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E d i t o r i a l

Câncer de mama
Problema global de saúde pública

Verifica-se um aumento global da 
incidência de câncer de mama. Doença 
que foi sempre mais comum em países 
desenvolvidos, passou a ser frequentemente 
diagnosticada nos países latinos, asiáticos 
e, mesmo, africanos. Estima-se que serão 
diagnosticados, este ano, 2.088.000 novos 
casos no mundo, sendo 50% nos países de 
baixa e média renda; e que de cada 4 mortes 
por câncer de mama, 3 serão nestes países. 
Caracterizando o impacto da qualidade de 
assistência nos desfechos.

Na maioria dos países desenvolvidos, a 
sobrevida em cinco anos aumentou para 85%, 
durante o período de 2005 a 2009. Por outro 
lado, a sobrevida em cinco anos é menos de 
70% em países como Malásia (68%), Índia 
(60%), Mongólia (57%) e África do Sul 
(53%). Na América do Sul, em particular no 
Brasil, a sobrevida em cinco anos aumentou 
no período de 2005 a 2009 para 78%.

Para o Brasil, em 2020, são esperados 
66000 casos novos de câncer de mama, um 
a cada 11 minutos, com um risco estimado 
de 61 casos a cada 100 mil mulheres, sendo a 
maior prevalência nas regiões sul e sudeste. Há 
também um aumento em mulheres jovens.

Câncer de mama é uma doença de 
origem multifatorial. Estão envolvidos a 
predisposição genética, estilo de vida e fatores 

ambientais. A grande maioria dos casos (75%) 
não tem histórico familiar, são chamados de 
esporádicos. Em 5% das pacientes há mutações 
dos gens que conferem, a estas famílias, um 
risco bem elevado de desenvolvimento de 
novos casos.

A evolução da sociedade moderna, a 
industrialização e urbanização promoveram 
uma série de mudanças no comportamento 
feminino com repercussões biológicas, tais 
como: primeira menstruação mais precoce, 
menor número de gestações e mais tardias, 
menor tempo de amamentação, menopausa 
adiada. Fatores externos como agentes polu-
entes, anti-concepcionais e terapia de reposição 
hormonal na pós-menopausa, também estão 
relacionados com sua maior incidência.

A grande arma que dispomos para 
combater esta ameaça à mulher é a pre-
venção, o diagnóstico precoce e o acesso 
ao tratamento adequado. A prevenção 
requer um estilo de vida saudável com dieta 
balanceada, controle ponderal, e prática de 
exercícios físicos regulares.

A mamografia anual a partir dos 40 
anos, ultrassonografia e, em casos selecio-
nados, ressonância magnética, possibilitam 
diagnósticos cada vez mais precoces, deter-
minando tratamentos conservadores com 
preservação da mama, cirurgias oncoplásticas, 
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e consequentemente, melhores resultados 
estéticos e com maiores chances de cura. 
O diagnóstico tardio do câncer de mama 
leva a tratamentos mutiladores, onerosos e 
com resultados precários, levando muitas 
mulheres à morte precoce evitável, deixando 
em suas famílias, um vazio irreparável.

Mundialmente, recomenda-se que mu- 
lheres com patologias mamárias sejam 
tratadas em Centros de mama, onde seus 
casos serão decididos e acompanhadas, em 
todas as etapas do tratamento, por equipes 
multiprofissionais (mastologista, oncologista 
clínico, radio-oncologista, patologista, ra-
diologista, cirurgião plástico, enfermeiras, 
nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, 
assistente social e farmacêuticas). Verificou-se 
que determinam maior agilidade, adesão ao 
tratamento, satisfação e produzem melhores 
resultados com redução da mortalidade. 
Nos Estados Unidos da América existem 
mais de 600 Centros de Mama acreditados 
e na Europa, desde 2018, todos os Centros 
de mama passaram, compulsoriamente, 
por programas de avaliação de qualidade  
e certificação.

Em 2012, em Paris, A Sociedade Mundial 
de Mastologia, a Sociedade Europeia de 
Mastologia e o Consorcio Norte Americano 
de Centros de Mama estabeleceram uma 
declaração conjunta “Todas as mulheres 
do mundo com patologia mamária devem 
ter acesso à Centros de Mama dedicados, 
multidisciplinares, bem equipados, com pro- 

gramas de qualidade que promovam assis-
tência competente e integrada”. Na América 
Latina e, especialmente no Brasil, é urgente 
que Centros de Mama sejam criados nos 
Hospitais públicos, na saúde suplementar, e 
que sigam critérios internacionais mínimos de 
qualidade, que levarão à melhores desfechos e 
menores custos para a sociedade.

É muito importante que a sociedade 
através do governo, empresas privadas, ONGs 
e grupos de saúde promovam contínuo 
programa de educação comunitária e ofereçam 
à população condições de diagnóstico e 
tratamento adequado. Esta preocupação não 
é só humanitária, mas também econômica, 
considerando que aumenta cada vez mais 
o papel da mulher como chefe de família e 
participação no mercado de trabalho.

A Academia Nacional de Medicina, mais 
antiga instituição científica do Brasil, e sempre 
atenta aos principais problemas de saúde 
pública, promoveu o Simpósio “Atualização 
em Câncer de Mama” que contou com 
alguns, dos maiores especialistas nacionais, 
abordando os mais diferentes aspectos desta 
importante patologia. Neste número dos 
Anais da Academia Nacional de Medicina 
publicamos um resumo das apresentações.

Maurício Magalhães Costa
Membro Titular da Academia Nacional 
de Medicina
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N o t í c i a s  A N M

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva faz visita 
a Portugal e estreita relações entre o país e a 

Academia Nacional de Medicina

Em novembro de 2017, durante os 
primeiros meses de sua gestão como 
Presidente da Academia Nacional de 
Medicina, o psiquiatra Jorge Alberto Costa e 
Silva inaugurou uma nova fase da expansão 
da atuação da quase bicentenária instituição 
com criação dos Núcleos de Relações 
Institucionais da ANM, um dedicado para 
a atuação nacional da instituição e outro 
dedicado às atividades internacionais. Como 
resultado desta ação, a Academia Nacional 
de Medicina vem consolidando sua presença 
nos cenários nacional e internacional por 
meio da assinatura de acordos, firmamento 
de parcerias e realização de eventos conjuntos 
com consagradas instituições científicas de 
todo o mundo.

No que concerne à atuação internacional 
da egrégia Casa, um dos pontos focais no 
estabelecimento de relações científicas é 
Portugal, onde, ainda em setembro de 
2018 a instituição participou de cerimônia 
histórica realizada na Universidade de 
Lisboa, ocasião na qual os Drs. Roberto de 
Andrade Medronho (Diretor da Faculdade 

de Medicina da UFRJ) e Antonio José 
Ledo Alves da Cunha assinaram acordo 
de cooperação entre esta instituição e a 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa. Participaram da mediação deste 
acordo o Presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva e o Dr. Fausto Pinto, Diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, cuja liderança na área da Cardiologia 
e a ajuda inestimável na consolidação das 
relações entre as Academias de Medicina do 
Brasil e de Portugal culminaram na outorga 
do título de Honorário Estrangeiro da 
Academia Nacional de Medicina do Brasil 
em 9 de maio de 2019.

Além disso, as instituições realização 
reunião no dia 6 de dezembro de 2019 na 
cidade do Porto, belo e histórico destino às 
margens do rio Douro. A reunião é fruto do 
trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho 
formado pelos confrades Francisco Sampaio, 
Arno von Ristow e Maurício Magalhães.

Desde então, o Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva vem se empenhando 
na consolidação da presença da ANM no 
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Acadêmico Rubens Belfort Jr., o Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva

país lusófono, tendo participado no dia 4 
de setembro como convidado especial da 
solenidade de entrega do Prêmio Antônio 
Champalimaud de Visão (maior prêmio 
do mundo na área de Oftalmologia). 

Dentre os vencedores, merece destaque o 
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas 
em Oftalmologia (IPEPO), que presta 
serviços médicos por meio de diagnósticos, 
tratamentos clínicos e cirúrgicos em projetos 

assistenciais e didáticos com a missão de 
promover, de modo sustentável e inovador, 
a gestão de recursos, apoiando o ensino, 
pesquisa e assistência oftalmológica. O 
Instituto é presidido pelo Acadêmico Rubens 
Belfort Mattos Jr.

Na ocasião, o Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva foi recebido de maneira afetuosa pelo 
Presidente de Portugal, Prof. Dr. Marcelo 
Rebelo de Sousa, que firmou compromisso 

de participar da Reunião Conjunta das 
Academias de Medicina e Portugal.

No dia 6 de setembro, a agenda do 
Presidente em Portugal incluirá visita à 
Fundação Champalimaud e seu Centro 
de Pesquisa em Neurociência. A Fundação 
faz investigação em áreas de ponta e tem 
como prioridade estimular descobertas com 
alto impacto no bem-estar social, além de 
patrocinar novos padrões de conhecimento. 
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No Centro Champalimaud são desenvol-
vidas atividade nas áreas das neurociências, 
câncer e projetos na área de oftalmologia 
(em especial a luta contra a cegueira), 
através de programas de investigação e da 
prestação de serviços clínicos de excelência. 

O Acad. Rubens Belfort Jr. e o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva, tendo à sua 
esquerda Sua Excelência o Senhor Presidente da República de Portugal, Prof Dr. 
Marcelo Rebelo de Sousa e o Embaixador do Brasil em Portugal Carlos Alberto 
Simas Magalhães

Na ocasião, o Presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva será acompanhado do Presidente 
da Fundação e dos Diretores do referido 
Centro de Pesquisa.



S e s s ã o
5 de setembro de 2019

Academia Nacional de Medicina aborda 
a epidemia de sarampo em simpósio

Desde sua fundação, a Academia 
Nacional de Medicina esteve comprometida 
com o combate de importantes enfer-
midades, participando de campanhas de 
conscientização, tratamento de erradicação 
de doenças. No artigo 2º seu estatuto, a 
fundação da instituição está diretamente 
associada à função de responder às perguntas 
do Governo sobre tudo o que interessar à 
saúde pública, com especial destaque para 

o combate às epidemias e a propagação de 
vacinas e investigações que possam concorrer 
para o progresso da arte de curar.

Com este objetivo em mente, na 
última quinta-feira (5), os Acadêmicos Paulo 
Marchiori Buss e Celso Ferreira Ramos Filho 
reuniram especialistas na Academia Nacional 
de Medicina para abordar a emergência de 
saúde relacionada ao sarampo. Segundo 
o portal do Ministério da Saúde, entre 09 

Acadêmicos Celso Ramos, Pietro Novellino e Paulo Buss discorrem sobre 
principais aspectos da emergência de sarampo junto às Dras. Simone Aranha 
Nouér e Cynthia Cavazzana
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de junho a 31 de agosto de 2019, o Brasil 
notificou 20.292 casos da doença, com casos 
confirmados concentrados em 13 estados, 
sendo 98,37% no estado de São Paulo 
(2.708), seguido do Rio Janeiro, Pernambuco, 
Distrito Federal, Goiás, Paraná, Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, 
Sergipe, Santa Catarina e Piauí.

Com apresentação intitulada “Sarampo: 
Epidemiologia de uma Doença em 
Extinção Expansão”, o Acad. Celso Ramos 
apresentou um breve compilado das prin-
cipais características da doença, cujo vírus 
foi introduzido na espécie humana há cerca 
de 1000 anos. Destacou que a doença é 
altamente transmissível e possui taxa de 
ataque superior a 90%, tendo um extenso 
período de incubação e transmissão. Acerca 
da importância da introdução da vacina, 
ressaltou que, antes de seu emprego, a doença 
era causa de 26% dos óbitos de crianças entre 
1 e 4 anos.

Na sequência, o Acadêmico apresentou 
os planos de controle e eliminação do sarampo 
no Brasil, que culminaram na emissão do 
Certificado de Eliminação do Sarampo 
da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), em 2016. Naquela data, os últimos 
casos autóctones de sarampo haviam ocorrido 
no ano 2000 e, até então, todos os casos 
confirmados no País haviam sido importados 
ou relacionados à importação.

Sobre o aumento no número de casos 
da doença em todo o mundo, o Acadêmico 
apresentou dados que apontam para um 

surto mundial. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, o número de casos de 
sarampo no mundo triplicou nos primeiros 
sete meses de 2019, considerando o mesmo 
período do ano em 2018.

Com conferência intitulada “Profilaxia e 
Controle do Sarampo em Unidades de Saúde 
e em Populações Especiais”, a Dra. Simone 
Aranha Nouér (UFRJ) abordou importantes 
aspectos sobre o contágio em unidades de saúde. 
Segundo a médica, algumas características do 
vírus do sarampo contribuem para este fato, 
ressaltando que o mesmo permanece ativo e 
contagioso por até duas horas em superfícies ou 
em suspensão no ar. Considerando, ainda, que 
o vírus possui uma extensa fase contagiosa, este 
fato possibilita que indivíduos assintomáticos 
e aparentemente saudáveis possam funcionar 
como vetores de disseminação da doença.

Sobre o controle da doença em unidades 
de saúde, a Dra. Simone Aranha destacou que 
este requer medidas simultâneas, que envolvam 
tanto os profissionais de saúde quanto os 
pacientes imunossuprimidos, e, portanto, mais 
vulneráveis. Nesse contexto, além da indicação 
do uso de máscaras específicas para controle 
de aerossóis, a médica ressaltou a importância 
da frequente e correta higienização das mãos, 
afirmando que, apesar de parecer uma medida 
óbvia, esta é uma ferramenta eficaz para o 
controle do atual surto.

Abordando “Epidemia de Sarampo em 
São Paulo: Características e Tendências”, a 
Dra. Cinthya Cavazzana (COVISA – SMS/
MSP) afirmou que o estado possui os maiores 
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índices de presença da doença, chamando 
atenção para o fato de que, anteriormente, 
a capital possuía cerca de 90% dos casos, 
índice este que hoje já gira em torno de 
60%, indicando a disseminação em direção 
ao interior do estado. Salientou, ainda, a 
importância de uma eficiente e apurada coleta 
de dados na definição de estratégias de saúde, 
levando em consideração fatores como faixa 
etária, localidade, condições socioeconômicas 
etc. Sobre os principais desafios enfrentados 
pelos agentes de saúde, a Dra. Cinthya fez 
um alerta sobre uma diminuição considerável 
da cobertura vacinal observada não só em 
São Paulo, mas em todo o país. Apresentou 
dados que estimam que, atualmente, existem 
aproximadamente 7 milhões de indivíduos 
suscetíveis ao contágio só no estado de São 
Paulo — no Rio de Janeiro, esse número  
chega a 4 milhões.

Concluiu sua apresentação discorrendo 
sobre estudos que analisam a existência de 
um novo genótipo da doença que estaria em 
circulação e, portanto, justificaria os altos 
índices de contágio. Todavia afirmou que ainda 
é cedo para determinar se a informação procede 
e que existem outros fatores mais importantes 
na determinação de uma epidemia, como a 
diminuição da cobertura vacinal, o nível de 
treinamento de agentes de saúde, dentre outros.

A última conferência do Simpósio ficou a 
cargo da Dra. Claudia Maria Braga de Mello, 
que discorreu sobre “Vigilância e Controle 
do Sarampo em Período Pré-Epidêmico”, 
abordando a perspectiva da Subsecretaria de 

Vigilância em Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro. Segundo a subsecretária, uma das 
principais preocupações do órgão é criar 
um modelo de análise que consiga realizar o 
cruzamento de informações dos diferentes 
protocolos de vacinação que antecederam o que 
é utilizado atualmente, em vigor desde 2004.

Com relação aos desafios das equipes de 
saúde, chamou atenção para o fato de que 
o sarampo possui sintomas muito similares 
a outras viroses, o que torna essencial o 
treinamento adequado dos agentes, que 
muitas vezes não têm experiências com a 
doença durante a graduação. Na conclusão 
de sua apresentação, a Dra. Claudia Maria 
Braga de Mello discorreu sobre as ações de 
fortalecimento da vigilância epidemiológica, 
que incluem o incremento de visitas e 
treinamentos aos municípios, para a ações 
de rotina e surtos; a emissão de alertas e 
divulgação de dados junto aos Secretários 
de Saúde Municipais; a implementação 
de cursos de divulgação e treinamento 
dos sistemas de informação em saúde e 
o desenvolvimento de ações conjuntas 
que congreguem instituições científicas, 
conselhos de classe e grupos de trabalho.

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 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 05/09/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente ad-hoc: Acad. Pietro Novellino 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum 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 ex-
Presidente, Acad. Pietro Novellino, assumiu a presidência da Sessão, declarando aberta a 40º Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes 
da Cruz informou que no dia 14 de novembro de 2019 não haverá Sessão Ordinária em razão de anteceder 
o feriado nacional do Dia da República. Ressaltou ainda que na Sessão do dia 28 de novembro de 2019 
haverá as eleições para a Diretoria do Biênio 2020-2022 e que, no dia seguinte, dia 29 de novembro de 
2019, ocorrerá o tradicional Jantar Acadêmico, na Tribuna B do Jockey Clube Brasileiro, às 20h. Por fim, 
destacou que, no dia 6 de dezembro de 2019 será realizada a Sessão Conjunta das Academias Nacionais 
de Medicina do Brasil e Portugal, na cidade do Porto. Não havendo comunicações por parte dos 
Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino retomou as atividades científicas do dia, iniciadas com o Simpósio 
“Sarampo – Uma Emergência”, às 14h. O Acad. Ricardo José Lopes da Cruz fez breve alocução de 
apresentação do Dr. Chao Lung Wen (USP), que apresentou o tema “Telemedicina”. Na sequência, deu-
se início à rodada de apresentações com o tema “Correção Cirúrgica Intra-Uterina nas Mielomelingoceles 
Fetais: Experiência Pioneira da Maternidade Escola da UFRJ e do Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer”, 
cujos conferencistas, os Drs. Jair Braga (Maternidade Escola da UFRJ) e Gabriel Mufarrej (Instituto 
Estadual do Cérebro) foram apresentados, respectivamente, pelos Acadêmicos Jorge Rezende Filho e 
Paulo Niemeyer Soares Filho. Encerradas as apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual 
participaram os Acadêmicos Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Ricardo José Lopes da Cruz e Jorge 
Fonte de Rezende Filho. Encerradas as discussões, o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Celso Ferreira Ramos Filho, Pietro Novellino, 
Omar da Rosa Santos, Mauricio Younes Ibrahim, Gerson Canedo de Magalhães, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Orlando Marques Vieira, Walter Araujo Zin, Natalino Salgado Filho, Jayme Brandão 
de Marsillac, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen, Ricardo José Lopes da Cruz, 
Adolpho Hoirisch, Carlos Eduardo Brandão Mello, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Jorge 
Fonte de Rezende Filho, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Paulo Marchiori Buss, José 
Hermógenes Rocco Suassuna, Jacob Kligerman, Paulo Niemeyer Soares Filho, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Carlos Alberto de Barros Franco (25). 
 
