 

• ou o emprego de técnicas de ablação 
endoscópica.

A maioria das normas internacionais 
(Spechler SJ et al, 2011; Wang K, Sampliner 
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R, 2008) recomenda o acompanhamento 
endoscópico com biópsias nos casos de 
Barrett sem displasia a cada 3-5 anos com 
o objetivo de detectar sinais precoces de 
displasia de alto grau ou de câncer ainda 
em fase curável. Justifica-se tal conduta 
considerando-se que, se a progressão para 
displasia de baixo grau, displasia de alto grau 
ou adenocarcinoma puderem ser detectados 
precocemente, o câncer pode ser tratado 
em estágio superficial, curável (Spechler 
SJ et al, 2011; Prasad GA et al, 2010). 
Entretanto, há que se considerar o trabalho 
prospectivo conduzido sob o patrocínio do 
American College of Gastroenterology que 
indica que o adenocarcinoma se instala em 
cerca de 18% dos pacientes com esôfago de 
Barrett e displasia de baixo grau e em até 
34% naqueles com displasia de alto grau 
(Shaheen NJ, Falk GW, Iyer PG et al, 2016). 
Portanto, a displasia representa um difícil 
dilema terapêutico: ou o acompanhamento 
endoscópico para detecção de possível 
progressão para displasia de alto grau e 
câncer limitado à mucosa, ou esofagectomia.  

Um número considerável de Serviços 
recomenda acompanhar os pacientes com 
displasia de baixo grau, considerada como 
lesão precancerosa, com endoscopia e 
biópsias múltiplas anualmente; caso persista 
a displasia de baixo grau por 3 (três) anos 
consecutivos, este intervalo passa a ser de 
3/3 anos. Entretanto, nos últimos anos, a 
terapia endoscópica tem sido cada vez mais 

recomendada nestes pacientes, considerando 
a gama de recursos terapêuticos que a 
endoscopia oferece, como veremos no tópico 
seguinte (Bennett C et al, 2015).

A esofagectomia, por outro lado, 
empregada como tratamento de escolha para 
os pacientes com esôfago de Barrett e displasia 
de alto grau ou adenocarcinoma, tem sido 
reservada, no momento, para os casos em 
que o adenocarcinoma ultrapassa a camada 
mucosa, invadindo as demais camadas. A 
recomendação atual é tratar displasia de alto 
grau e o adenocarcinoma limitado à mucosa 
com as novas terapêuticas endoscópicas, 
tais como ablação e mucosectomia, por 
serem efetivas, por preservarem o esôfago e 
pelo fato de que a esofagectomia cursa com 
índices significativos de morbi-mortalidade 
(morbidade entre 18% a 48% e mortalidade 
de 3% a 5%) (Bennett C et al, 2012).

O tratamento endoscópico do 
esôfago de Barrett

O conceito da prevenção do adeno-
carcinoma associado ao esôfago de Barrett 
por erradicação do epitélio metaplásico 
pré-maligno surgiu no início dos anos 
90 com dois trabalhos que derrubaram 
o dogma segundo o qual o esôfago de 
Barrett, uma vez formado, torna-se uma 
lesão irreversível. Berenson (Berenson MM, 
1998) e Sampliner e cols. (Sampliner R et al, 
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1996) demonstraram, independentemente, 
a reversão inequívoca do epitélio de Barrett 
sem displasia, com restauração do epitélio 
escamoso esofagiano normal, ao produzirem 
ablação térmica do tecido metaplásico e sua 
cicatrização, associando potentes inibidores 
da secreção ácida do estômago. Assim, 
nasceu a noção de que é possível eliminar 
total ou parcialmente a metaplasia intestinal, 
principal fator de desenvolvimento do  
câncer de esôfago. 

Sabe-se que a invasão da submucosa 
pelo adenocarcinoma, originário do 
epitélio metaplásico, tem 25% de risco 
de desenvolvimento de metástases para os 
linfonodos (Bergman JJ, 2018).  Como a 
metaplasia é processo que atinge apenas 
a mucosa, o câncer limitado à mucosa e a 
metaplasia de Barrett com ou sem displasia 
são os candidatos apropriados para as 
diferentes formas de terapêutica endoscópica 
(Sampliner RE, 1997).

Uma vez estabelecido o diagnóstico de 
esôfago de Barrett, a conduta a seguir 
depende da presença e do grau de 
displasia. Nos pacientes com displasia de 
alto grau, as evidências apontam que a 
erradicação endoscópica está associada à 
diminuição do risco de progressão para 
adenocarcinoma, quando comparada com 
os pacientes submetidos, apenas, ao acom-
panhamento endoscópico (Prasad GA et al, 
2007).  Existem também evidências que 
a erradicação de displasia de baixo grau 

resulta numa taxa menor de progressão para 
displasia de alto grau ou adenocarcinoma 
(Phoa KN et al, 2014). No momento, 
entretanto, não há unanimidade quanto 
à conduta nos pacientes com Barrett 
e displasia de baixo grau: enquanto o 
Colégio Americano de Gastroenterologia 
(ACG) e a Associação Americana de 
Gastroenterologia (AGA) recomendam a 
erradicação endoscópica (Shahen NJ et al, 
2016; Spechler SJ et al, 2011), a Sociedade 
Britânica de Gastroenterologia (BSG) sugere 
o acompanhamento endoscópico (Fitzgerald 
RC et al, 2014). Quanto aos pacientes 
com esôfago de Barrett sem displasia, a 
erradicação endoscópica de rotina não é 
recomendada atualmente em razão do baixo 
risco de sua progressão para neoplasia (Wani 
S et al, 2011); o risco pequeno, porém real, 
de complicações e os custos inerentes ao 
tratamento endoscópico (Hur C et al, 2012).