 
 



C o n f e r ê n c i a s :  Te l e m e d i c i n a
5 de setembro de 2019

Correção Cirúrgica Intra-uterina das 
Mielomeningoceles Fetais: Experiência Pioneira 
da Maternidade Escola da UFRJ e do Instituto 

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

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

Após o intervalo, teve início a segunda 
mesa da quinta-feira, a Conferência “Tele-
medicina - Correção Cirúrgica Intra 
Uterina das Mielomeningoceles Fetais - 
Experiência Pioneira da Maternidade Escola 
da UFRJ e do Instituto Estadual do Cérebro 
Paulo Niemeyer” realizado pelos Acadêmicos 
Jorge Rezende Filho e Paulo Niemeyer Filho.

O evento é iniciado com o Prof. 
Chao Lung Wen da USP, que expôs o 
tema “Ecossistema de Saúde Conectada 
com Telemedicina”. Ele afirmou que a 
telemedicina não é uma ferramenta, mas 
sim um método investigativo baseado em 
recursos interativos digitais que amplia os 
cuidados e melhora logística de serviços de 
saúde aos pacientes. Elucida que a medicina 
conectada visa o aumento da eficiência de 
processos num nível institucional e eficiente 
de saúde, que auxiliado a humanização dos 
mesmos, contribuirá para avanços na área.

Em seguida, o Dr. Jair Braga apresenta 
“Correção Cirúrgica Intra Uterina das Mielo-
meningoceles Fetais: Experiência Pioneira da 
Maternidade Escola da UFRJ e do Instituto 

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer”, onde 
abordou um estudo randomizado que afirma 
que não há maiores benefícios para com o 
paciente feita cirurgia após o parto; quanto 
mais cedo a operação da mielomeningoceles 
ocorrer, melhores são os resultados.

A última palestra foi realizada pelo 
Dr. Gabriel Mufarraj do Instituto Estadual 
do Cérebro, que apresentou a temática 
“Reconstrução Microcirúrgica Intrauterina 
da Mielomeningocele Fetal”. Afirmou 
que a mielemeningocele é um defeito de 
fechamento do tubo neural com exposição 
da medula espinhal e raízes na cauda equina, 
que necessita de fechamento imediato, e os 
pacientes lidarão com complicações para o 
resto da vida. As crianças são extremamente 
beneficiadas pela neurocirurgia fetal, 
aumentando assim qualidade de vida.



N o t í c i a s

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva prestigia 
cerimônia de outorga do título de Doutor 
Honoris Causa na Universidade Sorbonne

Em viagem à Europa, o Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva participou de mais uma 
importante cerimônia, realizada em uma das 
mais tradicionais universidades francesas. 
A Universidade de Sorbonne, conhecida 

popularmente como Universidade de Paris, 
povoa o imaginário popular em razão de sua 
longevidade (a instituição foi criada ainda 
no século XIII) e da excelência da produção 
científica.

A programação da cerimônia de concessão do título 
de Doutor Honoris Causa do Dr. Wilson Savino na 
Universidade de Sorbonne
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Os Drs. Paulo Gadelha e Nísia Trindade junto ao Presidente Jorge Alberto Costa e Silva

Levando a cabo as atividades do Núcleo 
de Relações Institucionais Internacional, 
o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
representou a Academia Nacional de Medicina 
na belíssima cerimônia de concessão do título 
de Doutor Honoris Causa, que prestigiou 
alguns dos maiores nomes da medicina mundial 
com o título honorífico, dentre os quais o 
Dr. Wilson Savino era o único brasileiro. Tal 
qual na semana anterior, onde participou 
como convidado especial da solenidade de 
entrega do Prêmio Antônio Champalimaud 
de Visão (maior prêmio do mundo na área de 
Oftalmologia), o Presidente tomou parte das 
atividades junto a outras autoridades como 
a Dra. Nísia Trindade Lima e o Dr. Paulo 
Gadelha, respectivamente, Presidente e ex-
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz.

Além da participação na supracitada 
cerimônia, o Presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva também visitou a Universidade de 
Sorbonne para a negociação de um acordo 

de cooperação com a prestigiosa instituição, 
fortalecendo ainda mais a presença 
internacional da Academia Nacional de 
Medicina, que possui expressiva atuação em 
conjunto com instituições francesa como a 
Academia Nacional de Medicina da França 
e sua associada, a Fondation de l’Académie 
Nationale de Médecine.

O Dr. Wilson Savino, tal qual outros  
colegas da Fiocruz, possui um histórico de 
colaborações com a Academia Nacional de Me-
dicina, tal qual o evento internacional Simpósio 
Zika: Conquistas e Desafios um ano após a 
Declaração de Emergência no Brasil, realizado 
entre os dias 7 e 10 de novembro de 2016 e 
contou com a participação de organizações 
supranacionais como a rede IANAS (Inter-
American Network of Academies of Sciences) 
e o IAP for Health, que trata de temas de saúde 
global. Na ocasião do Dr. Wilson Savino atuou 
como um os organizadores das atividades,  
junto ao Acadêmico Marcello Barcinski.
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Wilson Savino é professor da Fundação 
Oswaldo Cruz: Fiocruz, tendo dirigido o 
Instituto Oswaldo Cruz de 2013 a 2017 e 
tendo atuado como presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunologia, Biologia Celular e 
da Sociedade Internacional de Neuroimuno-
modulação. Atualmente, coordena as estra-
tégias nacionais de integração da Fiocruz, 
bem como os programas de cooperação entre 
a Fiocruz e a França. Em reconhecimento 
aos seus esforços para a cooperação franco-
brasileira, Savino foi nomeado Cavaleiro da 
Ordem das Palmeiras Acadêmicas em 2013 
e recebeu, em seu Laboratório, a visita da 

Ministra da Saúde, Marisol Touraine, em 
setembro de 2015.

Sua carreira está ligada à cooperação 
franco-brasileira há quase 40 anos, tendo 
realizado inúmeras colaborações com 
laboratórios franceses em Paris, mas também 
em Lille, Lyon, Montpellier e Toulouse.

No dia 12 de setembro de 2019, o 
Dr. Wilson Savino proferirá conferência às 
11h no Anfiteatro do Institute of Myology 
(Hospital Pitié-Salpétrière, Babinski Buil-
ding), intitulada “O timo tem algo a ver com 
o músculo esquelético?”.



S e s s ã o
12 de setembro de 2019

Academia Nacional de Medicina realiza 
Simpósio sobre o Abdome Agudo

Organização: Acads. Celso Portela, Octavio Vaz e José Galvão-Alves

Com quórum regimental, o Presidente 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, declarou 
aberta a 41º Sessão Ordinária, relativa ao 
190º ano Acadêmico, seguindo com a anciã 
tradição da Academia de realizar sessões 
semanais ininterruptas na qual abre seu 
espaço para a discussão e aprendizados na 
área da saúde. Esta sessão teve início com 
a breve apresentação dos organizadores e 
moderadores palestrantes do dia, passando a 

palavra para o secretário geral; o Acadêmico 
José Galvão-Alves.

O Acadêmico segue por congratular 
aos seus acadêmicos e companheiros de 
organização, o Acadêmico Octavio Vaz e Celso 
Portela. O Acadêmico José Augusto Messias 
fala por um momento sobre uma publicação 
datada no ano de 1921, um opúsculo que 
foi reeditado por diversas vezes, sendo um 
monumento para o assunto do simpósio.

Na Mesa Diretora do Simpósio, os Acadêmicos Octavio Vaz, José 
Galvão-Alves, Jorge Alberto Costa e Silva e José Augusto Messias
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A primeira apresentação do evento é 
realizada pelo Drº. Antônio José Carneiro, 
doutor em Clínica Médica pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1999), atualmente 
é Professor Associado da mesma instituição. 
Possui experiência na área de Medicina 
com ênfase em Gastroenterologia, atuando 
principalmente com Clínica Médica, Gastro-
enterologia, terapêutica e diagnóstico de 
doenças inflamatórias intestinais.

Seu elóquio se inicia com uma breve 
descrição da diverticulose, que resulta de 
uma perfuração microscópica ou macros-
cópica de um ou mais divertículos devido 
a inflamação e necrose focal, além da 
diferença entre a Colite Diverticular, e 
a Doença Diverticular não complicada 
sintomática, seguindo por um leve lembrete 
da anatomia dos divertículos. Após breves 
explicações, segue para o esclarecimento da 
Fisiopatologia da diverticulose, aonde um 
fator de risco é a dieta ocidentalizada, na 
qual é pobre em fibras.

Baseando-se em novas descobertas 
abordadas recentemente, o Drº. Carneiro 
afirma que além dos fatores já citados como 
as drogas, alterações da mutilidade colônica, 
sistema neuroentérico, hipersensibilidade 
viral, alterações no microbioma intestinal 
e genética notou que nos pacientes com 
SUDD e hipersensibilidade, houve um 
aumento significativo da dor na sigmoide e 
reto, assim como a alteração em inervação 
entérica após o episódio.

Mediante a isso, defende que não há 
necessidade e nem estudos que comprovem que 
pacientes que sofrem de Doença Diverticular 
precisam evitar o consumo de grãos, baseando-
se num estudo do ano de 2008 que prova 
que não há associação entre o consumo de 
nozes, milho ou pipoca e a diverticulite ou 
hemorragia de origem diverticular.

A conclusão de sua apresentação consiste 
em relembrar o avanço dos conhecimentos 
sobre a fisiopatologia da Doença Diverti-
cular do Cólon e da Diverticulite nos 
últimos anos, o importante papel de fatores 
ambientais, a alteração da motilidade colô-
nica e na sensibilidade visceral que vêm sendo 
enriquecidos por novas evidências. Ao fim, 
afirma que os mecanismos imunológicos, 
associações genéticas e alterações de micro- 
bioma intestinal estão implicados na sua 
fisiopatologia. O Doutor agradece breve-
mente aos presentes e dá a palavra para o 
Professor Drº. Marcelo Enne.

O Professor Doutor Marcelo Enne possui 
Mestrado em Cirurgia Geral / Setor Abdominal 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1999). Tem experiência na área de Medi-
cina, com ênfase em Cirurgia Hepatobiliar, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
Fígado e Cirurgia Hepatobiliar. Ministra 
aulas como Professor da Disciplina de Cirurgia 
da Universidade Estácio de Sá e também atua 
como Cirurgião do Serviço de Cirurgia na 
Seção Hepatobileopancreática do Hospital 
Federal de Ipanema no Rio de Janeiro.
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Sua apresentação se inicia com agrade-
cimentos aos acadêmicos e demais presentes, 
descrevendo um caso de seu paciente 
diagnosticado com Colescistite Aguda; um 
homem de 86 anos que apresentava dores 
abdominais, vômitos e febre ao longo de 3 
dias seguidos, sem nenhum sinal da doença 
na primeira examinação. O mesmo apresenta 
os Tokyo Guidelines de 2007, 2013 e 2018, 
e explica as vantagens da Colecistectomia 
Percutânia seriam o fácil acesso, uma elevada 
taxa de sucesso e apenas a necessidade de 
anestesia local. No grau III seria recomendado 
uma drenagem da vesícula biliar. Sua 
apresentação termina com um vídeo em 
detalhes da cirurgia de Colecistectomia 
Percutânia e agradecendo a grande honra que 
foi apresentar a sua tese.

O Acadêmico Moderador chama a 
frente o Acadêmico Eduardo Lopes Pontes, 
graduado em Medicina pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1975. 
Obteve Doutorado em Clínica Médica pela 
Universidade de Oxford (1982), defendendo 
tese intitulada “Local Immune Responses in 
Ulcerative Colitis”.

O Acadêmico apresenta o tema Mega-
colon Tóxico, apresentando a ideia básica sobre 
abdômen agudo, já descrito anteriormente 
durante o simpósio. Após explicar as origens 
do termo Megacolon tóxico usando uma 
imagem de um caso como exemplo visual. 
A incidência da doença é de 1% a 6% em 
todos os pacientes hospitalizados por DII e 

10%-20% naqueles com doença fulminante. 
O Acadêmico afirma que a patogênese do 
Megacolon é ainda desconhecida, porém há 
hipóteses sobre a extensão da inflamação na 
camada muscular lisa da parede intestinal, 
que leva a disfunção, relaxamento e dilatação 
subsequente do cólon.

Sua conclusão é baseada na afirmativa de 
que o Megacolon Tóxico é uma emergência 
médica, de tratamento mais precoce possível, 
considerando-se a alta taxa de mortalidade, 
em especial na perfuração intestinal ou 
sepsis. O Acadêmico agradece brevemente e 
termina a sua apresentação.

O Acad. José Galvão-Alves graduou-se 
em Medicina pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1976). Fez Residência na 
especialidade de Clínica Médica no Hospital 
São Francisco de Assis e no Hospital da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Especializou-se em Gastroenterologia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro em 1980, onde também cursou 
mestrado em Gastroenterologia em 1982. No 
mesmo ano, realizou um “update in internal 
medicine”, pela Harvard Medical School. 
Concluiu Doutorado em Gastroenterologia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais e 
leciona em diversas universidades desde 1980.

O tema cabido ao Acadêmico é sobre 
a Pancreatite Aguda de Etiologia Obscura 
Idiopática, sendo uma consequência do ab-
dômen agudo, aonde a etiologia não iden- 
tificada leva a um tratamento errôneo. 
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Suas etiologias são: biliar, álcool, hipertri-
gliceridemia, drogas, tumores, trauma, pós-
operatório infecção e doenças autoimunes, 
sendo sua causa mais comum a micro litíase 
em 70% a 80% dos casos.

É afirmado que o diagnóstico da 
doença é feito por meio de ultrassom, 
aspiração biliar duodenal, CPRE + bile e 
eco endoscopia, na maior parte dos casos. 
A Manometria Endoscópica é dita como o 
padrão-ouro para a disfunção, mesmo sendo 
pouco disponível para pacientes e de difícil 
realização. O Acadêmico fala brevemente 
do Pâncreas Divisum, doença facilmente 
diagnosticada e tratável, sendo mais comum 
na má formação congênita do pâncreas. 
Também ilumina a Pancreatite Hereditária, 
doença genética autossômica dominante, que 
deriva do gene do tripsinogênio catiônico. 
Sua avaliação básica consiste de ultrassom e 
tomografia computadorizada como exames 
básicos, seguido de uma endoscopia e por 
último a avaliação genética do paciente. O 
Acadêmico José-Galvão Alves agradece a 
todos brevemente e encerra sua fala.

A sessão se encerra brevemente para um 
intervalo, sendo retomada pelo Presidente, 
introduzindo o coordenador-moderador 
Carlos Vieira, que dá início as apresentações, 
dando a palavra ao Acadêmico Celso Portela, 
graduou-se em Medicina pela Faculdade 
Nacional de Medicina em 1961 e doutorou-
se em Medicina pela Escola de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro, atual UNIRIO 

(1968). Também atuou como livre-docente 
em Clínica Cirúrgica pela Escola de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1969) 
e é especialista em Cirurgia Geral conferido 
pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

O tema abordado é a Isquemia Aguda 
Mesentérica, ressaltando as incertezas do 
diagnóstico tardio e alta mortalidade em  
meio de toda a sofisticação da terapia 
intensiva. A doença afeta pacientes de 
70 anos ou mais, doentes portadores de 
doenças relacionadas ao coração e doenças 
hematológicas. Ao final, o Acadêmico dá 
grande foco a cirurgia de dois tempos, 
solução para um problema antes insolúvel 
e extremamente complicado. Iluminando 
o transplante intestinal que seria a solução 
definitiva para todas as complicações da 
doença, porém esta ainda não se encontra 
refinada o suficiente para ser realizada.

A próxima palestra foi realizada pelo 
Acadêmico Octavio Pires Vaz, graduado 
em Medicina em 1972 pela Escola de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
com Mestrado pela University of Illinois 
em Chicago (1987). Tornou-se especialista 
em Cirurgia Geral pelo CBC em 1976 e 
especialista em Cirurgia Oncológica na 
Área de Cirurgia Geral (1997). Além disso, 
obteve o grau de especialista em Cirurgia 
Vídeoendoscópica (1997) pela European 
Accreditation Council for continuing 
Medical Education e pelo European 
Institute of TeleSurgery (2010).
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Parte 2Parte 1

O Acadêmico chama atenção a 
importância do tema e como ele afetará 
a população em 2050, aonde 22% da 
população corresponderá a pessoas idosas, 
uma porcentagem maior de que pessoas com 
15 anos de idade. Ele aponta as diferenças 
entre a doença de abdome agudo em um 
paciente idoso e um jovem, apontando 
a diferença da taxa de mortalidade; 33% 
dos pacientes idosos vêm a óbito, por uma 
procura tardia causada por uma série de 
fatores que afetam a população idosa atual 
que resultam nessa porcentagem tão grande. 

Sua apresentação vem ao fim com uma 
pesquisa do IBGE da expectativa de vida da 
população brasileira no ano de 2060, aonde 
mulheres viverão na média de 84,4 anos, 
enquanto os homens viverão em todo de 
73,03 anos.

A sessão do dia 12 de setembro de 2019 
é encerrada com uma breve discussão sobre 
o tema por meio dos Acadêmicos após um 
satisfatório simpósio concluído novamente, 
contribuindo para com a tradição da 
Academia Nacional de Medicina.
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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 12/09/2019, 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 41º Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas de 22 e 29 de 
agosto, e não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Na sequência, comunicou sua 
participação como convidado de honra da solenidade de entrega do Prêmio Antônio Champalimaud de 
Visão (maior prêmio do mundo na área de Oftalmologia), no dia 4 de setembro de 2019. Dentre os 
vencedores figura o Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (IPEPO), presidido pelo 
Acadêmico Rubens Belfort Mattos Jr. Destacou ainda que, nesta ocasião, esteve presente o Presidente de 
Portugal, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que confirmou presença na Sessão Conjunta das Academias de 
Medicina do Brasil e Portugal, a ocorrer no dia 6 de dezembro de 2019. No dia seguinte à premiação, o 
Presidente visitou a Fundação Champalimaud, que desenvolve pesquisa de ponta em diversas áreas; nesta 
oportunidade iniciou as negociações para um possível acordo de cooperação com a Academia Nacional de 
Medicina nas áreas de Oncologia e Neurociências. Seguiu informando que, no dia 11 de setembro de 2019, 
participou da solenidade de outorga do título de doutor honoris causa da Universidade de Sorbonne, quando 
o Dr. Wilson Savino (Fiocruz) foi agraciado com o título. Afirmou que, antes do início da solenidade, esteve 
em reunião com o reitor da prestigiosa universidade, discutindo oportunidades de cooperação entre as duas 
instituições. Na sequência, ressaltou que, no dia 7 de novembro de 2019, de 9h às 17h, será realizada 
Sessão Conjunta da Academia Nacional de Medicina e a Fundação da Academia Nacional de Medicina da 
França, que abordará o tema “Envelhecimento”. A programação contará com representantes das duas 
instituições e discutirá também as diferentes políticas públicas envolvendo o tema. Em relação à reunião 
de Diretoria, a ser realizada no dia 19 de setembro de 2019, mencionou dois projetos que serão discutidos 
e, caso aprovados, incluídos no Regimento Interno da Academia Nacional de Medicina. O primeiro refere-
se à instauração de um Conselho de Benfeitores e Beneméritos e o segundo à instauração de um Conselho 
de Ex-Presidentes, que garantiria a continuidade dos projetos iniciados em gestões anteriores. A este 
respeito, mencionou os pedidos feitos pelos Acadêmicos Arno von Buettner Ristow e Marcello André 
Barcinski e aprovados por ele, para a realização de eventos internacionais em março de 2020. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves convidou os presentes para Sessão 
Comemorativa de 186 anos do Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
a ocorrer em 27 de setembro de 2019, às 18h. Na ocasião, haverá homenagem ao Acadêmico Carlos 
Américo Paiva Gonçalves Filho e inauguração de um novo centro cirúrgico de Oftalmologia da instituição. 
Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho fez leitura do relatório 
da visita realizada, juntamente com o Acad. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, ao National Institute 
of Parasitic Diseases, na China, no dia 14 de agosto de 2019. Também ocorreu a doação das obras 
“Tropical Diseases in China – Neglected Tropical Diseases and Malaria”, “Global Health in NIPD/CTDR” e 
o Relatório Anual do National Institute of Parasitic Diseases à Biblioteca Alfredo do Nascimento. O Acad. 
Celso Ferreira Ramos Filho registrou manifestação contra o ato do Prefeito do Rio, pois enviou fiscais à 
XIX Bienal do Livro Rio para recolher exemplares de um romance. Não havendo mais comunicações por 
parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu continuidade ao Simpósio 
Abdome Agudo, organizado pelos Acadêmicos José Galvão-Alves, Octávio Pires Vaz e Celso Marques 
Portela, iniciado às 14h, e a outorga do Título de Honorário Nacional ao Prof. Hilton Seda às 16h. O Acad. 
Celso Marques Portela fez apresentação acerca de “Isquemia Mesentérica”. Na sequência, o Acad. Octávio 
Pires Vaz discorreu sobre “Abdome Agudo no Idoso”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de 
discussões da qual participaram os Acadêmicos Orlando Marques Vieira, Gerson Canedo de Magalhães, 
Jorge Alberto Costa e Silva e José Galvão-Alves. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto 
Costa e Silva, Mauricio Younes Ibrahim, Cláudio Buarque Benchimol, José Galvão-Alves, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Pietro Novellino, Orlando Marques Vieira, Claudio Cardoso de Castro, 



S e s s ã o
19 de setembro de 2019

Reflexões sobre as transformações 
digitais na medicina é tema na 

Academia Nacional de Medicina

Organização: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva e Dr. Roberto Botelho

Acadêmicos Ricardo Cruz (à esquerda) e Jorge Alberto Costa e Silva 
(presidente, ao centro), conduzem os debates do Simpósio sobre 
Transformação Digital em Medicina

O Dr. Sukrit Narula é graduado em 
bacharel de Artes, Ciência Política e Governo 
(2014) na Universidade de Stanford e 
graduado em Medicina pela Ichn School of 
Medicine at Mount Sinai (2015). É Mestre 
em Pesquisa de Metodologia de Saúde pela 
Universidade McMaster (2020) e Doutor em 
Medicina pela Medicina pela Ichn School of 
Medicine at Mount Sinai.

Sua palestra foca no uso de inteligência 
artificial, especificamente o Machine Learning 
and Evidence-Based Medicine. O Dr. Sukrit 
faz uma alusão a um filme infantil em que 
se encontra um Robô Médico, Baymax que 
consegue realizar diferentes diagnósticos com 
precisão, fazer scans completos do corpo, e da 
saúde mental do paciente com pacientes e o 
mundo demonstrando interesse na evolução 
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da saúde digital. A palestra questiona sobre 
como a inteligência artificial seria devidamente 
aplicada a medicina, e a necessidade de pontos 
fortes e limitações das máquinas atuais, além 
de que forma seu aprendizado ocorre.

Mencionando uma pesquisa feita em 
2002 chamada de “Arquitetura da pesquisa 
de diagnóstico”, afirmou que as melhores 
ferramentas para testes são aquelas de utilidade 
e usadas de forma pragmática. Alguns pontos 
negativos apontados do uso da inteligência 
artificial como erro de diagnóstico por excesso e 
medo do paciente revelam que para um futuro 
de possível união entre a inteligência artificial 
e a medicina deve ser usada somete quando 
puder dispor de tratamentos apurados, um 
diagnóstico precoce e prognóstico positivo na 
queda de mortalidade.

Em seguida, o Simpósio contou com 
a apresentação do Dr. André Galassi que 
é graduado pela Universidade Federal de 
Uberlândia (1996), Mestre em Admi- 
nistração de Negócios, Negócios Interna-
cionais, e Comércio (2005). Ainda é Diretor 
de Relações Corporativas Institucionais 
na UMC Tecnologia. Sua fala centraliza-se 
ao entrono da tecnologia do blockchain, 
avaliado como ampla tecnologia, e sua 
efetividade no compartilhamento de infor-
mações seguras descentralizado no processo 
de dados aplicado à saúde, uma tecnologia 
que simplifica e une duvidas do paciente 
com os médicos se forma simples, porém 
com segurança e confiabilidade.

O Dr. Sukrit Narula retorna à posição 
de apresentador para abordar um novo 
tema: “Aplicações Modernas Genômicas”, 
aonde é possível ver o link entre seus temas 
apresentados no uso do Machine Learning e o 
Deep Learning. A partir desta visão sistêmica 
dos genes humanos, o uso da genômica para o 
desenvolvimento de medicamentos, o processo 
de desenvolvimento de medicamentos é 
simplificado, tornando-se mais eficiente.

O uso dessas tecnologias causaria 
mudanças positivas no diagnóstico e terapia, 
tornando-os mais eficientes com testes no 
genoma do paciente. Alguns exemplos foram 
dados para o uso dessa tecnologia como a 
análise de uma única célula e a habilidade 
de guiar o design do RNA em CRIPR, as 
tecnologias que desenvolveriam um robusto 
potencial para a criação de ferramentas 
multimodais.

A próxima palestra ministrada da 
tarde contou com o Dr. Leonardo Kayat 
Bittencourt é graduado em Medicina pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(2004). Sua Residência Médica foi em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem no 
Hospital da Beneficência Portuguesa - Med 
Imagem - São Paulo (2007) e Fellowship 
em Imagem do Abdome e Pelve na mesma 
instituição (2008). Professor Adjunto 
de Radiologia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) com Mestrado (2011) 
e Doutorado (2014) em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem pela UFRJ.
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O tema de seu elóquio é sobre “Inovação 
em Medicina de Precisão”, onde apresenta 
índices patológicos associado com perfil 
molecular para criar estratégias terapeutas 
diagnósticos e prognósticos ajustados precisa-
mente para o paciente. Cerca de 70% das 
decisões clínicas são influenciadas por exames 
diagnósticos, a medicina de precisão busca fazer 
o uso das ferramentas digitais para consolidar 
os passos do paciente. A ideia seria criar uma 
estrutura em que todos os envolvidos com o 
caso houvessem acesso e compartilhamento de 
informações simultâneas – inclusive o paciente 
- de forma rápida e segura, levando a um 
tratamento personalizado para cada paciente.

Na sequência do Simpósio, o Sr. Diego 
Alvarez é convidado ao púlpito. O Sr. Alvarez 
é graduado pelo ITA como Engenheiro 
de Computação (2010), Mestre em 
Administração de Negócios na IESE Bussiness 
School (2019), além de fundador na Nexa e 
atualmente CIO/CDO do laboratório DASA. 
Seu tema abordado é “Trends in Healthcare”, 
aprofundando os entendimentos do porque 
empresas de inteligência artificial e grandes 
empresas como a Google, Apple e Amazon 
investem nesse mercado.

Atualmente 10% de todas as empresas 
unicórnio são de saúde, e detém de firetentes 
abordagens e investimentos na saúde. Cada 
empresa com um enfoque variado, como 
a Apple com dispositivos e estudo clínico 
de usuários, a Google abordando doenças 
diferentes com subempresas diferentes e 

a Amazon, trabalhando futuramente com 
o MedCare nos EUA. A diversidade de pro-
dutos e empresas entrando na saúde são 
completamente diferentes de alguns anos atrás.

O próximo palestrante é o Dr. 
Guilherme Rabello, graduado pela Poli USP, 
atua como Professor de MBA no curso de 
Tecnologia da Saúde. O enfoque de sua 
apresentação baseia-se na reflexão de uma 
vida mais longa associada a qualidade de vida 
e acessibilidade aos meios de saúde. A gestão 
de gastos para pessoas de doenças raras, por 
exemplo, compõe a maior parte dos gastos 
médicos comparado com a população em 
massa com doenças de fácil tratamento e 
baixo custo. Também frisa à vontade — e 
necessidade — da população ter uma saúde 
de precisão móvel, aonde todos os seus dados 
lhe pertencem.

Dando prosseguimento ao programa, o 
Dr. Flávio Silva é apresentado. Ele é graduado 
pela Universidade Federal de Uberlândia em 
Engenharia da Computação (1993), Mestre 
em Ciência da Computação pela Uni-
versidade Federal de Uberlândia (2004) e 
Doutorado em Sistemas Computadorizados 
e Telecomunicações pela USP (2013). Atual-
mente leciona aulas como professor na UFU.

Sua palestra visa dar foco na tecnologia 
do 5G e como ela pode ser empregada a 
aplicações e serviços de saúde futuramente, 
frisando o impacto da mudança das 
necessidades da propriedade. Tais aplicações 
e serviços futuros, como o uso de inteligência 
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artificial e medicina de precisão são exemplos 
dessas, que, dependem por completo de uma 
conexão de qualidade como o 5G oferece, 
criando inúmeras possibilidades para o 
futuro da medicina.

Algumas barreiras que o uso do 5G 
enfrenta é a necessidade de regularização, 
segurança e privacidade total. Assim, os 
pacientes poderão ser atendidos remota-
mente, em qualquer lugar do país, ampliando 
o acesso da telemedicina, obtendo sempre 
consigo os resultados de seus exames. Seu 
enforque termina com a lembrança de que 
o 5G é um projeto ainda em progresso, 
auxiliado por diversos Países, unidos por um 
novo meio de conexão.

Em sequência, a fala é destinada ao 
Dr. Roberto Vieira Botelho que é graduado 
em Medicina pela Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro, têm PhD na Faculdade 
de Medicina na USP, atualmente Diretor 
da Instituição do Coração do Triângulo, 
Presidente da ITMS e do Centro Médico de 
Uberlândia. Têm como tema a “LATIN”, 
um case de suporte a decisão por inteligência 
artificial, criando-se um algoritmo de 
inteligência artificial para prever um infarto, 
através de um Apple iWatch. A simples e 
objetiva apresentação se concluí pela vista de 
oportunidades em que o algoritmo impactaria 
na vida das pessoas através de um wearble, que 
se encontra em estágio de validação clínica.

Por conseguinte, o Dr. Emerson 
Leandro Gasparetto é apresentado. Possui 

graduação em Medicina pela Universidade 
Federal do Paraná (2001), Residência 
Médica em Radiologia e Diagnóstico 
Por Imagem no Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná (2002-
2005), Mestrado em Medicina (Radiologia) 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (2004), Doutorado em Medicina 
(Radiologia) pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (2005) e Pós-Doutorado em 
Medicina Interna (Neurorradiologia) pela 
Universidade Federal do Paraná (2006).

Seu tema aborda “A Radiologia dentro 
da IA”, em especial em como trazer e 
impactar a vida das pessoas com seu uso. 
Através de machine learning, o poderio das 
placas de vídeo projetadas para videogames 
revoluciona o uso de máquinas para a área 
da saúde, democratizando o uso da IA na 
medicina de diagnóstico, iluminando a 
interação entre homem e máquina.

A penúltima apresentação do Simpósio 
é realizada pelo Acadêmico Ricardo José 
Lopes da Cruz. O Membro Titular desta 
instituição graduou-se em Medicina no dia 
07 de dezembro de 1977 pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Realizou o 
Internato e Residência Médica em Cirurgia 
Geral no Hospital Federal de Ipanema, 
em Cirurgia de Cabeça e Pescoço no 
Instituto Nacional de Câncer (INCa-RJ) e 
completou sua formação na área de Cirurgia 
Crânio-maxilo-facial no Departamento de 
Cirurgia Plástica da Escola Médica de Pós-
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Graduação da PUC-RJ, sob a coordenação 
do Acadêmico Ivo Pitanguy.

O tema exposto é “E o paciente? A 
medicina de diagnóstico pode ser mais 
humana?”. Nesta apresentação o Acadêmico 
aborda o uso da IA para o combate de erros 
médicos e a telemedicina mais humanizada 
sendo capaz de trazer empatia, mais qualidade 
e produtividade ao diagnóstico além de um 
custo reduzido. Aponta fervorosamente as 
limitações e desvantagens da IA e da Deep 
Medicine, porém defende que em um futuro 
próximo, o uso da IA estará muito além da 
capacidade do ser humano de imaginar o 
que viria a ser.

Concluindo este Simpósio o Presidente 
Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva realizou 
sua palestra. Graduou-se pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 1966. 
Especialização em Metodologia Científica no 
Instituto Karolinska em Estocolmo, Suécia. 
O Presidente fala sobre “A singularidade está 
aí: O homem antes do pixel”.

Sua breve fala atenta a velocidade em 
que a tecnologia e a humanidade evoluí, 
as separando em diversas singularidades, 
com foco em: Algoritmo, Big Data, 
Inteligência Artificial, Medicina numérica 
e de precisão, Medical Devices, Pixel, 
Virtualização, transcendência (físico – 
não material), Epigenética, Universo 
conectado, Consciência, Medicina, Biologia 
(DNA, RNA), DEEP learning ,Campos 

morfogenéticos (Rupert Shildrake), 
Sincronicidade (Jung), Medicina de Precisão 
e Robótica, sendo estas classificadas pelo 
mesmo como tecnologias atuais.

O Presidente encerra seu discurso com 
uma frase antiga, porém perfeitamente 
aplicável ao mundo atual: “A religião do futuro 
será uma religião cósmica. Ela transcenderá 
uma ideia de um Deus encarnado, evitará 
os dogmas e a teologia. Cobrirá o domínio 
tanto natural como espiritual e se baseará 
sobre um sentimento religioso, nascido da 
experiência de uma unidade significativa 
em todas as coisas, naturais e espirituais”, de 
Albert Einstein.

A sessão de discussão sobre os assuntos 
foi aberta por um breve período sobre uma 
nova realidade do exercício da medicina, a 
aplicação de IA e outros.