Os métodos endoscópicos de ablação 
do esôfago de Barrett, disponíveis no 
Brasil, mais empregados na atualidade e 
considerados, a nível internacionalo, os 
mais eficazes para o tratamento do epitélio 
metaplásico, são (Machado G, 2016): 

(1) eletrocoagulação com plasma de 
Argônio (APC); 

(2) ablação por radiofrequência; 
(3) mucosectomia; 
(4) a dissecção submucosa; 
(5) a combinação destes métodos.
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Ao dispormos das alternativas endos-
cópicas, referidas acima, para tratar o esôfago 
de Barrett, deparamo-nos com o seguinte 
dilema: como decidir quando fulgurar, 
quando ressecar ou quando empregar 
ambos?  David Fleisher  analisa, com rara 
lucidez os diferentes métodos endoscópicos 
de tratamento (Fleischer DE, 2012) e sugere 
que, para a tomada de tal decisão, sejam 
considerados os seguintes parâmetros: (1) a 
macroscopia da lesão; (2) as suas dimensões; 
(3) se é circunferencial ou não e (4) a 
profundidade do processo patológico na 
parede do esôfago.

Embora os métodos referidos variem 
quanto à resposta que produzem à destruição 
da mucosa, parece que esta destruição, num 
meio livre de ácido (obtido pela associação de 
potentes bloqueadores da bomba de prótons), 
é geralmente seguida de regeneração com 
mucosa escamosa histologicamente normal 
(Singh S et al, 2014).  Estudos randomizados 
suportam a hipótese de que a ablação possa 
prevenir a malignização do Barrett, porém 
não descartam a possibilidade potencial 
de malignização de áreas remanescentes de 
mucosa colunar e até mesmo de mucosa 
escamosa neoformada (Van Laethem JL  
et al, 2000).

Se a ablação reduzisse o risco de desen-
volvimento de câncer e seu custo-benefício 
fosse aceitável, o paradigma atual de 
acompanhamento endoscópico poderia ser 
direcionado para triagem, seguida de ablação 

de todos os esôfagos de Barrett porventura 
identificados. Contudo, até o momento, não 
existem evidências que suportem esta estratégia.

A crioterapia não será discutida no 
momento, por ainda não ser empregada 
rotineiramente e por serem os resultados 
obtidos, embora promissores (Ghorbani S  
et al, 2016), insuficientes em número 
(Spechler SJ, 2018).

Comentaremos, portanto, os métodos 
endoscópicos mais empregados na atualidade 
e considerados os mais eficazes para o 
tratamento do epitélio metaplásico: 

1. Eletrocoagulação com plasma de 
argônio (APC)

A eletrofulguração com plasma de 
argônio (APC) emprega a eletrocoagulação 
monopolar através da qual uma corrente 
de alta freqüência é aplicada ao tecido, por 
meio de um gás ionizado, eletricamente 
condutor (plasma de argônio), portanto, 
sem a necessidade de contato com o tecido.  
Devido ao fluxo divergente do gás, esta 
corrente é transmitida tanto lateral, quanto 
axialmente. Dependendo do fluxo de gás 
e da força do campo elétrico, obtém-se 
coagulação térmica do tecido por uma 
profundidade de 2 a 4 milímetros (Machado 
G, Novaes H, 2001). Neste ponto, levanta-
se uma questão: esta profundidade seria 
suficiente para a ablação de todo o epitélio 
metaplásico? Fleischer (Fleischer DE, 2012) 
responde a esta indagação positivamente, 
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uma vez que a eletrofulguração com plasma 
de Argônio atinge mucosa e submucosa, 
enquanto que o epitélio esofagiano normal 
mede cerca de 0,5mm e o epitélio de Barrett, 
0,6mm estendendo-se, portanto, à parte da 
submucosa (mede 0,5mm). 

Os resultados obtidos com a eletro-
coagulação com plasma de Argônio (APC) da 
maioria dos artigos publicados nos últimos 
anos, (excluídos os referentes à apresentação 
de casos isolados e/ou resumos de trabalhos 
apresentados em congressos) são efetivos 
para a erradicação do epitélio metaplásico de 
Barrett (Machado G, Novaes H, 2001).

Temos tido resultados positivos com o 
emprego deste método, sendo que atribuimos 
nosso sucesso aos seguintes fatores:

1. Ao contrário de grande parte dos 
autores, preferimos realizar o tratamento 
em várias sessões, cada uma delas 
restrita a um quadrante do esôfago, 
por uma extensão de, no máximo, 
5cm. No esôfago de Barrett longo 
(>5cm), iniciamos o tratamento pela 
porção distal do órgão, até completar 
a totalidade de sua circunferência, 
momento em que passamos a tratar a 
metaplasia a partir de 5cm (tratados 
inicialmente) em sentido proximal, cada 
sessão compreendendo ¼ do diâmetro 
do esôfago. Com esta rotina reduzimos 
a níveis quase nulos a incidência de 
estenose pós-tratamento.

2. Utilizamos a potência de 80W em 
nossos pacientes, ao contrário de 60W. 
Desta forma, atingimos a submucosa 
do esôfago e, consequentemente, o 
surgimento de células caliciformes.