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

Parte 2Parte 1
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ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 19/09/2019, 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 42º Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da 
Cruz informou que, por decisão da Diretoria, no dia 14 de novembro de 2019 não haverá Sessão Ordinária na 
Academia Nacional de Medicina. Informou também 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. Por fim, afirmou que no 
dia 29 de novembro de 2019, na Tribuna B do Jockey Clube Brasileiro às 20h, será realizado o tradicional Jantar 
Acadêmico de encerramento das atividades científicas da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2019. 
Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin comunicou que, no mês de outubro, ocorrerá 
teste referente ao projeto de realização de um futuro evento satélite TEDMED na Academia Nacional de 
Medicina. O Acad. Antonio Egidio Nardi demonstrou preocupação com relação à situação enfrentada pelo 
Instituto de Psiquiatria, que sofre constantes ameaças de ser removido do campus da Praia Vermelha da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro para a construção de um empreendimento imobiliário. Na sequência, 
em nome da Diretoria, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, congratulou o funcionário Ivanildo Melo 
por seu aniversário, no que foi acompanhado por todo o plenário. Dando seguimento às atividades científicas, o 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, reabriu a programação do Simpósio “Transformação Digital em 
Medicina”, iniciado às 14h, agradecendo ao Dr. Roberto Botelho pela organização conjunta da atividade. O Dr. 
Roberto Botelho (ITMS – Integrated Trade Marketing Services – Telemedicine Network, Uberlândia) fez 
apresentação acerca de “Sistema de suporte à decisão aumentado – o programa LATIN”. Na sequência, o Acad. 
Ricardo José Lopes da Cruz apresentou conferência intitulada “E o Paciente? A medicina digital pode ser mais 
humana?” O Dr. Emerson Leandro Gasparetto (DASA – SP) discorreu sobre “Radiologia e o Radiologista na era 
da IA”. O Simpósio foi encerrado com a conferência do Presidente Jorge Alberto Costa e Silva, intitulada “A 
Singularidade está aí – homem antes do pixel”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da 
qual participaram os Acadêmicos Marcello André Barcinski, Jorge Alberto Costa e Silva, José Hermógenes 
Rocco Suassuna, Pietro Novellino e José Luiz Gomes do Amaral. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, permitiu ainda uma intervenção de um dos convidados da plateia. 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 Luiz Gomes do Amaral, Omar da Rosa Santos, Milton Ary Meier, Walter Araújo 
Zin, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Antonio Mascia Gottschall, José Carlos do Valle, Ricardo 
José Lopes da Cruz, Francisco José Barcellos Sampaio, Pietro Novellino, Eliete Bouskela, Antonio Egidio 
Nardi, Gerson Canedo de Magalhães, Maurício Gomes Pereira, Claudio Cardoso de Castro, Rui Haddad, 
Orlando Marques Vieira, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Marcello André Barcinski, José Manoel Jansen, 
Mônica Roberto Gadelha, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Adolpho Hoirisch, Delta Madureira Filho, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto de Barros Franco, Marcus Tulio Bassul Haddad, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Omar Lupi da Rosa Santos, José Hermógenes Rocco Suassuna, 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Aderbal Magno Caminada Sabrá (34). 
 
 



S e s s ã o
26 de setembro de 2019

Simpósio Presente e  
Futuro da Fotoproteção

O organizador do Simpósio, Acad. Omar Lupi, junto ao Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva e o 1º Secretário Acad. Ricardo Cruz

Desde sua fundação, a Academia 
Nacional de Medicina esteve comprometida 
com o combate de importantes aflições do 
corpo humano, assim como suas causas, 
inspirados por pesquisas atuais, e recentes 
avanços que aconteceram no ano de 2019, 
mudando a concepção durante as palestras 
durante o simpósio. Comprometida com a 
sua tradição semanal de simpósios, este segue 

como todos os anteriormente, reunindo 
especialistas no tema a ser abordado e 
conscientizando e atualizando a Academia.

O primeiro palestrante a proferir seu 
estudo é o Professor Sérgio Schalka, gra-
duado em Medicina pela Universidade 
de São Paulo (1990) com Residência em 
Dermatologia pelo Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP (1994). 

Organização: Acad. Omar Lupi da Rosa Santos



34

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 (5), 2019

Também é Mestre em Dermatologia pela 
Faculdade de Medicina da USP.

Abrindo o simpósio com um alerta 
sobre os riscos e efeitos da radiação solar, 
separando-as em 3 tipo: Infravermelho, 
Ultravioleta e Luz Visível. Algumas das 
doenças provenientes do não uso correto 
de fotoproteção seriam o Eritema Ab Igne, 
Queratose Termal, CEC e Elastose Solar. O 
professor define o conceito de fotoproteção 
como o “Conjunto de medidas direcionadas 
a reduzir a exposição ao sol e a prevenir o 
desenvolvimento do dano actínico agudo e 
crônico”. Afirma que combinando diferentes 
formas de proteção, a fotoproteção completa, 
é a mais adequada ação preventiva contra os 
danos solares, incluindo o câncer de pele.

O próximo palestrante da tarde é o Dr. 
Elimar Elias Gomes que possui graduação em 
Medicina (2001), Residência em Dermatologia 
(2004) e Especialização em Cirurgia Derma-
tológica (2005) pela Escola Paulista de 
Medicina – UNIFESP, São Paulo. Têm 
como pauta a “Fotoprevenção em Oncologia 
Cutânea”, apresentando índices de incidência 
e mortalidade, ao lado do envelhecimento 
populacional, e como o avanço de medicações 
para tratamento de doenças de pele diminuem 
a mortalidade no Brasil, mesmo que 80% da 
população-dependente do SUS- não tenha 
acesso a tais tratamentos. A radiação UV 
presente tem relação direta com tumores 
invasivos, e o uso de filtro solar é afirmado como 
benéfico na prevenção de melanoma, além 

de uso de quimioproteção — ainda em fase 
experimental — são combinações excelentes 
para evitar as doenças de pele causadas  
pela radiação.

Na sequência do Simpósio, a Dra. 
Carolina Marçon aborda a “Hipovitaminose 
D e a Fotoproteção”. Inicia por afirmar que 
90% da vitamina D é obtidas através da 
produção cutânea pela luz solar e fatores 
geográficos e individuais influenciam na 
sua síntese. Um estudo feito no Paquistão 
em 2015 revela uma deficiência de 99% da 
população em nível sérico médio de 25(OH) 
D devido aos costumes religiosos adotados 
pela população, em relação a vestimentas 
como o Balochistan e o Punjab.

Já o estudo feito na Nigéria em 2019 
confere que a população — incluindo 
albinos — têm baixos altíssimos de vitamina 
D, contestando que pessoas negras têm níveis 
mais baixos de vitamina D e confirmando 
a importância da pigmentação no status da 
vitamina D. A vitamina D é constantemente 
associada a doenças sistêmicas e dermatoses, 
detectada em diversos tecidos do corpo 
humano. A Dra. Marçon afirma que há 
pouca evidência de que o filtro solar diminua 
a concentração de vitamina D, sugerindo 
que as preocupações com a vitamina D não 
devem negar os conselhos de prevenção do 
câncer de pele.

Em seguida, o Dr. Elimar Elias Gomes 
retorna a sua apresentação com “O que 
esperar da Fotoproteção ideal?”. Abordando 
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que a Fotoproteção ideal seria composta 
de eficácia, segurança, adesão ao uso e 
sustentabilidade. Na composição de um filtro 
solar, cerca de 10% a 20% são constituídos 
por ativos fotoprotetores, que atuam 
absorvendo, refletindo ou dissipando os raios 
solares. Os ativos fotoprotetores podem, 
portanto, ser classificados em dois tipos 
distintos: Inorgânicos (com efeito físico) e 
Orgânicos (com efeito geralmente químico). 
Alguns dos benefícios notados foram o 
auxílio no tratamento de dano actíneo, uso 
de antioxidantes na pele, a acessibilidade e a 
sustentabilidade de filtros solares atuais.

A Dra. Carolina é convidada para 
dar a sua segunda apresentação durante 
o simpósio sobre “Albinismo: O que o 
Brasil tem a ensinar ao Mundo”. Iniciando 
sua fala com um conceito simples de 
albinismo sendo a desordem genética rara 
caracterizada por deficiências específicas 
no sistema visual e hipopigmentação 
variável, ausência completa ou redução da 
biossíntese de melanina nos melanócitos, 
acometimento dos olhos, pele e cabelo, ou 
apenas dos olhos.

A deficiência na produção de melanina 
e a alteração de diferentes genes e mutações 
acomete variações de fenótipos, resultando 
em diferentes tipos de albinismo. A principal 
causa de mortalidade entre pacientes albinos 
é dada pelo câncer de pele, usualmente 
entre os 55 aos 68 anos de idade. Ao final 
de sua fala ao fazer menção ao Programa 

Pró-Albinismo criado em 2010 que semeia 
viabilizar a conscientização para pais de 
pacientes — e pacientes — portadores da 
condição, enfatizando a importância do 
diagnostico e cuidado precoce em pacientes 
jovens, viabilizar o diagnóstico molecular, 
enfatizando a diferença que a situação 
socioeconômica dos pacientes e o acesso a 
métodos preventivos contra os raios solares.

O Professor Sérgio Schalka volta a pose 
de palestrante para falar sobre: “Fotoproteção 
– Aspectos Regulátorios”, que consiste seu 
foco nas legislações em diferentes partes do 
mundo, como o Mercosul, os Estados Unidos 
e a União Europeia. Uma das preocupações 
atuais seria a ampliação do acesso ao 
fotoprotetor, e sua segurança. Falando sobre 
fragrâncias, conservantes e filtros solares 
orgânicos, que podem vir a ser maléficos 
variando de paciente para paciente. A eficácia 
de fotoprotetores, como apresentada, depende 
de fatores como o FPS, a sua proteção contra 
eritemas e resistência a água.

Dando prosseguimento ao Simpósio, 
o próximo palestrante é o Acadêmico 
Omar Lupi da Rosa Santos. Graduado em 
Medicina pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ, 1990), possui 
Mestrado em Medicina (Dermatologia) 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ, 1995), Doutorado em Medicina 
(Dermatologia), pela mesma universidade 
(1998) e pela University of Texas Medical 
Branch (Galveston/TX entre 2001 e 2002).
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Seu tema é “Fotoproteção 2019: Amigo 
ou Inimigo?”, fazendo uso de 3 pesquisas 
diferentes para embasar fatos, chegou à 
conclusão de que o princípio do fotoprotetor 
encontra-se no leite materno e no soro, a 
partir da absorção hormonal da oxibenzona, 
porém não há comprovações de que o que 
seja comercializado no mercado seja, de 
fato, tóxico. O Acadêmico dá um breve 
foco em projetos que o mesmo desenvolveu 
como a proibição do uso de máquinas de 
bronzeamento, a Campanha Nacional de 
Prevenção do Câncer de pele, e a evolução 
para a sua versão móvel.

O último palestrante do Simpósio, 
Professor Doutor Marcos Maia Possui 
graduou-se em Medicina pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

(1971), é Mestre em Dermatologia pela 
Universidade Federal de São Paulo(1989), 
Doutor em Dermatologia pela Universidade 
Federal de São Paulo(1992) e residência-
médica pelo Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual(1973).

Sua breve fala inclui o desenvolvimento 
do melanoma ao longo dos anos, com a 
expectativa de vida aumentando, os casos 
de melanoma se tornam mais frequentes em 
pacientes de idade avançada, aonde o CEC 
seria de idade média de 73,6 anos e o CBC 
de 67,1. Em conclusão, ilumina mais uma 
vez os avanços dos fotoprotetores solares, 
que unem atualmente eficiência, cosmética, 
segurança, antioxidantes e propriedades 
reparadoras para a pele.

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

Parte 2Parte 1
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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 26/09/2019, 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 43ª Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata de 5 de setembro de 
2019 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Na sequência, comunicou que o Dr. 
Pedro Albajar Viñas, oficial técnico de Doenças Negligenciadas da Organização Mundial da Saúde, entrou em 
contato para elogiar a atuação da Academia Nacional de Medicina no estabelecimento de relações com o 
instituto chinês National Institute of Parasitic Diseases, no dia 14 de agosto de 2019. Devido ao sucesso desta 
empreitada, o Dr. Pedro Albajar Viñas sugeriu que a Academia Nacional de Medicina atuasse como 
intermediadora dos contatos entre a instituição chinesa e a Fiocruz, em ações que incluem o intercâmbio de 
estudantes entre as duas instituições e a vinda do Dr. Xiao-Nong Zhou ao Brasil. Na sequência, agradeceu ao 
Acad. Marcelo Marcos Morales pelo trabalho desempenhado na intermediação da vinda do Ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Dr. Marcos Pontes, à Academia Nacional de Medicina para a Sessão 
de 17 de outubro de 2019, quando este proferirá conferência. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo 
José Lopes da Cruz informou que não haverá Sessão Ordinária na Academia Nacional de Medicina no dia 14 
de novembro de 2019. Informou também que em 28 de novembro de 2019 ocorrerão as eleições para a Diretoria 
da Academia Nacional de Medicina para o biênio 2020-2022. Por fim, afirmou que no dia 29 de novembro de 
2019, na Tribuna B do Jockey Clube Brasileiro às 20h, haverá o tradicional Jantar Acadêmico de encerramento 
das atividades científicas da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2019. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Orlando Marques Vieira comunicou o falecimento do Prof. Ronaldo Antônio Reis Viana 
Sales, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Acad. Pietro Novellino fez coro à manifestação 
do Acad. Orlando Marques Vieira, discorrendo acerca da importante atuação do Dr. Ronaldo Sales na cirurgia 
endócrina. O Acad. Omar da Rosa Santos também manifestou pesar pelo falecimento do Dr. Ronaldo Sales. O 
Acad. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa teceu considerações a respeito da importância do 
estabelecimento de relações entre a Academia Nacional de Medicina e instituições chinesas, pois estas 
apresentam grande relevância no campo da pesquisa de doenças infectocontagiosas. Não havendo mais 
comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, passou a condução 
dos trabalhos para o Acad. Omar Lupi da Rosa Santos, para dar continuidade ao Simpósio “Presente e Futuro 
da Fotoproteção”, iniciado às 14h45min. A Profa. Carolina Marçon (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo) 
apresentou a conferência “Albinismo: o que o Brasil tem a ensinar ao Mundo”. O Prof. Sérgio Schalka (Sociedade 
Brasileira de Dermatologia) discorreu acerca da “Fotoproteção: Atualização Regulatória Brasil, EUA e União 
Europeia”. Na sequência, o Acad. Omar Lupi da Rosa Santos apresentou o tema “Recentes Avanços: 
Fotoproteção Amiga ou Ameaça?”. Por fim, o Prof. Marcus Maia (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo) 
discorreu acerca de “Fotoproteção Atual e Perspectivas”. Encerradas as apresentações, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, deu por em encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge 
Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa Santos, Gerson Canedo de Magalhães, Mauricio Younes Ibrahim, 
Antonio Egidio Nardi, Omar Lupi da Rosa Santos, Rubens Belfort Mattos Jr., Pietro Novellino, Orlando 
Marques Vieira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Mario Barreto Corrêa Lima, José Manoel Jansen, Marcelo 
Marcos Morales, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Adolpho Hoirisch, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Arno von Buettner Ristow, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, Milton Ary Meier, Ricardo José Lopes da Cruz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Gilberto de Nucci, 
José Horácio Costa Aboudib Jr. (24) 



S e s s ã o
3 de outubro de 2019

Simpósio Neurociências  
e Psiquiatria

Como de honroso costume, a Academia 
Nacional de Medicina segue com sua tradição 
ininterrupta de anfitriar sessões e simpósios 
semanais com objetivo de elucidar e debater 
diversos assuntos no âmbito da medicina. 
Após a breve abertura do presidente, e 
agradecimentos aos presentes, passando sua 
fala para os palestrantes.

O Dr. Álvaro Alberto Gomes Estima 
aborda o tema de “Bases Biológicas Dos 
Transtornos Mentais”, que tem como 
objetivo investigar a causa das doenças, 
ato não comprido com exímia facilidade. 
O cérebro autorregula-se constantemente, 
mudando de acordo com suas interações com 
o ambiente. Segundo afirma o palestrante “A 
Tríade do Início das Doenças Mentais” são 
compostas pelas fragilidades genéticas ligadas 
ao ambiente; quaisquer formas de sofrimento 
infantil, tornando os pacientes mais sucedidos 
a serem portadores da doença pelo resto de 
suas vidas e o Stress agudo/crônico que pode 
atingir qualquer faixa etária. O Dr. Álvaro 
Estima fala que um dos principais métodos 
de diagnóstico é feito pelo histórico da família 

do paciente, tendo em vista que alterações 
ocorridas em um indivíduo podem ser 
passadas para sua prole.

Em seguida, ocorre a apresentação da 
Dra. Professora Marcele Regine de Carvalho 
que é professora Adjunta do Instituto de 
Psicologia (IP) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), e no Programa 
de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde 
Mental (PROPSAM) do Instituto de 
Psiquiatria (IPUB)/UFRJ.

Seu tema é a “Prática da Psicologia 
Baseada em Evidências”, que são os resultados 
de todo os esforços de investigação quali-
tativa, quantitativa ou de ambos, fornecendo 
ao psicólogo uma base documentada na qual 
possa basear sua pratica num determinado 
momento. Tem três pontos básicos, a 
Expertise Clínica, as Características do Cliente 
e a Melhor Evidência possível, em relação a 
efetividade, eficiência, eficácia e segurança. 
A Doutora dá atenção especial para o 
Mindfullness, ou Regulação Emocional, que 
se refere a estratégias que podem influenciar 
quais emoções surgem, quando, quanto 

Organização: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva
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tempo duram e como são experienciadas  
e expressas.

O tema “Imagem Funcional em Psi-
quiatria” é apresentado pela Dra. Maria da 
Graça Morais Martin, que possui graduação 
em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (1997) e doutorado 
em medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (2007).

Sua apresentação engloba as limitações 
da ressonância magnética e as melhorias 
técnicas como a inteligência artificial, que 
auxiliam o estudo do funcionamento cere-
bral. A Doutora faz uma comparação de 
diversos estudos que fazem uso de BOLD 
e fMRI com fim de estabelecer uma base 
fisiológica neural, e de que modo deve ser 
aplicado na psiquiatria, na tentativa de 
entendimento cerebral nos transtornos 
mentais, e a correlação do funcionamento 
de diferentes áreas do cérebro em diversos 
transtornos, e a imperante diferença entre 
eles; testes que ainda têm como limitações 
falsos positivos e baixa reprodutividade.

Entretanto, a Doutora avista um 
horizonte de evoluções do BOLD e fMRI, 
auxiliados de elementos como a Inteligência 
Artificial, Big Data, Medicina de Precisão 
com objetivo de aperfeiçoar o tratamento 
dos transtornos mentais.

Dando prosseguimento ao simpósio, 
a próxima palestra é apresentada pelo Dr. 
Helvécio Savedra Serpa que possui mestrado 
em Educação pela Universidade Católica de 

Petrópolis (2003). Atualmente é professor 
adjunto da Faculdade Artur de Sá Earp e 
tem experiência na área de Psicologia, com 
ênfase em Processos Perceptuais e Cognitivos. 
O título de sua apresentação se dá por 
“Programa de Terapia de Exposição com 
Realidade Virtual / Realidade Aumentada 
nos Transtornos Mentais”, que se norteia 
por reestruturar o comportamento de 
pacientes de casos de fobia, ansiedade, medos 
injustificados ou construção de crenças e 
pensamentos disfuncionais por meio de 
um programa de 4 etapas. O Protocolo do 
programa de TERV funciona em 3 etapas, a 
primeira que identifica a queixa principal e 
métodos de combate, assim como gatilhos. 
Em seguinte, proporciona compreensão da 
ansiedade, medo e construção de crenças ou 
esquemas conceituais criados pelo paciente, e 
por fim a aplicação de técnicas de meditação 
baseada em Mindfulness. Na Realidade 
virtual, os pacientes são colocados em um 
ambiente gerado por computação gráfica, com 
características contextuais referentes aos seus 
medos e/ou suas ansiedades. Quanto maior a 
vivência frente as dificuldades, maior será o 
controle que o mesmo obterá da situação e 
assim vivenciará a melhora do sentimento.

A palestra seguinte é apresentada pelo 
Dr. Izio Klein, formado em Medicina pela 
Faculdade Souza Marques (2011). O tema 
abordado é “Neuromodulação (EMTr) 
noTratamento dos Transtornos Mentais”, e 
inicia por dar a definição de neuromodulação 
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como a conjuntura de técnicas não farma-
cológicas que têm o mesmo objetivo de 
tratar transtornos psiquiátricos, atuando 
por meio de modulação do Sistema Nervoso 
Central, através do uso da Eletro convulso-
terapia para pacientes com casos de surto 
psicóticos, além de outras técnicas invasivas-
que ainda retém de muitos efeitos colaterais- 
e evasivas. O EMTr é usado em casos de 
episódios depressivos, esquizofrenia-com 
muitos sintomas negativos-, TOC e Estresse 
Pós-Traumático, além da dependência 
química. O Dr. Klein elucida a necessidade 
de mais estudos e adequação de protocolo 
para melhora de resultados na área, que se 
encontra em sua fase experimental.

O “Luto e a Psiquiatria” são apresentados 
pela Dra. Vivianne Nouh Chaia Oliveira, 
formada em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Petrópolis (1989) e Pós-
Graduada em Psiquiatria pela PUC –Rio, e 
atua como médica psiquiatra na INBRACER. 
O Luto Integrado é sua abertura, aonde se 
caracteriza 7 passos: a aceitação clara da perda; 
a capacidade de falar sobre o ente querido; 
lembrar do falecido sem dor e sem culpa; 
saudade (substituí a dor); legado do falecido, 
o que ele deixou de positivo; os sentimentos 
são relacionados ao momento atual; a vida 
retorna com novos significados.

Já o Luto Complicado, acontece com 
pessoas que perderam entes de maneira 
abrupta, como em acidentes, tragédias e 
casos de suicídio e na morte precoce de 

um filho ou cônjuge. Nesses casos, todo 
pensamento e ato estarão associados à perda, 
a pessoa não consegue se desligar. Ela deixa 
de realizar as atividades costumeiras, se 
prejudicando. É diagnosticado após um ano 
em adultos e em seis meses em crianças. As 
opções de tratamento: incluem várias formas 
de psicoterapia e farmacoterapia.

No Luto Complicado Persistente, desde 
o falecimento, apresentam-se ao menos 06 
(seis) dos sintomas: marcada dificuldade em 
aceitar a morte; experimentar incredulidade 
ou entorpecimento emocional quanto a 
perda; dificuldade com memórias positivas 
a respeito do falecido; amargura ou raiva 
relacionada à perda; evitação excessiva das 
lembranças da perda; desejo de morrer a 
fim de estar com o falecido; dificuldade de 
confiar em outras pessoas; sentir-se sozinho 
ou isolado de outras pessoas; sentir que a vida 
não tem sentido, não consegue funcionar 
sem o falecido; confusão quanto ao próprio 
papel na vida, perda da sua identidade; 
relutância em planejar o futuro.

A prática clínica para esses casos deve-
se avaliar o diagnóstico diferencial, risco 
de suicídio, aconselhamento em luto, 
pscicoeducação, psicoterapias e tratamento 
medicamentoso.

Em sequência, acontece a apresentação 
do Dr. Alexander Moreira de Almeida é 
um psiquiatra e parapsicólogo brasileiro, 
professor associado da UFJF, notório por suas 
publicações sobre fenômenos paranormais, 
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saúde, transtornos mentais, problema mente- 
corpo, religião e espiritualidade. Sua palestra 
aborda a temática “Espiritualidade e Saúde 
Mental” onde o médico faz a associação 
entre Espiritualidade, Religião e a Saúde 
Mental, em foco no impacto sobre a saúde 
mental e como o estilo de vida, suporte 
social, crenças, coping e práticas religiosas 
afetam o paciente.

É afirmado que os principais achados são: 
queda no percentual de suicídio, depressão 
e abuso de substâncias, além de uma maior 
qualidade de vida e expectativa da mesma, 
sendo observado uma correlação inversa com 
uso de substâncias e a religiosidade. Alguns 
pontos negativos apontados são o coping 
religioso, que podem vir a ser ineficientes 
para tratar da saúde mental do paciente e 
conflito ou resistência aos tratamentos.

A Dra. Mônica Lumack Moura discursa 
sobre “Plataforma Tecnológica e Inteligência 
Artificial na Clínica Psiquiátrica”, focando 
no Instrumento Terapêutico de software 
online que interage com o paciente, como 
forma de extensão de tratamento presencial 
e farmacológico. Prescrito para pacientes 
com depressão maior, transtorno de humor; 
ansiedade generalizada. Algumas barreiras 
enfrentadas por esse método são o receio de 
perder o PAC para Inteligência Artificial, 
como o software não é fonte de alivio para 
o médico e a preocupação da prescrição 
adequada, para evitar recaídas, obter 
remissão de sintomas, e buscar recuperação, 

abrindo um leque de abordagens com uma 
linguagem simples, vencendo a negação, 
resistência e o estigma.

Dando continuidade ao simpósio, 
acontece a palestra do Dr. Steven Rehen no 
qual formou-se em Ciências Biológicas pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994), 
Pós-Graduações no Instituto de Biofísica 
da UFRJ (2000) e Pós-doutoramentos na 
Universidade da Califórnia em San Diego 
e Instituto de Pesquisa Scripps dos Estados 
Unidos (2000-2005). Em sua fala, associa os 
excessos e má formações de genes á transtornos 
mentais e o uso da sua pesquisa sobre a criação 
de células nervosas para simular reações nos 
pacientes a medicamentos, além do uso 
dessas células de IPS para cosméticos e o 
Zika Vírus. O Dr. Rehen alega que pacientes 
com esquizofrenia que passaram por seu 
mapeamento têm 228 genes associados ao 
stress oxidativo, é uma condição biológica 
em que ocorre desequilíbrio entre a produção 
de espécies reactivas de oxigénio e a sua 
remoção através de sistemas que as removam 
ou reparem os danos por elas causados, que 
apoia sua teoria. Após receber a outorga do 
título de Grande Benfeitor da Academia 
Nacional de Medicina, o Dr. Jorge Jaber 
realiza a palestra sobre as “Bases Neurológicas 
das Dependências”. Seu estudo foi feito com 
ex usuários de drogas, foi feito um estímulo 
visual para conectar o funcionamento 
metabólico com a urgência do uso da droga. 
Em seu estudo, revelou-se que para aqueles 
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pacientes que foram arduamente estimulados, 
maior é o funcionamento metabólico do 
cérebro mostrado pela ressonância magnética; 
chegando a conclusão que o vício e a 
dificuldade de resistir a recaídas são fruto de 
um sistema neurológico que induz o uso da 
droga, caracterizando dependentes químicos 
dentro dos transtornos mentais.

Seguindo a programação, a palavra 
é dada ao Honorário Acadêmico Dr. 
Flávio Quicilli que possui graduação 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), em 1971. Realizou residência 
médica em Cirurgia Geral de 1972 a 
1973, possui mestrado em Medicina pela 
UNICAMP em 1986 e doutorado em 
Clínica Cirúrgica pela UNICAMP em 
1988. A partir da temática “Cérebro e a 
Microbiota Cerebral”, o Honorário cria 
um link entre o cérebro e o intestino, que, 
apensar de distantes e diferentes, influenciam 
similarmente o paciente. O intestino 
é responsável por funções metabólicas 
tropicas, a imunidade e barreiras biológicas, 
e quando saudável, influência nas emoções, 
na cognição e na nocicpção. Pode também 
influenciar no desenvolvimento neural e no 
comportamento complexo. Alguns fatores de 
alteram a ligação entre o cérebro e o intestino 
são: fatores centrais como o stress, ansiedade 
e depressão; fatores periféricos como a 
gastroenterite, uso de medicamentos e estilo 
de vida, hábitos; e fatores do hospedeiro, 
como genética e dibiose.

A Dra. Analice Gigliotti possui mestrado 
Universidade Federal de São Paulo (2002), 
atua principalmente nos seguintes temas: 
tratamento, dependência química, transtornos 
do controle do impulso e tabagismo, que foi 
inclusive o enfoque de sua palestra. Com a 
temática “Dispositivos Eletrônicos Indutores 
de Dependências — os vapers e o poder de 
perverter o bom curso do controle do tabaco 
no mundo”, utilizou-se da comparação entre 
o tabagismo tradicional e o uso de cigarros 
eletrônicos e seu grande avanço no mercado 
desde 2012. O uso do mesmo aumentou 
significante entre adolescentes, que fazem uso 
do Jull com sabores, óleo de THC e outros, 
estando ligados diretamente a doenças de 
pulmão graves.

Com a temática “Avaliação e Neuro-
reabilitação dos Transtornos Cognitivos da 
Idade” a Dra. Helenise Charcat Fichman 
que possui graduação em Psicologia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (1998), mestrado em Neurociências e 
Comportamento pela Universidade de São 
Paulo (1999) e doutorado em Neurociências 
e Comportamento pela Universidade de 
São Paulo (2003), é especialista nesse tema. 
A avaliação neuropsicológica mapear o 
funcionamento cognitivo e relaciona-se com a 
organização funcional do cérebro, auxiliando 
na identificação de transtornos cognitivos 
no processo de envelhecimento, sendo 
uma alternativa para os modelos médicos, 
com objetivos individuais direcionados às 
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necessidades atuais do paciente, familiares, tipo 
e gravidade de doenças associadas, definição 
de novos projetos de vida. Os objetivos da 
reabilitação cognitiva no envelhecimento 
para o paciente são: Reduzir déficit cognitivo; 
maximizar qualidade de vida; minimizar 
risco de evolução dos comprometimentos 
cognitivos; prevenir o desenvolvimento de 
isolamento social e distúrbios psicológicos, 
melhorando a qualidade de vida do paciente e 
de seus respectivos cuidadores.

“Prevenção da Demência e da Doença 
de Alzheimer é palestrada” pelo Dr. Jerson 
Laks que possui graduação em Medicina 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1978), mestrado em Psiquiatria e Saúde 
Mental pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1983) e doutorado em Psiquiatria e 
Saúde Mental pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1993). O doutor lembra a 
importância da conscientização da prevenção 
da demência e da doença de Alzheimer, tendo 
em vista o crescente número de pessoas com 
a doença; seu tratamento individualizado 
e planos futuros para com a tecnologia. 

Ilumina a estratégia de tratamento e 
prevenção feita pela Academia Nacional de 
Medicina em parceria com o governo como 
grande reforço para os alertas à população. 
O processo demencial pode ser retardado 
ou prevenido, apesar de ainda não poder ser 
revertido. Dr. Laks afirma que baixas doses 
de lítio retardam a demência e que os fatores 
de risco da doença são os mesmos para as 
doenças cardíacas e vasculares, além de 
lembrar uma notória melhora na qualidade 
de vida do paciente ao adotar um estilo de 
vida mais saudável.

O Presidente encerra o simpósio 
semanal após alguns notórios comentários 
de presentes, ao proferir um breve discurso 
remetendo a um assunto sobre a Medicina 
de Precisão, e sua incerteza a ser aplicada 
ao cérebro, porém não a mente, sendo 
uma dimensão fantástica da vida humana; 
citando Hipócrates: “A medicina é ciência na 
sua elaboração, mas é arte na sua execução”, 
tratando a beleza da psiquiatria como  
a incerteza.

Parte 2Parte 1

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 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 03/10/2019, 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 44ª Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico, dando continuidade à programação científica da tarde, iniciada às 
13h50min com o Simpósio Neurociências e Psiquiatria. Às 16h30min, houve a outorga do título de Grande 
Benfeitor ao Dr. Jorge Jaber, que proferiu a conferência “Bases Neurobiológicas das Dependências”. O 
Honorário Nacional Flávio Antônio Quilici apresentou o assunto “Microbioma e Cérebro”. Na sequência, a Dra. 
Analice Gigliotti (RJ) discorreu acerca de “Dispositivos Eletrônicos Indutores de Dependências – os Vapers e o 
Poder de Perverter o Bom Curso do Controle do Tabaco no Mundo”. Na sequência, a Dra. Helenice Charchat 
Fichman (RJ) abordou “Avaliação e Neuroreabilitação dos Transtornos Cognitivos da Idade”. Por fim, o Dr. 
Jerson Laks (RJ) apresentou o tema “Doença de Alzheimer – É possível Prevenir?”. Após as apresentações, 
seguiu-se rodada de discussões com a participação dos Acadêmicos Gerson Canedo de Magalhães, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Carlos Alberto de Barros Franco, Rubens Belfort Mattos Jr., Adolpho Hoirisch, Antonio 
Egidio Nardi e Jorge Alberto Costa e Silva. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Omar 
da Rosa Santos, Mauricio Younes Ibrahim, Antonio Egidio Nardi, Adolpho Hoirisch, Pietro Novellino, 
Karlos Celso de Mesquita, Gerson Canedo de Magalhães, Rui Monteiro de Barros Maciel, Cláudio Buarque 
Benchimol, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Fabio Biscegli Jatene, Ricardo José Lopes da Cruz, Walter 
Araújo Zin, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Carlos Alberto de Barros Franco, Orlando 
Marques Vieira, Jayme Brandão de Marsillac, José Gomes Temporão, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Milton Ary Meier, Mario Barreto Corrêa Lima, Natalino Salgado 
Filho, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, José Manoel Jansen, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, 
Marcello André Barcinski, Omar Lupi da Rosa Santos, Daniel Goldberg Tabak, Flávio Antônio Quilici 
(Honorário Nacional), Jorge Fonte de Rezende Filho, Mônica Roberto Gadelha, José Carlos do Valle, Rui 
Haddad, José Hermógenes Rocco Suassuna, Rossano Kepler Alvim Fiorelli (37). 



N o t í c i a s

Participação da Academia Nacional de Medicina 
no XXXI Encontro Científico dos Acadêmicos de 

Medicina – ECAM e 10º Congresso Goiano  
de Ética Médica – COGEM

A ANM se fez representar no ECAM com a 
participação de três Acadêmicos: José Carlos do 
Valle, Carlos Eduardo Brandão e Ricardo Cruz 
que proferiram conferências, respectivamente, 
sobre: “Síndromes Paraneoplásicas”; “Mitos, 
Lendas e Fatos: O Fígado no Cenário Atual da 
Medicina” e “As Humanidades na Medicina: 
A Relação Médico-Paciente”. Antes de cada 
conferência, um dos membros da comissão 
organizadora citava alguns dos principais 
títulos de cada um dos oradores e, em seguida, 

um breve relato sobre a história da ANM 
e suas finalidades. Presentes cerca de 800 
estudantes de Medicina de diversos pontos 
do país e vários médicos ligados à Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). O principal orientador dos estudantes 
na organização do evento foi o Prof. Celmo 
Celeno Porto, Professor Emérito de Clínica 
Médica e Cardiologia da (UFG) e Honorário 
Nacional da ANM, que há 31 anos está à 
frente desse extraordinário encontro.

Acadêmicos Ricardo Cruz, José Carlos do Valle e Carlos Eduardo Brandão Mello junto ao Honorário 
Nacional Celmo Celeno Porto (ao centro) e o Dr. Waldemar Amaral (à direita)
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Os Acadêmicos da ANM participaram, 
ainda, de atividades sociais com a presença 
de vários professores da UFG, com destaque 
para os Drs. Celmo Celeno Porto, Waldemar 
Amaral, Prof. Titular de Ginecologia e 
Obstetrícia e Marcos Ávila, Prof. Titular de 
Oftalmologia. No sábado, após a conferência 
do Acadêmico Ricardo Cruz, os Acadêmicos 
foram levados pelo Prof. Marcos Ávila para 
conhecer o Centro Brasileiro de Cirurgia 
de Olhos (CBCO)/Hospital de Olhos. Um 
grande empreendimento, modernamente 
equipado com toda a tecnologia possível, bem 
estruturado e muito confortável. Em seguida, 
o Prof. Marcos Ávila guiou os Acadêmicos 
para conhecerem seu serviço de oftalmologia 
na universidade — muito bem estruturado, 
amplo e dotado de todos os recursos. Os 
Acadêmicos relataram com entusiasmo a 
forma como a liderança, prestígio e visão 
pode propiciar algo tão funcional e pleno de 
recursos no serviço público.