3. Ablação por radiofrequência (ARF)

Este método emprega um balão 
cilíndrico que, ao ser insuflado, coloca 
múltiplos eletródios em contato com a 
mucosa esofagiana, liberando energia por 
radiofrequência (Sharma VK et al, 2007). 
Esta modalidade de tratamento é altamente 
efetivo para a erradicação de displasia 
nos pacientes com esôfago de Barrett, 
alcançando 81% nas displasias de alto grau 
e 91% nas de baixo grau (Sharma VK et al, 
2009) e a erradicação completa decorridos 
12 meses em ensaio randomizado controlado 
com placebo (Shaheen NJ et al, 2009).  
Estes últimos autores observaram também 
que houve redução do risco de progressão 
para adenocarcinoma nos pacientes com 
displasia (de baixo alto e de alto grau) nos 
quais a progressão para displasia de alto 
grau ou câncer do que aqueles submetidos à 
terapêutica com placebo (4% versus 16%). 
Em uma meta-análise de 20 estudos, a 
erradicação completa de displasia foi obtida 
em 91% dos pacientes (Orman ES, Li N, 
Shaheen NJ, 2013). Embora os estudos 
iniciais sugerissem que as recorrências 
fossem incomuns, trabalhos mais recentes 
têm documentado taxas consideráveis de 
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recorrência. Por exemplo, Small AJ et al 
(2015) trataram 246 pacientes com displasia 
de alto grau ou carcinoma intramucoso, 
obtendo, inicialmente, completa erradicação 
da metaplasia intestinal em 80% dos 
casos. Entretando, houve recorrência de 
displasia ou câncer em aproximadamente 
25% decorridos 60 meses, e de metaplasia 
intestinal em cerca de 50% aos 48 meses.

Embora a ablação por radiofrequência 
seja o método mais empregado atualmente 
nos Estados Uniddos da América e o que 
apresenta resultados mais eficazes para 
o tratamento do esôfago do Barrett, sua 
utilização em nosso meio tem restrições 
em virtude de seu alto custo, não somente 
relacionado à aparelhagem mas, também, 
à manutenção do equipamento que requer 
técnicos bem qualificados e especializados 
no manuseio deste material.

Desde junho de 2018 estamos utilizando 
a ablação por radiofrequência em nosso 
serviço com bons resultados, embora nossa 
casuística ainda seja pequena para conclusões 
definitivas. Entretanto, considerando os 
resultados que temos obtido com o plasma 
de Argônio, no momento nossa preferência 
recai sobre este método para a ablação do 
epitélio metaplásico. 

4. Mucosectomia (EMR)

A ressecção endoscópica inclue a 
mucosectomia e a dissecção submucosa e 
envolve a excisão de um extenso segmento 

de mucosa até a submucosa (Soetikno RM 
et al, 2002). Foi utilizada Inicialmente para 
o tratamento de pacientes com carcinoma 
do esôfago, estômago ou do cólon, limitado 
à mucosa (estágio T1m1-3) (Spechler SJ, 
August 3, 2018).

Ao contrário dos métodos endoscópicos 
comentados anteriormente, a ressecção 
endoscópica é o único método que permite 
a remoção do tecido e, consequentemente, 
o diagnóstico histopatológico definitivo. 
Considerando que o exame da peça pode 
diferir do diagnóstico histopatológico das 
biópsias prévias e/ou do estadiamento da 
lesão por endossonografia do esôfago, este 
fato é de particular importância na seleção 
da melhor terapêutica a ser recomendada 
(Ell C et al, 2000). 

As complicações inerentes à muco-
sectomia são, em geral, pouco frequentes, 
embora a estenose seja comum nos casos em 
que extensas áreas de mucosa são ressecadas 
(Ell C et al, 2000; Lewis JJ, et al, 2011). O 
tratamento de escolha é a dilatação por via 
endoscópica (Katada C et al, 2003). Outras 
complicações incluem hemorragia, usualmente 
tratada endoscopicamente (Ell C et al, 2000; 
Chennat J et al, 2009) e perfuração (<1 a 5%) 
(Pech O et al, 2014).  O risco de complicações 
aumenta na proporção do número de ressecções 
realizadas. Por esta razão, a mucosectomia  
da totalidade de mucosa metaplásica de Barrett 
é geralmente limitada a segmentos curtos 
(Eluri S; Shaheen NJ, 2017).
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Temos utilizado uma combinação de 
mucosectomia e ablação de possível displasia 
residual com eletrocoagulação com plasma de 
argônio, com bons resultados (Machado G; 
Novaes H, 2001). Recentemente, o protocolo 
do Colégio Americano de Gastroenterologia 
(Shaheen NJ et al, 2016), recomenda uma 
combinação de mucosectomia e ablação por 
radiofrequência.

5. Dissecção submucosa (ESD)

Esta técnica, introduzida no Japão, é 
utilizada para a ressecção de lesões esofagianas 
extensas (Yamamoto H et al, 2001). A 
principal vantagem da dissecção endoscópica 
submucosa é que permite a retirada de lesões 
“em bloco”, porém, o seu tempo de execução 
é mais prolongado e o risco de complicações 
é maior, se comparada com a mucosectomia 
(Bergmann JJ, Jul 11, 2018), enquanto que 
parece não haver diferença significativa quanto 
à evolução clínica dos pacientes (Terheggen G 
et al, 2017).

Quanto às complicações, estenose, 
perfuração e sangramento a longo prazo são 
as mais frequentes, embora raras em mãos 
experientes (Chevaux JB et al, 2015).

Comentários finais e conclusões

Considerando que:
1. A incidência de adenocarcinoma do 

esôfago aumentou 500% desde 1970;

2. uma das condições pré-malignas para o 
desenvolvimento do adenocarcinoma 
esofagiano, o esôfago de Barrett, tem 
risco anual para progredir para displasia 
de alto grau/adenocarcinoma estimado 
em 0,58% – 0,63% (Wani S et al, 2011);

3. o Barrett é assintomático em cerca de 
6% dos pacientes (Modiano N; Gerson 
LB, 2007);

4. é necessário o emprego de procedimentos 
especializados para o estabelecimento 
de seu diagnóstico definitivo — 
endoscopia digestiva alta e confirmação 
histopatológica (ASGE Standards of 
Practice Committee, 2012) — e o acesso 
à endoscopia está longe de ser universal, 
mesmo considerando os pacientes que 
apresentam sintomatologia;

5. a análise das endoscopias ou da histo-
patologia de hospitais qualificados não 
representam a verdadeira prevalência do 
esôfago de Barrett;

6. os casos identificados por estes exames, 
provavelmente diferem em termos de 
características demográficas e mesmo 
de saúde dos indivíduos que vivem com 
esôfago de Barrett não diagnosticado;

7. levando-se em conta estas limitações, 
os dados epidemiológicos mostram que 
a doença do refluxo gastro-esofagiano 
é um importante fator de risco para 
o desenvolvimento da metaplasia de 
Barrett, que ocorre em 6% – 14% 
destes pacientes;
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8. tanto os métodos térmicos como a 
mucosectomia são efetivos para a 
erradicação do esôfago de Barrett; 

9. estes métodos são de execução relativa-
mente simples, do ponto de vista técnico;

10. o índice de complicações é pequeno, a 
maioria das quais é leve;

11. os índices de morbi-mortalidade são 
baixos;

12. Edwards et al (1996) e Cameron & 
Carpenter (1997) mostraram que o 
exame das peças cirúrgicas de 11% a 67% 
dos pacientes com diagnóstico prévio de 
displasia de alto-grau, estabelecido em 
biópsias endoscópicas, já apresentavam 
adenocarcinoma e Konda et al (2008), 
encontraram uma prevalência de 
12%, utilizando critérios estritamente 
histopatológicos de carcinoma invasivo. 

Assim:
1. é melhor tratar os pacientes com displasia 

de baixo-grau uma vez que, provavelmente, 
apresentarão melhores resultados;

2. nesta eventualidade (displasia de baixo 
grau), os métodos de ablação e a muco-
sectomia são os que apresentam melhores 
resultados. Dentre eles, a ablação por 
radiofreqüência e a eletrofulguração com 
plasma de argônio são aqueles que 
oferecem menor índice de complicações e 
melhor relação custo-benefício, sendo que 
o primeiro (ablação por radiofreqüência) 
tem custo muito elevado, o que constitui 

importante limitação para seu emprego 
em nosso País;

3. para o adenocarcinoma associado 
ao esôfago de Barrett, a ressecção 
endoscópica (mucosectomia, dissecção 
da submucosa) é considerada a melhor 
opção terapêutica, se a lesão estiver 
restrita à camada mucosa porque estes 
tumores têm baixas taxas de metátases 
para os gânglios linfáticos (<3%);

4. o consenso é menor em relação aos 
tumores que comprometem a muscular 
da mucosa, embora um número apreciável 
de serviços de endoscopia indique a 
ressecção endoscópica para estes pacientes 
(Bergmann JJ, Jul 11, 2018);

5. a esofagectomia está indicada para as lesões 
que invadem a submucosa, considerando 
que essas lesões cursam com taxas elevadas 
de metástases linfoganglionares (>25%) 
(Alvarez-Herrero L, et al, 2010); 

6. finalmente, ainda é necessário 
acumular maior casuística de pacientes 
acompanhados a longo prazo, para 
assegurar que estes métodos irão melhorar 
a evolução clínica desta enfermidade e a 
consequente diminuição da incidência 
de adenocarcinoma do esôfago.

É necessário assinalar que ainda existem 
questões à espera de respostas consensuais, 
tais como: 
• Em relação às técnicas de ablação por  

via endoscópica: 
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• Métodos isolados ou em combinação? 
Qual é o melhor método de erradicação?

• Em relação à metaplasia intestinal residual 
após o tratamento endoscópico: é muito 
difícil ou mesmo impossível documentar 
a eliminação total das células caliciformes 
por meio de biópsias endoscópicas; por 
outro lado, o significado da metaplasia 
intestinal residual é ainda desconhecido.

• Em relação ao esôfago de Barrett sem 
displasia: a ablação endoscópica, nestes 
casos, seria um “zelo excessivo”? 

• Em relação à displasia de alto grau: 
a terapêutica endoscópica seria um 
“tratamento insuficiente”?

• Em relação à escolha da melhor conduta 
terapêutica e a idade do paciente: em 
jovens com baixo risco cirúrgico, as 
vantagens da esofagectomia seriam 
maiores que as desvantagens de um 
adenocarcinoma passar despercebido?

• Em relação ao câncer da junção esôfago-
gástrica: ainda não existem dados 
estatísticos suficientes para se demonstrar 
que a erradicação do epitélio metaplásico 
de Barrett e sua substituição por epitélio 
escamoso esofagiano normal resultaria 
em uma redução do número de casos de 
câncer da junção esôfago-gástrica.
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Nos últimos anos do século XIX passava 
a época em que os Acadêmicos Domingos José 
Freire Jr., Baptista de Lacerda e outros, como 
Sanarelli que aqui esteve (1899), cada qual 
pretendendo haver descoberto o agente da febre 
amarela, debatiam apaixonados, o problema. 
— Oswaldo Cruz era “o moço” recebido 
em 1899, formado em Paris onde estudara 
urologia (“para sobreviver”) e infectologia 
respectivamente com Guyon, Émile Roux 
e Metchnikoff. Digladiavam-se higienistas, 
clínicos e os “modernos” bacteriologista”, os 
vetustos duvidando dos alardeados avanços... 
— Salles Guerra declinava do convite para 
assumir a Direção Geral da Saúde Pública e 
indicara a Rodrigues Alves o jovem Oswaldo, 
de 30 anos, que já trabalhava no Instituto 
Soroterápico Federal como o Conde Pedro 
Affonso, a quem sucedera na nascente 
Manguinhos. — O Presidente nunca ouvira 
falar de Cruz e recalcitrava... [Não se tratava 
de fato novo; quando apresentaram Claude 
Bernard a Napoleão, este também não sabia 
de quem se tratava].