O périplo prosseguiu para a periferia de 
Goiânia para vermos o “Mutirão” organizado 
pela prefeitura de Goiânia, tendo à frente 
o prefeito Íris de Rezende. Uma grande 
multidão recebendo múltipla assistência em 
todos os aspectos sociais como emissão de 
documentos, vacinação, atendimento ambu-
latorial em várias especialidades médicas, com 
destaque para a oftalmologia sob a direção do 
Prof. Ávila. Os representantes da Academia 
Nacional de Medicina ficaram impressionados 
com a organização do programa e todas as 

pessoas inquiridas demonstravam satisfação 
pelo atendimento. As visitas foram encerradas 
na magnífica residência do nosso anfitrião, 
Prof. Marcos Ávila, onde foi servido um 
explêndido almoço com toda a sua simpática 
família reunida.

Acadêmicos participaram de “mutirão” organi-
zado pela Prefeitura de Goiânia

Esta participação da Academia no  
centro-oeste foi, sem dúvida, muito produ- 
tiva, e certamente abrirá portas para a reali-
zação de encontros semelhantes em outras 
regiões do país, como parte das atividades do 
Núcleo de Relações Institucionais Nacional.



S e s s ã o
10 de outubro de 2019

Simpósio de Atualização em  
Câncer de Mama – Outubro Rosa

As discussões foram conduzidas pelos Acadêmicos Paulo Hoff, Pietro 
Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), Daniel Tabak e 
Maurício Magalhães

Seguindo com a honrosa tradição, 
a ANM procede com seus simpósios 
semanais, desta vez abordando um tema de 
preocupação mundial, o Câncer de Mama 
durante o Outubro Rosa, movimento 
popular internacionalmente que simboliza 
a luta contra o câncer de mama e estimula 
a participação da população, empresas e 
entidades, motivando e unindo diversos 

povos em torno de tão nobre causa. O 
Presidente da ANM, Acad. Jorge Alberto 
Costa e Silva faz uma breve abertura do 
simpósio, iluminando a necessidade de se 
propagar informações importantes como as 
do dia para a população.

O primeiro palestrante da tarde é 
o Dr. Alfredo Barros que se graduou em 
Medicina pela Faculdade de Medicina da 

Organização: Acads. Daniel Tabak, Paulo Hoff e Maurício Magalhães
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Universidade de São Paulo (1977), possui 
especialização em Ginecologia e Obstetrícia 
– Hospital das Clínicas (1978-1980), Pós-
graduação e Doutorado em Obstetrícia e 
Ginecologia pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (1982-1987). 
Seu tema é o “Impacto do Retardo no Início 
do Tratamento do Câncer de Mama”. O Dr. 
Barros elucida que a classificação do câncer 
de mama relacionado a hereditariedade, 
onde de 90-95% são casos esporádicos e de 
5 a 10% são casos familiares.

O intervalo entre o diagnóstico e 
cirurgia afeta diretamente a sobrevida das 
pacientes, aonde ocorre um aumento de 
mortalidade pela doença significante num 
período de 60 dias. Tal reflexão levou a Lei 
dos 60 dias: “O tratamento de qualquer tipo 
de câncer no sistema público de saúde deve 
começar no prazo máximo de 60 dias após o 
diagnóstico definitivo”, mesmo que apenas 
33% de casos extra-hospitalares e 65% intra-
hospitalares obedeçam a mesma. Concluindo 
a palestra, encerra com a mensagem de que 
se a educação para saúde mamária for mais 
difundida, biopsias feitas mais rapidamente e 
o tratamento individualizado for oferecido, os 
próximos outubros serão mais rosas.

A palestra seguinte foi realizada pela 
Dra. Maira Caleffi que possui graduação 
em Faculdade de Medicina pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(1981), graduação em Faculdade de Farmácia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (1980), doutorado em Guy’s Hospital 
Medical School — University of London 
(1991) e pós-doutorado em Vanderbilt 
University — Nashville (USA) (1993). A Dra. 
abordou o tema “A Importância Das ONGS: 
Grupos de Pacientes no Controle do Câncer”.

As organizações de pacientes têm 
um importante papel a desempenhar na 
mobilização e empoderamento da sociedade 
no controle social das políticas públicas, 
intervindo junto aos governantes como 
instrumento formulador das mesmas, que 
auxilia na promoção do acesso ao diagnóstico 
e tratamento no tempo certo, como a 
FEMAMA trabalha, com objetivo de dimi-
nuir a mortalidade por câncer de mama 
no Brasil. A ONG tem um planejamento 
estratégico que vai até 2022 com objetivo de 
95% de cura e 100% de atenção integral ao 
paciente oncológico, com qualidade de vida 
em todas as fases da doença.

Seguindo o simpósio, foi a apresentação 
da Dra. Daniela Gianotti que possui graduação 
em Abi – Medicina pela Universidade de São 
Paulo (1999). Tem experiência na área de 
Medicina, com ênfase em Radiologia Médica. 
Mestre em Ciências da Saúde (2015) pelo 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Sírio-Libanês. A doutora discursou em torno 
da temática “Detecção precoce: mamografia x 
ressonância - Risco do sobrediagnóstico”.

Sobrediagnóstico é a consequência mais 
indesejada do rastreamento; tratamentos 
desnecessários, viés de efetividade de 
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tratamento ou estimativa de sobrevida, 
auto custo para a saúde, o que dificulta a 
efetividade dos programas de rastreamento. 
O rastreamento mamográfico contribui 
para a redução da mortalidade pelo câncer 
de mama, sendo observado um aumento da 
identificação de lesões na fase pré invasora sem 
uma proporcional redução da mortalidade 
pela doença, alguns estudos apontam a 
necessidade de se repensar o rastreamento, já 
que não existe uma forma de prever quais os 
canceres detectados no rastreamento causarão 
doença ou morte e a opção atual é tratar 
todos. A aplicação de novas tecnologias como 
Radiomics para a extração de características das 
imagens transformadas em dados mineráveis 
podem ser empregadas como modelos de 
predição com o objetivo de diferenciar o 
carcinoma de alto grau e baixo grau.

O Acadêmico Maurício Magalhães 
Costa, que ministrou a palestra “Papel da 
Mastectomia Profilática em Pacientes BRCA 
Mutadas e não Mutadas”. O Membro Titular 
desta instituição secular possui graduação 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1981), mestrado 
no Instituto de Ginecologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1992), master 
Business Administration (MBA) Executivo 
em Saúde, no Instituto Brasileiro de 
Mercado de Capitais (IBMEC), em 2000 e 
2001, doutorado em Ciência (1993-1997) 
pela UFRJ e pós-Doutorado (2008) no 
Departamento de Fármacos da UFRJ.

Inicia sua palestra por apontar os fatores 
de avaliação como de risco para o câncer de 
mama, sendo eles epidemiológicos, histo-
lógicos e genéticos. A cirurgia redutora 
de risco para câncer de mama se baseia na 
remoção cirúrgica de parte do tecido mamário 
com a finalidade de diminuir a chance 
do desenvolvimento de câncer de mama, 
aumentar sobrevida e tem melhores resultados 
estéticos. Sua incidência desde 1988 tem 
aumentado de forma significante, com um 
incremento de 150% onde pacientes mais 
jovens tem maiores benefícios da cirurgia, e 
estudos clínicos demonstram redução de 90% 
na incidência da doença e de 81 a 94% no 
risco de morte por câncer de mama.

Dando sequência ao simpósio, outro 
ilustre Membro Titular palestra com a te-
mática: “Imunoterapia no Câncer de Mama 
– Hype x Hope”. O Acadêmico Daniel Tabak 
graduou-se pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) em 1979, concluindo 
residência médica na UFRJ (1981). Focando 
no ciclo da imunidade, fala sobre a mutação 
de neoantígeno que é mais presente em 
doenças como melanoma, câncer de pulmão 
e frequentemente encontrado nos canceres de 
mama. Uma comparação é feita nas drogas 
que atuam nos inibidores desses antígenos, e 
seus efeitos colaterais no tratamento de câncer 
de mama, como a gastrite, celebrite e hipófise.

A palestra seguinte “Projeto AMAZONA 
– Dados Preliminares de Câncer de Mama no 
Brasil” foi proferida pelo Dr. José Bines possui 
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graduação em Medicina pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo 
feito sua residência na Clínica Médica 
pela UFRJ e Rush-Presbyterian-St. Luke’s 
University, Chicago. O Fellowship foi na área 
de Oncologia pela Northwestern University, 
Chicago e é doutor em Oncologia pelo 
Instituto Nacional de Câncer.

O projeto AMAZONA é uma iniciativa 
do GBECAM, cujo objetivo foi realizar um 
levantamento epidemiológico nos anos de 
2001 e 2006 com seguimento do mesmo de 
2011 a 2012 em pacientes com câncer de 
mama no Brasil. Dr. Bines exibiu os dados 
da sobrevida de cada paciente tratadas em 
instituições públicas, privadas e filantrópicas. 
É importante notar que, no momento do 
diagnóstico, as pacientes do sistema público 
demonstram doença mais avançada e, por 
isso, ocorre um maior número de cirurgia 
com mastectomia ao invés de cirurgias 
conservadoras. Estudos epidemiológicos, 
básicos, translacionais e clínicos são 
fundamentais para a melhoria dos cuidados 
de câncer de mama no país.

Encerrando o simpósio, o Acadêmico 
Paulo Hoff proferiu sua palestra. O brilhante 
médico e Membro Titular da ANM possui 
graduação em Medicina pela Universidade 
de Brasília (1991), doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo (2007). Realizou 

sua Residência em Medicina Interna no 
Jackson Memorial Hospital da Universidade 
de Miami, tem especialização em Hema-
tologia no Baylor College of Medicine e 
especialização em Oncologia no M. D. 
Anderson Cancer Center, da Universidade 
do Texas. Seu tema é “Valor versus Custo: 
Incorporação de Novas Drogas no SUS”.

Uso de drogas que bloqueiam o cres-
cimento e disseminação do câncer pela 
interferência em moléculas específicas envol-
vidas na carcinogênese e crescimento tumoral, 
porém o caminho para a incorporação de 
medicações do SUS passa por um dilema dentro 
das agências reguladoras, de tempo, coleta de 
informações e segurança, já que os recursos do 
SUS são finitos. O Acadêmico Hoff termina 
por afirmar que o modelo atual é inteligente, 
mas precisa de adequações, como: aumentar 
a representatividade médica e de usuários; os 
critérios para incorporação ou rejeição precisam 
ser mais claros; transparência e evoluir com 
estudos de farmacoeconomia no SUS.

A sessão dá-se por encerrada após 
uma rodada de dúvidas e agradecimentos 
por parte dos palestrantes e do Presidente 
da Academia Nacional de Medicina, 
oficializando o encontro do dia 10 de 
Outubro de 2019 como eximiamente 
satisfatório e impulsionando os presentes a 
continuarem com seus trabalhos.

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

Parte 2Parte 1
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ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 10/10/2019, 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, iniciou a 45ª Sessão Ordinária, relativa ao 
190º Ano Acadêmico, abrindo a palavra à Bancada Acadêmica. O Acad. Daniel Goldberg Tabak discorreu acerca do 
caso de um paciente tratado para leucemia mieloide aguda há 23 anos, cuja medula óssea foi criopreservada. O 
Acadêmico seguiu relatando que, após ser diagnosticado com uma recidiva da doença em janeiro deste ano, o 
paciente conseguiu ser reabilitado por meio da utilização daquelas células, porquanto se conservaram com cerca 95% 
de viabilidade, mesmo após tanto tempo. Por fim, o Acadêmico se utilizou deste relato para ressaltar a qualidade do 
atendimento institucional fornecido pelo INCA. O Acad. Walter Zin relatou sua experiência como representante da 
Academia Nacional de Medicina na solenidade de outorga da Medalha Tiradentes à Magnífica Reitora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Profa. Dra. Denise Pires de Carvalho. O Acad. Pietro Novellino comunicou a homenagem 
recebida pelo Acad. José Eduardo Moraes Rego Sousa durante o Congresso Transcatheter Cardiovascular 
Therapeutics (TCT) 2019, da Sociedade Latinoamericana de Cardiologia Intervencionista. Seguiu informando que o 
Acadêmico também recebeu homenagem no Instituto Dante Pazzanese, por ele dirigido durante muitos anos. O Acad. 
José Luiz Gomes do Amaral informou que a Academia de Medicina de São Paulo elegeu, por unanimidade, o Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva como Membro Honorário daquela instituição, tomando posse em Sessão Solene no dia 
27 de novembro de 2019. Na sequência, comunicou que no dia 19 de outubro de 2019 a Dra. Linamara Rizzo 
Battistella tomará posse como membro da National Academy of Medicine (Estados Unidos da América), a convite do 
presidente da instituição, Dr. Victor Dzau, sendo a primeira brasileira a ocupar assento na instituição estadunidense. 
Por fim, anunciou a realização, entre os dias 24 e 27 de outubro de 2019, do XX Congresso Brasileiro de História da 
Medicina, organizado pela Sociedade Piauiense de História da Medicina. O Acad. Carlos Alberto de Barros Franco 
destacou o trabalho conduzido pelo Acadêmico Daniel Tabak no Instituto Nacional do Câncer (INCA), ressaltando seu 
comprometimento, não só com a prática médica, mas com os pacientes que atendeu ao longo dos anos. Ressaltou, 
ainda, a excelência do serviço prestado por uma instituição pública como o INCA. Ao final das Comunicações dos 
Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, forneceu explicações acerca da suspensão da Sessão 
Secreta, na qual seria colocada em discussão a adequação do Estatuto e Regimento Interno às funções dos ex-
Presidentes. Encerradas as comunicações, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu seguimento às 
atividades científicas do dia, iniciadas às 14h com o Simpósio Atualização em Câncer de Mama, organizado pelos 
Acadêmicos Daniel Goldberg Tabak, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. O Dr. 
José Bines (INCA) discorreu acerca do “Projeto AMAZONA. Dados Preliminares de Câncer de Mama no Brasil”. O 
Acad. Paulo Marcelo Gehm Hoff abordou “Valor X Custo: Incorporação de Novas Drogas no SUS”. Após as 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Daniel Goldberg Tabak, Octávio 
Pires Vaz, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Marcello André Barcinski, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho 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, José Luiz Gomes do Amaral, Walter 
Araújo Zin, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Omar da Rosa Santos, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Daniel 
Goldberg Tabak, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, 
Marcello André Barcinski, Gerson Canedo de Magalhães, Octávio Pires Vaz, Mario Barreto Corrêa Lima, Marcelo 
Marcos Morales, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Orlando Marques Vieira, José Manoel Jansen, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Milton Ary Meier, Mauricio Younes Ibrahim, Carlos Alberto de Barros Franco, Jorge Fonte de 
Rezende Filho (23). 



S e s s ã o
17 de outubro de 2019

Simpósio Humanidades em  
Homenagem ao Dia do Médico

A celebração do Dia do Médico (18 de outubro) foi lembrada na ANM com 
importante Simpósio

Seguindo com a honrosa tradição anual 
em homenagem ao dia do médico, a ANM 
aborda a humanidade dentro da medicina e 
o que esta significa, para os profissionais de 
saúde e para seus pacientes. O Presidente da 
ANM, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva faz 
uma breve abertura do simpósio, passando 
a palavra para os organizadores, que ambos 
proferem agradecimentos breves aos presentes.

O Acadêmico José de Jesus Camargo 
abre a sessão com um belíssimo discurso 
proferido pelo mesmo dentro de um tempo 
de 20 minutos, onde expõe uma ideia por 
minuto em relação a medicina, na formação 
do médico e o papel do uso da humanidade 
pelo médico.

Seguido pelo Acadêmico Aníbal Gil 
Lopes, fala sobre “O médico reencontrando 

Organização: Acads. José Galvão-Alves e Ricardo Cruz
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Para assistir na íntegra aos vídeos 
desse Simpósio, basta abrir esse QR Code 
abaixo em seu celular ou tablet.

a sua identidade”, que descreve a reflexão 
do simulacro, construindo noções que se 
afastam da verdade e são tomadas como 
corretas, relacionando-o com a jornada da 
identidade do médico.

Dando prosseguimento, o Acadêmico 
José Galvão-Alves profere sobre “O Médico, 
seus pacientes e familiares”, refletindo sobre 
a busca do relacionamento ideal entre os 
três, sendo insubstituíveis, únicas e o modo 
que o médico conduz a relação com os dois. 
Ele faz lembrança ao professor Rocco, como 
transformava seu local de trabalho num 
ambiente de afetividade para os pacientes e para 
a equipe de saúde, tornando-o um exemplo.

Na sequência, o Acadêmico Ricardo 
Cruz aborda o tema “O médico e os demais 
profissionais de saúde”, trazendo foco a 
necessidade da multidisciplinaridade dentro 
do tratamento médico, sendo uma resposta 
para reinvindicação na medida em que os 
grandes problemas da época não podem ser 
resolvidos por uma única disciplina ou área 
do saber; propõe a intercomunicação entre  
as disciplinas de modo em que resulte em uma 
modificação entre elas, sem eliminá-las ou 
diminuir a importância de cada uma. Ainda 
fala do trabalho interdisciplinar, integrando 
a atuação de diversos profissionais de saúde.



S e s s ã o
17 de outubro de 2019

Fronteiras da Inovação em Medicina 
Translacional: Imunoterapia no Câncer

O convidado, Dr. Sammy Farah (à direita), participa das discussões, ao lado 
dos Acadêmicos Ricardo Cruz, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) e 
Daniel Tabak

Seguindo a tradição semanal da 
apresentação de eventos com nobre intuito 
de instruir não somente os membros da 
academia, mas a comunidade médica como 
um todo em assuntos de grande pesar.

O primeiro palestrante a se apresentar 
é o Dr. Sammy Farah, CEO da Turnstone 
Biologics, formado em Engenharia Química 
pelo MIT e Ph.D. em Engenharia Química 
pela Universidade de Stanford, fala sobre 

Plataformas de Imunoterapias virais, com 
foco na Plataforma SKV Vaccínia no processo 
da criação de uma vacina e os procedimentos 
clínicos envolvidos no processo. Ele faz uma 
pesquisa de dados para criar um benefício 
terapêutico para pacientes com câncer.