Na Academia, os mais antigos custavam 
a aceitar que a picadura do mosquito era 
o modo de transmissão da doença. —  
O sodalício enfrentava grandes dificuldades 
até para reunir-se; passou seis meses sem 
poder fazê-lo em 1900! Alfredo Nascimento, 
vice-presidente de Nuno Andrade, em 

Sob a Égide de Oswaldo Cruz

1903, protestou veementemente na Ses-
são aniversária de 1903 e J.J. Seabra, 
Ministro da Justiça, e Affonso Penna, vice-
presidente, destinaram o prédio da ex-
futura — maternidade às sociedades sábias 
(o Syllogeu), onde viveria a Academia por 
meio-século, rejuvenescida! A iniciativa 
saneadora de Nuno fora baldada...

No Rio, a varíola, a peste bubônica e a 
febre amarela eram desafios formidáveis. — 
Osvaldo Cruz, empossado em 1903, lançou 
mãos à obra! A peste bubônica, com 1344 
casos anotados até 1904 descaiu para só 399 
comunicados até 1909, apesar dos criatórios 
de ratos privados para abiscoitar os tostões 
pela captura dos murinos... a vacinação 
antivariólica compulsória deu lugar à 
Revolta da Vacina ( 10 a 16 de novembro 
de 1904, conflagrando a Capital sob a 
reação dos militares florianistas positivistas 
e dos pseudo-líderes dos operários... —
Recomenda em particular a leitura do citado 
livro História da Febre Amarela no Brasil 
( O. Franco, Min. da Saúde, DENERU, 
1969) para anotar os inusitados obstáculos 
antepostos ao plano saneador de Oswaldo 
Cruz [ Coisas de até fazer rir, parecidas com, 
hoje, negar o valor de lavar as mãos, e isolar 
a população...] Não obstante, a vertiginosa 
queda das notificações de febre amarela 
falaram por si.

Acad. Omar da Rosa Santos
Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
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Osvaldo Cruz, que ao chegar ao 
Brasil, fora combater a epidemia de Santos, 
donde Emílio Ribas partiu a aplicar as teses 
havanistas em Sorocaba e depois em S. 
Simão e Ribeirão Preto, com bom sucesso, 
saíra-se vencedor na Capital. Fato que lhe 
renderia reconhecimento internacional, 
e, para a economia patrícia, o realce, com 
a chegada dos navios europeus ao porto 
do Rio! — Osvaldo empreendeu viagem 
pelo país para visita saneadora aos portos 
(1905/06) e veio a receber consagração no 
XIV Congresso Internacional de Higiene 
e Demografia (medalha de ouro); a Legião 
d’Honneur Francesa; o destaque nos 
conclaves de Berlim e de Dresden (1911); 
a recepção faustora em Belo Horizonte; a 
eleição para a Academia Brasileira (1913); 
a recepção apoteótica em Montevidéu e em 
Buenos Aires; a vice-presidência de Henrique 
Morize, na nascente Academia Brasileira de 
Ciências. — Desde 1909 fora instado a optar, 
deixando a Direção da Saúde Pública para 
ficar e estabelecer na fazenda de Manguinhos 
o formidável Centro de Investigações que 
levava o Brasil ao “salto”! Seu nome foi dado 
à Instituição... 

Ali tratou de enviar os colaboradores 
Neiva, aos EEUU, Godoy e Cardoso Fontes, 
à Alemanha, Figueiredo Vasconcellos, à 
França; Aragão, à Alemanha e à França, 
que desenvolveram projetos de vulto. 
Cruz, modesto, não reivindicou coautoria 
em nenhum trabalho, e, ao ser empossado 

na Academia de Letras, dedicou tudo aos 
colaboradores; tratou de aparar os dissensos 
entre eles para escolher o sucessor, na 
pessoa de Carlos Chagas. A retinopatia 
hipertensiva já lhe diminuía, havia tempos, 
a capacidade da luta diária.

Hipertenso e nefropata, como o pai, 
não desistiu da liça! Em 1916 retirou-
se em Petrópolis, sendo feito prefeito; ali 
formulou amplo plano, de 26 itens, visando 
saneamento, embelezamento, saúde da 
população, eletrificação, finanças públicas... 
Permaneceu no “front” até 11.02.1917 
quando faleceu em coma urêmico.

Menos que pudera a Academia o 
reconheceu de início; contudo, seu sucessor, 
Chagas, como que a reabitá-lo no sodalício, 
foi aclamado na Sessão de 31 de outubro 
de 1910. Mais recentemente, por iniciativa 
do Acad. Cláudio Ribeiro, a Academia 
dedicou-lhe Sessão memorável centenária do 
passamento em 3 de agosto de 2017.

Osvaldo Cruz, faleceu no mês de 
fevereiro, mês em que esta pandemia do 
Coronavírus chegou até nós. Oxalá, no dia 
do seu nascimento, 5 de agosto, possamos 
comemorar o controle da epidemia!



• O Rio de Janeiro já experimentara 
(1903) o saneamento com Oswaldo Cruz, 
vencendo divergências de natureza médica, 
política, econômica e moral .... — Em berço 
esplêndido, aguardaria a recrudescência da 
febre amarela, silvestre, que foi sufocada 
sob o bastão de Clementino Fraga Sênior 
em 1928 — Dez anos ante foi palco da 
representação (diga-se: menor que em outros 
cenários) da “Dançarina”, a “Limpa velhos”, 
da formidável pandemia, a Hespanhola, 
que tivera origem em local incerto: Kansas, 
USA?, Europa conflagrada?, Ásia ? (na Índia 
inumou 15 milhões); desde 1915 varria as 
trincheiras da Europa em guerra, como 
soe dar-se, negada pelos beligerantes....  
Só a Espanha, neutra, divulgava os boletins 
assustadores, razão da denominação que  
a consagraria. 