Dando prosseguimento, a próxima 
palestra é realizada pelo Acadêmico Daniel 
Tabak. Graduado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 
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1979, concluindo residência médica 
na UFRJ (1981). Foi aprovado no Visa 
Qualifying Examination, em 1980 e aceito 
pelo Programa Latino Americano para 
Treinamento em Medicina, da Universidade 
de Miami, Flórida. Especializou-se em 
Medicina interna pela Jackson Memorial 
Hospital, da Universidade de Miami (1984), 
pela Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates (1982) e pela American 
Board of Internal Medicine (1984). 
Também se especializou em Oncologia 
pela Washington University School of 
Medicine (1986). O Acad. Tabak aborda a 
Imunoterapia do Câncer e o Microbioma, 

entrando em detalhes sobre respostas 
imunológicas e como determinam o desen-
volvimento de um câncer. Além disso, 
elucida um aspecto da imunidade nata em 
relação ao macrófago.

Após as duas apresentações, inicia-se 
a rodada de discussão, no qual os apresen-
tadores entram em maiores detalhes sobre 
suas pesquisas para com os Acadêmicos e 
convidados presentes. O Presidente encerra 
a sessão semanal após alguns notórios 
comentários de presentes, e o mesmo profere 
um breve comentário elogiando os palestrantes 
e agradecendo a presenta de todos.

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 46ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 17/10/2019, 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 46ª Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico, realizando a leitura carta do Acad. Adolpho Hoirisch, solicitando sua 
passagem a Emérito, declarando, em seguida, aberta a vaga, de 17 de outubro de 2019 a 14 de janeiro de 2020, 
para a Cadeira nº 46 – Secção de Medicina, Patrono: Júlio Afrânio Peixoto, pela passagem a Emérito do Acad. 
Adolpho Hoirisch. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves destacou a canonização de 
Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, em 13 de outubro de 2019, relembrando 
ter sido a mesma prima do Acadêmico José de Paula Lopes Pontes, pai do Acadêmico Eduardo Lopes Pontes. 
Na sequência, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz informou que não haverá Sessão Ordinária na Academia 
Nacional de Medicina no dia 14 de novembro de 2019. Informou também acerca das eleições, em 28 de 
novembro de 2019, para a Diretoria da Academia Nacional de Medicina para o biênio 2020-2022. Por fim, afirmou 
que no dia 29 de novembro de 2019, na Tribuna B do Jockey Clube Brasileiro, às 20h, haverá o tradicional Jantar 
Acadêmico de encerramento das atividades científicas da Academia Nacional de Medicina relativas ao ano de 
2019. Ressaltou, ainda, a realização da Sessão Conjunta das Academias Nacionais de Medicina do Brasil e 
Portugal, a ter lugar na cidade do Porto, Portugal, em 06 de dezembro de 2019. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. José Carlos do Valle apresentou relatório da viagem realizada a Goiânia, em companhia 
dos Acadêmicos Ricardo José Lopes da Cruz e Carlos Eduardo Brandão Mello, a fim de representar a Academia 
Nacional de Medicina no XXXI Encontro Científico dos Acadêmicos de Medicina (ECAM) e 10º Congresso 
Goiano de ética Médica (COGEM). Na ocasião, os Acadêmicos José Carlos do Valle e Ricardo José Lopes da 
Cruz proferiram conferências para uma plateia de cerca de 900 convidados, dentre estudantes e profissionais. 
Encerradas as Comunicações dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu 
continuidade às atividades científicas do dia, iniciadas com o Simpósio Humanidades em Homenagem ao Dia 
do Médico, organizado pelos Acadêmicos José Galvão-Alves e Ricardo José Lopes da Cruz. Na segunda etapa, 
deu início ao Simpósio Fronteiras da Inovação em Medicina Translacional. O Dr. Sammy Farah discorreu acerca 
de “Developing Viral Immunotherapies in Cancer Treatment”. Na sequência, o Acad. Daniel Goldberg Tabak fez 
apresentação intitulada “William Coley Revisited: Cancer Immunotherapy and the Microbiome”. Encerradas as 
apresentações, iniciou-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Daniel Goldberg Tabak, 
José Hermógenes Rocco Suassuna e Marcello André Barcinski. Ao final das discussões o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto 
Costa e Silva, José Galvão-Alves, Adolpho Hoirisch, Ricardo José Lopes da Cruz, Rubens Belfort Mattos 
Jr., Cláudio Buarque Benchimol, Milton Ary Meier, Walter Araujo Zin, José Carlos do Valle, Pietro Novellino, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Sérgio Paulo Bydlowski, Eliete Bouskela, Claudio Cardoso de 
Castro, Mario Barreto Corrêa Lima, Aníbal Gil Lopes, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, 
Roberto Soares de Moura, Jayme Brandão de Marsillac, Delta Madureira Filho, Marcelo Marcos Morales, 
José de Jesus Peixoto Camargo, Sergio Augusto Pereira Novis, Orlando Marques Vieira, Omar da Rosa 
Santos, Mauricio Younes Ibrahim, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Marcello André Barcinski, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Carlos Eduardo Brandão Mello, Paulo Henrique Murtinho Couto, José 
Hermógenes Rocco Suassuna, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Deolindo de Souza Gomes 
Couto, Daniel Goldberg Tabak, Rossano Kepler Alvim Fiorelli (36). 
 
 



S e s s ã o
24 de outubro de 2019

Academia Nacional de Medicina realiza 
Simpósio Terapia Renal Substitutiva: 

Controvérsias e Tendências

Acadêmico Omar da Rosa Santos discursa durante o Simpósio Terapia 
Renal Substitutiva, co-organizado pelo Dr. José Andrade Moura Neto, do 
Programa Jovens Lideranças Médicas

Acadêmico Omar da Rosa Santos abre 
o simpósio da tarde destacando brevemente 
sobre o mecanismo e funcionamento da 
necroptose, que tem sido inibida por trials 
em clínica com medicamentos específicos 
e ferroptose, da mesma maneira, embora 
interfiram no pós vida do paciente.

Iniciando o simpósio, a primeira 
palestra foi proferida pelo Acadêmico José 

Hermógenes Rocco Suassuna que é graduado 
em Medicina pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (1980), possui mestrado 
em Medicina (Nefrologia) pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (1987), 
fellowship no Guys Hospital (Londres – 
1987 a 1989) em programa patrocinado 
pela Sociedade Internacional de Nefrologia 
e doutorado em Ciências (Microbiologia e 

Organização: Acad. Omar da Rosa Santos e Dr. José Andrade Moura Neto
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Imunologia) no Instituto de Microbiologia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1996). Médico do CTI do Hospital Geral 
de Nova Iguaçu (1982-1984); Médico 
Intensivista do Hospital Central do Exército 
(1983-1987); Médico Intensivista do 
Hospital Universitário Antônio Pedro da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), de 
1983 até aposentadoria em 2017.

O Acad. Suassuna volta um pouco na 
história, contando sobre a primeira publicação 
sobre a hemodiálise, dando foco nos níveis de 
ureia no paciente. A uremia terminal não é 
comumente vista nas gerações mais recentes, 
porém ainda é encontrada em animais 
de estimação, pois a medicina forneceu 
formas mais humanas de tratamentos para a 
doença, adentrando no berço do nascimento  
da hemodiálise.

Discorre brevemente sobre a evolução 
da Terapia Dialítica, desde a primeira 
máquina de hemodiálise e corporalizarão 
em grandes redes de serviços. Enfatiza que 
o timing é o momento ideal para realizar 
uma ação, muito importante para a evolução 
conceitual da doença renal crônica, para com 
seu tratamento, considerando transições de 
cuidados medicamentosos e tecnológicos. 
Na teoria soa fácil, contudo na prática é 
difícil de ser identificado o momento ideal 
para tal transição.

Ressalta que a ligação entre a faixa de 
diálise e a albumina, conceito que destaca 
parâmetros nutricionais para embasar o 

início da dialise. Relembra do risco relativo 
de letalidade em hemodiálise em função da 
creatinina sérica, as diretrizes da diálise nos 
anos 90 e reflete sobre a evolução temporal 
de 4 dimensões de qualidade de vida em 
pacientes com início precoce e tardio de 
diálise. Ainda em sua fala, destaca um estudo 
randomizado feito na Austrália mostra uma 
comparação entre o grupo precoce e o 
grupo tardio que entraram em hemodiálise, 
e concluiu-se que não houve diferenças de 
sobrevida entre o timing do tratamento.

Dando sequência ao evento, a próxima 
palestra é ministrada pelo o Doutor José 
Moura Neto que é graduado pela Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública em 
2011. Entre 2012 e 2014, fez Residência 
em Clínica Médica no Hospital Federal 
do Andaraí, residência em Nefrologia no 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(HUPE-UERJ), entre 2014 e 2016. No 
ano seguinte, concluiu a Residência em 
Transplante Renal na mesma instituição e foi 
aprovado na prova de Título de Especialista 
em Nefrologia pela Sociedade Brasileira de 
Nefrologia. Possui MBA em Saúde pela FGV-
RJ (2014-2016) — premiado pelo melhor 
desempenho acadêmico – e Mestrado em 
Administração pela EBAPE – FGV (2016-
2017). Editor do livro “Renal Replacement 
Therapy: Controversies and Future Trends” e 
articulista sobre gestão em saúde na “Revista 
Visão Hospitalar”, da Federação Brasileira de 



59

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 (5), 2019

Hospitais. Atua como Médico Nefrologista e 
Diretor Médico do Grupo CSB, organização 
responsável por cerca de 2.000 pacientes 
em diálise no estado da Bahia e gestão de 
oito centros de terapia renal substitutiva. 
Membro do Programa de Jovens Lideranças 
Médicas da Academia Nacional de Medicina 
desde 2018.

Seu tema é “Quando não indicar TRS”, 
onde apresenta dados de pesquisas de 161 
nefrologistas e 118 respondentes, e os fatores 
associados com as ordens de não ressuscitar 
um paciente e a ausência da hemodiálise 
no DOPPS internacional. Afirma que, 
pacientes tem um pós vida levemente mais 
longo após encerrar o tratamento. Porém 
dados afirmam que o encerramento de 
hemodiálises de longo tempo é a causa de 
morte de 22% dos pacientes.

A renúncia a TRS acontece de duas 
formas: ‘’Sonegar’’, sendo mais comum, 
aonde o prognóstico do paciente se encontra 
como incerto e a “Descontinuação”, que 
esta relacionada a 18-22% das causas, com 
uma sobrevida maior de apenas 7 até 9 dias. 
O Doutor faz uma análise sobre se a diálise 
representa vantagem para todos os pacientes, 
por meio de um estudo com pacientes de 
acima de 75 anos de idade, com doença 
avançada, e afirma não haver vantagens de 
sobrevida em idosos com doenças agravantes.

O palestrante fala brevemente sobre 
as diretrizes para iniciação de tratamento e 
encerramento do mesmo para a hemodiálise 

em 1994, criada pela National Kidney 
Foundation, além das diretrizes da RPA/
ANS de 2010. Finalizando, enfatiza alguns 
princípios de bioética e aspectos jurídicos para 
serem considerados durante o tratamento.

Prosseguindo com as palestras do sim-
pósio, a próxima apresentação é ministrada 
pela Doutora Carmem Tzanno Branco 
Martins. Graduada pela Faculdade de 
Medicina de Santo Amaro (FMSA-SP) 
em1984, fez a residência em Nefrologia no 
Hospital do Servidor Público Municipal de 
São Paulo (HSPMSP) em 1988, médica no 
Hospital do Servidor Público Municipal de 
São Paulo (HSPMSP) em 1986. Possui pós-
doutorado no Instituto de Ensino e Pesquisa 
(INSPER) realizado em 2008 e de nefrologia 
na Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP) feito em 1993.

O tema abordado é “Hemodiálise Incre-
mental”, na qual ajusta a dose de diálise 
gradual, de acordo com a função renal residual 
para individualização da dose, controlando 
supramínio de volemia, eletrólitos, solutos 
e urêmicos, afirmando que pacientes com 
RRF adequadas apresentam venefícios 
no esquema de duas vezes por semana ou 
menos tempo de diálise. Esse processo, gera 
uma melhor qualidade de vida, aumentando 
longevidade, e um menor número de 
manipulações de cateter, diminuindo as 
taxas de infecção nos pacientes, aonde a soma 
destes benefícios contribuí para preservar a 
função renal residual do paciente.
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Afirmando que a HD incremental é uma 
opção viável para uma parcela da população 
incidente em HD, em especial nos pacientes 
com boa função renal, e estas estratégias 
para proteção da clearence residual são 
imprescindíveis para o sucesso do esquema 
incremental. A Doutora ressalta a necessidade 
de estudos controlados e randomizados para 
a identificação dos pacientes que podem se 
beneficiar do esquema incremental.

Avançando na temática do simpósio, a 
próxima exposição é realizada pelo Acadêmico 
Miguel Riella que é graduado em medicina 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Paraná (1968). Após a graduação, 
continuou seus estudos nos Estados Unidos 
onde se especializou em Clínica Médica 
(Mount Sinai Hospital, New York) e, 
posteriormente, em Nefrologia (enfermidades 
renais), na Universidade de Washington, na 
área de Hemodiálise Crônica.

Em 1976, retornou ao Brasil para 
continuar suas atividades no Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba 
(HUEC), onde estabeleceu o Serviço de 
Nefrologia e de Nutrição Parenteral e Enteral. 
No ano seguinte, iniciou o programa de 
Hemodiálise Crônica neste mesmo hospital, 
onde, em 1980, foi realizado o primeiro 
transplante renal. No mesmo ano, iniciou 
o primeiro programa de Diálise Peritoneal 
Ambulatorial Domiciliar do Brasil.

O Acadêmico discursa sobre “Diálise 
Peritoneal: Controvérsias e tendências”, onde 

apresenta os fatores que influenciam o trata-
mento, através de uma abordagem histórica 
destaca o primeiro relato humano de DP 
feito em 1923, e a evolução do tratamento 
até os dias atuais, que é a forma mais comum 
de diálise domiciliar, sempre fortemente 
influenciado por políticas governamentais 
e reembolso á clínicas. Além destes, são 
reconhecidos como fatores não médicos 
os principais determinantes da proporção 
de pacientes em diálise tratados com DP 
em qualquer região do mundo. Têm como 
influencias na utilização da DP a necessidade 
de menor dose de Eritropoietina e o 
pagamento em pacote nos EUA em 2011. O 
Censo de Diálise realizado pelo SBN estima 
que estão em torno de 33 mil pacientes que 
correspondem aqueles que recorrem a DP.

Entre as razões do não crescimento 
da DP no Brasil, se encontram a situação 
econômico-financeira do país, a falta de 
regulamentação, não havendo código para 
tratamento ambulatorial da peritonite, 
atrelada a HD e o manejo da amostra do 
líquido para cultura é diferente.

A Fundação Pró-Renal, criada em 1984 
com objetivo de arrecadar recursos, pesquisa 
e assistência integrada para os pacientes em 
diálise possuindo o apoio de uma equipe 
multidisciplinar. Contando com um hospital, 
e apresentando um dado de 28.7% de 
pacientes em DP. Há um declínio no uso da 
DP, mesmo com uma melhora de sobrevida 
do paciente ao longo dos anos. O grande 
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problema da DP ocorre no chamado falha da 
técnica, que inclui o aumento da idade dos 
pacientes, multimorbidade, IMC aumentado, 
infecções, e UF inadequada. Suas vantagens 
potenciais apresentadas pelo palestrante são 
o menor custo do que em comparação com 
a HD, promove autonomia do paciente, 
podendo ser uma terapia domiciliar. En-
tretanto, a Diálise Peritoneal futuramente 
enfrentara desafios como um benefício menor 
em pacientes multimórbidos, barreiras com 
relação ao tratamento domiciliar, altas taxas 
de falha técnica e uma síndrome metabólica 
piorada pela exposição a glicose.

Encerrando as palestras da tarde, a 
exposição do assunto é realizada pelo Doutor 
José Carolino Divino Filho, que é formado 
pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública em Salvador, Brasil, e nefrologista 
certificado no Brasil e na Suécia. Treinado 
em Nefrologia nos Serviços de Medicina 
Renal em Lund e Estocolmo, Suécia. Autou 
no Departamento de Medicina Renal no 
Hospital São Severino, Sorocaba, em 1983 
e em 1992, tornou-se nefrologista consultor 
sênior no Hospital Real Sophiahemmet, 
em Estocolmo. É doutor com a tese 
“Aminoácidos eritrocitários na saúde e 
insuficiência renal e sua associação ao eixo 
IGF-I / IGFBP-1” pelas divisões de medicina 
renal, departamento de ciências clínicas 
e unidade endócrina e diabetes, departa-
mento de medicina molecular, Karolinska  
Institutet em 1998.

O Dr. ministra a palestra sobre “Terapias 
Convectivas na DRCt”, onde observações 
vindas da DP foram a base do desenvolvimento 
do conceito de convecção em diálise, frutos de 
um experimento de duas fases, que concluiu 
que o clearence é 38% maior de ureia removido 
com a solução hipertônica de dextrose na 
primeira fase do que na segunda, quando o 
fenômeno de difusão estava bloqueado. O 
transporte não-difusional foi atribuído ao 
“arratro de solvente” ou forças friccionais, 
exercidas nas moléculas de ureia pela 
“corrente” de água se movendo da circulação 
sanguínea para a solução de DP através dos 
poros da membrana peritoneal. Este estudo, 
além de estimular pesquisas a procura de 
membranas sintéticas com propriedade de 
transporte similar a barreira, identificou a 
similaridade do siveing coefficiente entre 
ureia e insulina.