• No Brasil, apartado, chegaram 
notícias da peste que vitimara os brasileiros 
da missão de paz, no navio La Plata... — 
Provavelmente já chegara aqui, que são 
eloquentes os informes das irrupções no 
Nordeste e na Amazônia, onde chegou até o 
Acre! — Manaus, de 40.000 habitantes teve 
perto de 10.000 vítimas... — O Governo de 
Wenceslau Braz, ocupado nas diatribes com 
a oposição, as velhas alegações do baque 
econômico e da invasão das individualidades 
civis, fazia ouvidos moucos. 

Há bem um século ...

• No Rio, era Diretor da Saúde 
Pública o probo Acadêmico Carlos Pinto 
Seidl, notável higienista de ampla folha 
de serviços, que já vivera na Academia, 
desde 1895, as desavenças entre os clínicos 
e higienistas da velha guarda (Domingos 
José Ferreira, João Baptista de Lacerda, 
etc.) e novos bacteriologistas, vencedores, 
capitaneados por Oswaldo Cruz. — Era 
professor de Medicina Pública na Faculdade 
de Direito; Fundador e editor longânime 
de prestigiosos periódicos; Diretor do 
Hospital de Isolamento no Caju, que 
dele fez de antecâmara da morte, notável 
Centro de Investigações; Autor de prolifera 
pena; Conferencista consagrado no país e 
no exterior; Presidente (1911/1913) da 
Academia Nacional de Medicina...

• Em 1912 fôra comissionado na 
Direção Geral da Saúde Pública (seria 
hoje Ministro da Saúde). — A Diretoria 
era, contudo, subordinada ao Ministério 
do Interior, que (ibericamente) negava os 
recursos para suas iniciativas na profilaxia da 
lepra, da sífilis, e outras. Diante das notícias 
incertas, na Imprensa, em setembro de 1918 
pediu que o Ministro o informasse que 
pandemia grassava no estrangeiro, e mais 
uma vez, não obteve resposta de sobre que 
se tratava. Determinou medidas profiláticas 
indeterminadas para os Portos.

Acad. Omar da Rosa Santos
Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
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Como hoje, discutiam-se o valor dos 
isolamentos e das quarentenas; os efeitos 
danosos à Economia; das restrições ao 
desembarque nos portos; as dúvidas de que 
efeitos trariam as limitações nas relações 
sociais e nas liberdades individuais. 

Do návio Demerara, que já desembar-
cara doentes em portos no norte do país, a 
decisão de um inspetor alfandegário permitia 
a chegada à cidade de numerosos enfermos. 
Foi o rastilho para o surto galopante!

Na Academia, na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia (opositora), na Imprensa 
fervilharam vozes apaixonadas.

• Na Sessão de 10 de outubro de 1918, 
na Academia, Carlos Seidl, no centro do 
metralhar de pareceres e opiniões, diante 
da epidemia que se alastrava, fez declaração 
provavelmente arrebatada — Na subida 
da crista da onda que eclodia, guardava a 
esperança que se tratasse do surto, esperado 
na época do ano, de gripe. De certo deixou-
se enredar naquele cipoal de ruídos que 
costuma antepor as convicções arraigadas do 
médico versado na experiência sedimentada, 
aos impulsos que se aformoseiam ao gestor 
no afã de fazer o possível com o mínimo 
de recursos disponíveis.... Equivocava-
se, contudo! — Pagaria caro a conta por 
desfalques na organização dos serviços, que, 
a rigor não se lhe pudera acusar.

• Em defesa otimista daquilo que 
ainda seria transitório caiu no enredo 
do que a esperança lhe acenava...: [ “...

tentar impedir a invasão da influenza, é 
procurar solver problema insolvível. Sonho 
e utopia cientifica ... A gripe, na sua marcha 
caprichosa e vagabunda (leia-se nômade, 
inconstante, instável...), tem, em toda parte, 
menosprezado as medidas de defesa, as 
quarentenas.... O mais que se pode aspirar 
é limitar agrupamentos como enfermarias, 
escolas, presídios... O isolamento é irreali-
zável, a menos que se interrompam, por 
longo tempo, todas as relações sociais e 
todos os contatos daí oriundos... Trata-se de 
doença ubiquitária, inacessível às medidas 
de profilaxia ...” ]. Teve o apoio do Acad. 
Garfield de Almeida e o contradito do Acad. 
José Francisco Lopes Rodrigues, o Chefe da 
Saúde da Armada...

• Naquele mês fatídico, de outubro, 
abateu-se a doença, galopante, na cidade, 
levando ao túmulo 15.000 indivíduos. 
Entre eles o Presidente eleito, Rodrigues 
Alves! — O despreparo da rede de saúde, o 
Diretor, foram enxovalhados na Imprensa 
que espargia o terror... Os cadáveres 
empilhavam-se nas ruas [àqueles da nossa 
geração nos descreviam, os avós, na infância, 
as carroças a recolher os defuntos] — 
Pressionado de todos os lados, pelos fatos, o 
Diretor concordou na sua demissão. Ao sair 
ainda rogou pela repreensão à Imprensa, que 
espalhava o pânico! A pandemia atingiria 
duramente São Paulo e o Rio Grande do Sul!

Fico a imaginar o que se daria nos dias 
de hoje se a pandemia, orquestrando tal 
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vendaval de citocinas   durante tão exíguo 
espaço de tempo, assumisse o palco numa 
encenação macabra! Era 1918...

Foi na verdade transitório aquele surto, 
conquanto de ímpeto inesquecível. Pelo 
final do mês de novembro já cedera (como, 
ingenuamente, Seidl vaticinara...); o “mal de 
Seidl”, a hespanhola dançarina, amainou... 
O Carnaval de 1919 foi ubérrimo ...  Copa 
Sul-americana adiada para 1919 foi vencida 
pelo Brasil...

Como hoje, e como sempre, haviam-
se conjugado determinantes das diversas 
naturezas: médicas, sociais, econômicas, 
políticas, de lutas pelo poder, etc. — Oxalá, 
nos dias presentes de incerteza, enquanto 
a onda não cavalgue a crista, não se 
venham a eleger “morosos”, “equivocados”, 
“fracos”, “incompetentes”, para culpá-
los nos eventuais ditames do estrépito 
do entrechoque dos fiapos dos desatinos 
biopatológicos. — As medidas higiênicas, de 
isolamento, de cautela, vêm sendo adotadas, 
embora os chacais permaneçam vigilantes!

• Carlos Seidl retirou-se à Academia, 
viria a ocupar a presidência da Secção das 
Ciências Aplicadas à Medicina por longos 
anos. Foi mordomo da Santa Casa da 
Misericórdia. Cuidou da Casa de Detenção. 
Ocupou-se da Liga contra o analfabetismo. 
Atuou na Escola de Intendência do Ministério 
da Guerra. Fundou e foi o primeiro 
Presidente do Sindicado dos Médicos. Sua 
“ópera mater” o Hospital de Isolamento 

São Sebastião chegou à maturidade na nossa 
geração! Na Academia, tornou-se Emérito 
em 1927, Patrono da Cadeira 17 que tenho 
a honra de ocupar. Mais tarde seria escolhido 
Patrono da Cadeira 12 da Academia de 
Medicina Militar. Desde 1917 ocupou-se 
do Monumento a Oswaldo Cruz, enfim 
erguido dez anos depois. — Faleceu em 
1929 quando a Academia lhe prestou Sessão 
Memorial inesquecível!

Os Anais da ANM, em 2019, publica-
ram a lembrança no seu Sesquicentenário. A 
antiga Praça do Retiro Saudoso, no Caju, dá 
nascente à Rua que pereniza o nome.

• Nada aliviou-lhe a ferida no coração 
provocada pela Grande Injustiça que o fez 
culpado na ocasião. A seta feriu-lhe a asa, 
mas não impediu seu voo!!

Vem de Confúcio o aviso: “se queres 
saber no futuro, estuda o passado! ” 



Por ocasião do centenário do nascimento 
do Acadêmico Donato D’Angelo, a ANM 
realizou uma cerimônia comemorativa 
em 23 de abril de 2019. Os preceitos que 
regem a Academia Nacional de Medicina 
(ANM) conferem aos seus integrantes 
a sublime missão de serem guardiões da 
memória médica no Brasil. Através das 
obras, das narrativas e dos testemunhos 
asseguramos a perpetuação dos personagens 
ilustrando neles os pilares elementares da 
atribuída “Imortalidade Acadêmica”. Por 

Homenagem pelo Centenário do Acadêmico 
Donato D’Angelo (1919-2019)

isto, sentimo-nos honrados ao registrar o 
centenário de nascimento do Acadêmico 
Donato D’Angelo. Nascido em Petrópolis, 
em 23 de abril de 1919, filho do imigrante 
italiano João D’Angelo e Catharina Kling 
D’Angelo, Donato tomou posse na cadeira 
número 29 da ANM, cujo patrono é Daniel 
de Oliveira Barros D’Almeida, em 9 de julho 
de 1993, quando foi conduzido ao salão 
Miguel Couto pelos Acadêmicos Carlos 
Giesta e Waldemar Kichinhevsky.

Acad. Maurício Younes Ibrahim

Acadêmico Donato D’Angelo (1919-2019) no centro da imagem.
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Sob a presidência do Acadêmico 
Rubem Azulay, secretariado pelo Acadêmico 
Omar da Rosa Santos, Donato sucedeu o 
saudoso Acadêmico Jesse Pandolpho Teixeira 
e foi efusivamente saudado pelo Acadêmico 
Pedro Sampaio.  Durante 21 anos ocupou 
com brilho a cadeira 29 e nos deixou em 24 
de abril de 2014, aos 95 anos de idade.

Reverencio a memória deste meu 
ilustre conterrâneo, lembrando que o 
Acadêmico Donato D’Angelo, foi o último 
dos 6 petropolitanos que me antecederam na 
ANM, a saber: 
• Antônio Cardoso Fontes (cadeira 88) 

1927-1943;
• Jorge Soares Gouvêa (cadeira 30) 1928-

1961;

• Edgard Magalhães Gomes (cadeira 12) 
1945-1975;

• Lafayette Pereira (cadeira 01) 1948-1981;
• Rubens Carlos Mayall (cadeira 12) 1976-

2006;
• Donato D’Angelo (cadeira 29) 1993-

2014.
Donato D’Angelo não se furtava a 

expressar seus profundos sentimentos para 
com a nossa cidade, e dizia “foi o segundo 
berço natal de seu pai”, enfatizando a 
importância de Petrópolis na vida do seu 
progenitor, completando “desta cidade 
fez um entranhado culto de sua honrada 
existência”. Petrópolis foi também o berço 
natal de sua mãe, Catharina Kling D’Angelo, 
descendente dos primeiros colonos alemães 

Acadêmico Donato D’Angelo (1919-2019) no centro da imagem.
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trazidos por Júlio Koeler, vindos da região 
de Mosel a bordo do brigue “Virgínia”, que 
aportou no Brasil em 29 de junho de 1845, 
data festiva em que é anualmente celebrada a 
colonização alemã, na Cidade Imperial.

Em seu discurso de posse na ANM, 
Donato D’Angelo exclamou: “Permitam-
me recordar a minha cidade natal, porque 
nela, que tanto retrata a vida que vivi“, 
e acrescentou “O ambiente sereno de 
minha cidade natal, foi o cenário onde fui 
moldado sob a influência da sua atmosfera 
serrana, amena, envolvida pelo verde 
de suas florestas e a paisagem tortuosa 
de seus rios, cuja corrente contínua faz 
reluzir no seu leito o brilho do sol em 
múltiplas facetas”, concluindo, “foi nela 
que encontrei os caminhos que me levaram 
a realizações humanas. Com estímulos 
que lá me deparei, o carinho com que, 
naquelas plagas, me cumularam os parentes 
e os amigos, logrei desvendar a rota das  
minhas aspirações”

A formação escolar de Donato foi 
iniciada em Petrópolis no Jardim de Infância 
do Colégio Alemão, passando pelo Liceu 
Fluminense e Ginásio Pinto Ferreira. 
Ingressou no curso médico na Universidade 
Federal Fluminense, aos 15 anos de idade, 
graduando-se em 1939. Aos 20 anos 
já era médico. Após a segunda grande 
guerra, recebeu uma bolsa de estudos para 
especialização em ortopedia, na Itália, no 
Instituto Ortopédico Rizzoli, nosocômio 

instalado num antigo convento medieval 
dos monges Olivetanos, em Bolonha.

Acadêmico Donato D’Angelo — 
Membro Titular da Academia Nacional de 
Medicina

“O bom filho à casa torna” - Retornou 
à sua terra natal para retribuir, com trabalho, 
dedicação e amor, o que dela recebera. Seu 
compromisso com a nossa cidade fez com que 
ele criasse, pioneiramente na região serrana, 
um Serviço de Ortopedia, no Hospital 
Santa Tereza, onde, aliado ao seu colega 
Aldo Labronici, formou várias gerações de 
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médicos residentes em ortopedia. Em 1967, 
participou ativamente da iniciativa dos 
irmãos Nelson e Arthur de Sá Earp na criação 
da Faculdade de Medicina de Petrópolis, 
onde foi Professor Titular de Ortopedia.  

Desde criança, a palavra D’Angelo 
aguçava a minha memória gastronômica. De 
certo devido à Casa D’Angelo, de propriedade 
da família deste centenário personagem, 
onde na infância eu já saboreava iguarias, 
como as deliciosas “torradas Petrópolis”. 
Conheci o Professor Donato na Faculdade 
de Medicina de Petrópolis onde fui um dos 
seus alunos de graduação. Posteriormente, 
tive a ventura de tornar-me seu Confrade 
em outros dois Sodalícios Hipocráticos: 
Academia de Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro, antiga Academia Fluminense de 
Medicina e Academia Brasileira de Medicina 
de Reabilitação. 

Donato D’Angelo era tanto amável 
quanto amante. O amor à medicina e à sua 
cidade natal só era superado pelo seu amor 
à família, definido por ele como “a fonte 
de estímulo para realização do sonho de 
construir um lar que pudesse transmitir aos 
meus descendentes a tradição de honradez 
dos nossos antepassados”.

Em 19 de junho de 1945 casou-se com 
a adorável Sra. Vanda D’Angelo, formando 
uma bela família, integrada pelos seus 6 
filhos (Mario Donato, Elizabeth, Liliana, 
João Donato, Cristiana e Fábio Donato), 18 
netos e 18 bisnetos, incluindo o Dr Marcos 

Donato D’Angelo, um de seus netos que, 
assim como o avô, é médico ortopedista. 

A Sra Vanda D’Angelo, matriarca admi-
rável, foi assim citada nas palavras finais com 
as quais o seu marido concluiu o discurso de 
posse na ANM, há 26 anos:

“E finalmente, à minha mulher
É com emoção que tento avaliar o que 

significou a sua presença marcante em nossa 
vida em comum, por mais de 50 anos, tanto 
na sua participação na minha profissão de 
médico, como na dedicação à numerosa 
família que formamos. 

Com a sua personalidade forte, a sua 
força interior, com a alegria de viver e com a 
sua fé presente em todos os seus atos, posso 
dizer, que sem a sua presença, certamente eu 
não teria atingido a este momento culminante 
da minha vida; e que também lhe pertence” 

Donato D’Angelo foi um dos mais 
queridos presidentes da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia. Seu treinamento na Itália, 
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no período pós-guerra, o transformou 
num exímio cirurgião com competência 
diferenciada no preparo de pacientes para o 
uso de próteses em mutilados de guerra. Ao 
retornar ao Brasil, dedicou-se as atividades 
ortopédicas também no Rio de Janeiro 
onde certa vez atendeu, graciosamente, uma 
criança, parente de um enfermeiro, que havia 
sofrido um acidente numa linha de trem, na 
cidade distante de Cachoeiro de Itapemirim. 
Graças às suas habilidades médicas e huma-
nitárias e a sua assistência continuada, esta 
criança se adaptou progressivamente às 
próteses ortopédicas até a idade adulta e se 
transformou num grande astro da música 
brasileira. Não foi surpresa que como 
reconhecimento e carinho pelo casal Donato 
e Vanda D’Angelo, Roberto Carlos cantou 
na celebração das bodas de ouro do casal, em 
cerimônia realizada na Catedral São Pedro 
de Alcântara, em Petrópolis.

Expedimos solenemente uma mensa-
gem à Asclépio, Deus da medicina, à Donato 
D’Angelo e aos seus antepassados: “Abbiamo 
celebrato il centenario di Donato D’Angelo”
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for submetido para revisão. Se aceito, esta informação 
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Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med, 
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Um dos autores deve ser designado como Autor-
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pesquisa ou comercial, o nome da instituição 
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TIPOS DE COLABORAÇÃO: 
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sequência: Folha de Rosto, Resumo + Palavras-chave, 
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Dis-
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respondência, Tabelas e Legendas. Cada secção deve 
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cada autor no trabalho. 
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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. 
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tor dos direitos. Fotos não devem permitir a identi-
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esclarecido para a publicação. 
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nas e setas que contrastem com o fundo. As ilust-
rações são aceitas em cores para publicação no site. 

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-

todas as imagens geradas em computador, como grá-

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. 

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 

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 

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 
  namuh fo ygolohprom larutcurtsartlu seoD :J etessoR

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-

análise dos Revisores e do Corpo Editorial.
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