Houve uma substituição gradual de 
convecção e difusão, a fusão dos dois, hoje 
conhecido como HDF. O doutor aborda 
o motivo das terapias convectivas se desen-
volverem lentamente, como custos das bolsas, 
limitação de volume e manuseio, além da 
impossibilidade de individualizar a terapia. 
Com a evolução da medicina e da pesquisa, 
evidencias mostram que a hemodifiltração 
apresenta benefícios clínicos comparados com 
a hemodiálide de alto fluxo, como a remoção 
de solutos, estabilidade hemodinâmica e 
biocompatibilidade superior a HD alto-fluxo, 
todos com impactos positivos na sobrevida.
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Analises sugerem uma vantagem de 
sobrevivência nos pacientes que recebem 
volumes convectivos mais altos, e que a 
mortalidade global e taxa de evento CV não-
fatal não foram diferentes entre os grupos de 
pesquisa feitos. Um estudo sugere que online-
HDF pré-dilucional, especialmente com 
altos volumes, pode melhorar a sobrevida, 
mas RCTs são necessários, concluindo-se que 
as Terapias de Diálise Convectivas são o mais 
próximo da purificação sanguínea renal, em 
especial se aplicadas frequentemente.

O segundo bloco foi iniciado após 
o breve intervalo, e a abertura deste novo 
ciclo contou com a palestra do Dr. Bernard 
Canaud MD, Ph.D., Professor Emérito de 
Nefrologia, graduado pela Universidade 
de Montpellier, Faculdade de Medicina, 
Montpellier-F, e Cientista Médico Sênior, 
Escritório Médico Global FMC, Bad 
Homburg-G

Com a temática “Futuro da Substituição 
da Terapia Renal”, o Dr. reflete sobre os desafios 
da saúde, como a fragmentação do cuidado ao 
paciente, demografia dos pacientes, variação 
da qualidade dos tratamentos e sus resultados 
finais. Para o palestrante, existem quatro 
cenários possíveis para ser encaminhada a 
evolução da terapia renal, apresentando as 
opções atuais de tratamentos, como cuidados 
paliativos, transplante de órgãos, diálise e 
outros. O primeiro cenário fala sobre impedir 
a progressão da doença nos rins, indulgindo 
regressão da doença, com a promessa de 

um novo tipo de medicina. O segundo 
cenário fala sobre terapias disruptivas com a 
medicina regenerativa, imunotolerancia a um 
transplante renal de órgão hibrido. O terceiro 
cenário prevê a manutenção do uso da diálise 
e o último cenário fala sobre mudanças em 
políticas de saúde, em sistemas de saúde 
e nos cuidados renais desprovidos pelos 
profissionais de saúde.

Soluções apresentadas pelo palestrante 
seriam um suporte digital, atrelado a 
inovações de tecnologia em medicina e 
uma mudança drástica dos sistemas de 
saúde como os conhecemos, criando maior 
monitoramento e melhor feedback baseado 
em data. Um dos grandes exemplos usados 
pelo palestrante fala sobre a mudança 
do acesso vascular e sua preservação, que 
evoluem conforme a tecnologia, ampliando 
possibilidades para monitoramento remoto 
da fístula, controle do sódio e o controle 
do feedback de longa data por meio do uso 
de armazenamento na nuvem, e o papel da 
inteligência artificial em clínica.

Ele afirma que os fundamentos para o 
futuro da diálise se basearia em 4 aspectos: 
a industrialização/modernização da diálise, 
dar prioridade ao paciente, lidar com o 
Home Care e construir uma máquina de 
HD com design mais amigável, além de dar 
nota a necessidade futura de uma diálise 
ecologicamente sustentável.

O simpósio se encerra com a apre-
sentação do Acadêmico José Osmar Medina 



63

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 (5), 2019

Pestana, que graduou-se em Medicina pela 
Escola Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (1979), depois de ter 
exercido a profissão de torneiro mecânico 
entre os 16 e 19 anos e de técnico de 
laboratório durante todo o curso de 
Graduação. Concluiu a Residência Médica 
em Nefrologia no Hospital São Paulo (1983), 
permanecendo ligado à instituição como 
Chefe de Plantão do Pronto Socorro e na 
liderança do grupo de transplante renal. Após 
a obtenção do título de Doutor em Medicina 
em 1986, pela disciplina de Nefrologia em 
Transplante Renal, concluiu dois cursos 
de Pós-doutorado, um na área clínica de 
Transplante Renal na Cleveland Clinic, nos 
Estados Unidos (1987-1988), e outro em 
Transplante Experimental na Universidade de 
Oxford, Inglaterra (1989).

O Acadêmico discursa sobre “O 
Futuro do Transplante Renal”, comparando 
primeiramente doadores vivos e falecidos, 
e de que forma inovações radicais afetam 
o transplante. Ele afirma como um dos 
grandes desafios para com o transplante 
renal seria a disparidade geográfica de 
médicos. O programa “Global Partnership 

For Development: African Challenge and 
opportunity” fez progressos notáveis nos 
últimos cinco anos, trabalhando na redução da 
disparidade geográfica de médicos treinados 
para transplante renal, incentivando um 
aumento da procura de órgãos de falecidos, 
aonde ocorrem menos mortes violentas, 
trabalhando com a redução de recusa por 
parte das famílias. Ele apresenta os riscos de 
transplantes no cenário brasileiro, sendo eles 
a saturação de programas ativos, um déficit 
econômico para instituições de transplante, 
a flexibilidade para aceitar um doador vivo 
sem correlação sanguínea, e o critério flexível 
de doação após morte por ataque cardíaco.

Ressalta que a bioengenharia de órgãos 
artificiais, a partir de órgãos não viáveis para 
o transplante, aonde a estrutura do órgão é 
preenchida por células derivadas do próprio 
receptor, sem a necessidade do uso de 
imunossupressões em longo prazo. Conclui 
sua apresentação com um vídeo curto que 
exemplifica o benefício do transplante.

O simpósio tem encerramento com os 
agradecimentos dos organizadores e do Presi-
dente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva.

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

Parte 2Parte 1
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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 24/10/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente ad-hoc: Acad. Pietro Novellino 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo 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 ex-
Presidente, Acad. Pietro Novellino, assumiu a presidência da Sessão, declarando aberta a 47ª Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Walter Araujo Zin 
informou que o Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro tomou posse como Membro Titular na Academia 
Fluminense de Letras em 17 de outubro de 2019. Na sequência, o Acad. Pietro Novellino deu continuidade 
à programação científica da tarde, iniciada às 14h com a discussão “O que Você Deve Saber sobre Vaping 
e Cigarros Eletrônicos” e o Simpósio Terapia Renal Substitutiva, às 15h, organizado pelo Acad. Omar da 
Rosa Santos e o Dr. José Andrade Moura Neto (Programa Jovens Lideranças Médicas). Convidou, ainda, 
a Acad. Eliete Bouskela para integrar a mesa diretora na qualidade de coordenadora do Programa Jovens 
Lideranças Médicas, ressaltando o histórico da iniciativa, realizada em parceria com a Bayer do Brasil. 
Também foram chamados para integrar a mesa diretora o Acad. Miguel Riella e o Dr. José Andrade Moura 
Neto. O Dr. Bernard Canaud (Université de Montpellier, França) apresentou “The Future of Renal 
Replacement Therapy”. Em seguida, o Acad. José Osmar Medina de Abreu Pestana discorreu acerca d’ “O 
Futuro do Transplante Renal”. Encerradas as apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual 
participaram os Acadêmicos Miguel Riella, Mauricio Younes Ibrahim, José Hermógenes Rocco Suassuna, 
José Osmar Medina de Abreu Pestana e Eliete Bouskela. Ao final das discussões, o Acad. Pietro Novellino 
deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Omar da Rosa Santos, Cláudio 
Buarque Benchimol, Walter Araujo Zin, Ricardo José Lopes da Cruz, Pietro Novellino, Jayme Brandão 
de Marsillac, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Alberto de Barros Franco, José Hermógenes Rocco 
Suassuna, Mauricio Gomes Pereira, Mauricio Younes Ibrahim, Rubens Belfort Mattos Jr., Orlando 
Marques Vieira, Milton Ary Meier, Giovanni Guido Cerri, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Eliete 
Bouskela, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Jorge Fonte de Rezende Filho, Adolpho Hoirisch, José 
Horácio Costa Aboudib Jr., José Osmar Medina de Abreu Pestana, Gilberto de Nucci, Miguel Riella, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Maurício Augusto Silva 
Magalhães Costa, Carlos Eduardo Brandão Mello (28). 
 
 



S e s s ã o
31 de outubro de 2019

Academia Nacional de Medicina sedia 
o II Congresso Sul-Americano das 

Academias de Medicina

O ex-Presidente Acad. Pietro Novellino organizou e conduziu os trabalhos 
do II Congresso Sul Americano das Academias de Medicina

As atividades científicas da Academia 
Nacional de Medicina na última quinta-
feira (31) foram dedicadas ao II Congresso 
Sul Americano das Academias de Medicina, 
onde reuniu especialistas de diversas 
áreas, discutindo os principais desafios e 
perspectivas futuras para o ramo da medicina.

A primeira palestrante é a Professora 
Doutora Vilma Câmara, da Academia de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro, 
que possui graduação em Medicina pela 

Universidade Federal Fluminense (1969), 
mestrado em Medicina Neurologia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1981) e doutorado em Medicina Neurologia 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1992). Também possui pós-graduação em 
Saúde do Idoso – ENSP-FIOCRUZ (1994), 
é Prof.ª Emérita da UFF (2015), membro 
titular da Academia Brasileira de Neurologia, 
membro da ASPI/UFF, e Presidente da 
ABRAZ do Rio de Janeiro (2016).
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“Particularidades do envelhecimento 
saudável” é o tema apresentado pela doutora, 
que explica brevemente que o envelhecimento 
é um fenômeno universal nos seres vivos, o 
separando em dois tipos, O envelhecimento 
usual, que é mais comum, causado por fatores 
extrínsecos como dieta, sedentarismo e causas 
psicológicas que aumentam os efeitos adversos 
do envelhecimento; e o envelhecimento bem 
sucedido, caracterizado com baixo risco de 
doenças, incapacidades funcionais, excelente 
funcionamento físico e vida ativa.

São apontadas propostas de ações para o 
envelhecimento saudável, como a promoção da 
saúde, prevenção de doenças, conscientização 
de cidadania, manter-se independente e ativo, 
fortalecer a promoção de saúde e políticas 
de prevenção, melhora na qualidade de vida, 
equilíbrio do papel da família e do Estado 
para o cuidado, e por fim incentivar o papel 
de cuidar que o idoso realiza.

O envelhecimento ativo é conceituado 
como o processo de otimização das oportu-
nidades de saúde, participação e segurança, 
visando melhorar a qualidade de vida à 
medida que as pessoas ficam mais velhas, e 
tem como objetivo de aumentar a expectativa 
e qualidade de vida. Sua abordagem apoia a 
responsabilidade dos idosos no exercício de 
sua participação nos processos políticos e em 
outros aspectos da vida em comunidade.

O desempenho funcional pode ser 
influenciado por incapacidade física, inabi-
lidade cultural, impossibilidade de acesso a 

um ambiente saudável, devendo ser levados 
em consideração nos avanços na atenção 
com os idosos, já que o grande objetivo é 
uma sobrevida maior, acompanhada de uma 
qualidade de vida melhor.

Dando seguimento à programação, a 
Professora Yolanda Porchat dá foco as polí- 
ticas que auxiliam no envelhecimento 
saudável, diminuindo mortalidade infantil, 
e buscam o envelhecimento ativo no Brasil. 
As estratégias políticas para com o desen-
volvimento do envelhecimento saudável 
e ativo, levando-se em consideração nas 
doenças prevalentes no envelhecimento para 
com evita-los ou trata-los. Seu discurso é 
curto, porém mostra a importância dos 
avanços e cuidados para com o envelhe-
cimento no Brasil.

Prosseguindo com as apresentações, o 
próximo palestrante é o Acadêmico Gerson 
Canedo, graduado 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. Interno da 5ª 
Cadeira de Clínica Médica da Faculdade 
Nacional de Medicina (Professor Luiz 
Gentil Feijó) de 1959 a 1962. Concluiu 
o curso de pós-graduação no Instituto de 
Neurologia da Universidade de Londres 
e realizou estágios por concursos na 
Prefeitura do Rio de Janeiro e no antigo 
SAMDU, consagrando-se à Clínica Médica, 
particularmente à Neurologia Clínica, 
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ligando-se ao corpo docente da Faculdade 
de Ciências Médicas da UERJ desde 1963, 
por onze anos.

Em seu discurso ressalta a Ikigai e as 
“Bases Biológicas da Longevidade”. Ikigai é 
uma palavra japonesa que significa “razão de 
viver”, “objeto de prazer para viver” ou “força 
motriz para viver”. Existem várias teorias 
sobre essa etimologia, de acordo com os 
japoneses, todos têm um ikigai, e descobrir 
qual é o seu requer uma profunda e, muitas 
vezes, extensa busca de si mesmo.

Os telômeros são estruturas consti-
tuídas por fileiras repetitivas de proteínas 
e DNA não codificante que formam as 
extremidades dos cromossomos. Sua 
principal função é impedir o desgaste do 
material genético e manter a estabilidade 
estrutural do cromossoma. O Acad. Canece 
indagou se o uso da telomerase seria 
correto para manter tais estruturas, pois a 
telomerase é tem como função adicionar 
sequências específicas e repetitivas de DNA 
à extremidade 3’ dos cromossomos, onde se 
encontra o telômero é conhecida como uma 
causa de câncer.

A apresentação seguinte é do Dr. 
Ricardo de Oliveira, que fala sobre 
“Demência: Patogênese, Diagnóstico e 
Tratamento”. O conceito de demência 
evoluiu desde 1835, e hoje é dito como o 
comprometimento cognitivo global ao 
exame clínico, com preservação da vigília 
e impacto no desempenho das atividades 

cotidianas. O doutor exemplifica o caso de 
um paciente de dificuldade progressiva de se 
fazer entender e ser entendido. O palestrante 
apresenta duas características, a primeira 
é que como se faltasse atenção para com o 
paciente, porém o mesmo não fala coisas 
com sentido; palavras se tornando cada vez 
mais ambíguas.

Existem fragmentos de um significado, 
contudo não o suficiente para se fazerem total 
sentido. Ele fala da apraxia, integralmente 
relacionado ao uso de objetos. Destaca 
estudo blocado em que o paciente fazia uso 
de 3 ferramentas em sequência, e notou-se 
que o lobo parietal esquerdo, que controla 
as memórias fora ativado, além do sulco 
interparietal. Quando o indivíduo apenas 
pensa em usar o objeto não há diferença 
entre pensar e executar a tarefa.

Ele faz comparação entre as teorias de 
Demência de Pierre Marie e as Síndromes 
Cognitivas de Domínio-Específico de Hugo 
Liepmann, afirmando que é incrível como 
Pierre não entende que é precisamente a 
remoção da afasia e apraxia que atrapalha 
o progresso do conceito de demência, e é 
o que prevalece hoje. A demência é uma 
junção de afasia, apraxia, disexecutivo, 
amnésia e agnosia. Ainda discorre sobre 
a Doença de Alzheimer, um transtorno 
neurodegenerativo progressivo e fatal que se 
manifesta pela deterioração cognitiva e da 
memória, comprometimento progressivo 
das atividades de vida diária e uma variedade 
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de sintomas neuropsiquiátricos e de alte-
rações comportamentais. Entra também 
em detalhes sobre o Complexo Pick-
Demência frontotemporal e sua diferença 
do Alzheimer, aonde o paciente tem 
alucinações visuais vespertinas e noturnas, 
distúrbio do sono REM e a piora intermi-
tente da confusão mental com duração de 
3-7 dias. O doutor finaliza falando sobre 
tratamentos farmacológicos, ergonômicos, 
aconselhamento genético e legal.

O Acadêmico Gerson Canedo volta a 
se apresentar, desta vez sobre a demência,  
em especial falando sore doenças de 
Alzheimer e Síndrome de Down e a relação 
entre as mesmas, a menção de envolvimento 
genético, que vem associado a uma demên-
cia frontotemporal. O Acadêmico menciona 
os príons, forma aberrante de uma proteína 
normal, capaz de replicar-se sem nenhuma 
informação genética, encontrada em placas 
de amiloide, sendo agente infeccioso 
responsável por doenças degenerativas do 
sistema nervoso, sendo caracterizado como 
um fenômeno do próprio doente.

O Doutor Fernado Lanas Zenetti, Ph.D. 
da Faculdade de Medicina e Universidade 
de La Frontera Temuco, Chile discorre 
sobre “Atualizações em métodos invasivos 
desfibrilador, marca-passo e ablações”. O 
início de sua apresentação retrata a história 
do marca-passo, criado por John Alexander 
Hopps em 1950, mostrando os marca-
passos intracardíacos usados atualmente, 

que não fazem uso de eletrodos e tem uma 
bateria de 10 anos. O Dr. reflete sobre a 
terapia de ressincronização em pacientes 
com insuficiência cardíaca, consistindo no 
remodelamento cardíaco e a sua relação com 
a estimulação de HIS. Um leve foco é dado as 
caudas de morte súbita cardíaca e a enorme 
diferença entre os grupos de risco, através de 
gráficos. O doutor conclui sua apresentação 
estatuando três fatos; o marca-passo é 
uma tecnologia necessária para preservar 
função ventricular, reduzindo problemas 
de eletrodos e fontes de energia duráveis; 
os desfibriladores necessitam de insumos 
de menor custo, tamanho e maior duração 
de energia, e por fim, a Ablação falta um 
investimento significativo em treinamento 
profissional na área, além da necessidade de 
maiores estudos para esclarecer as indicações 
da fibrilação atrial.

O Acadêmico Manuel Luis Marti 
da Academia Nacional de Buenos Aires, 
é o palestrante seguindo. Com bacharel 
no Colégio Nacional de Buenos Aires, 
é médico e doutor em medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Buenos Aires. Atuou como Professor 
Catedrático de Medicina Interna, Professor 
Catedrático e atualmente trabalha como 
Professor Emérito da Universidade de 
Buenos Aires. Também foi Diretor do 
Departamento de Especialidades Clínicas e 
membro do Conselho de Administração 
da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
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versidade Católica Argentina Santa Maria 
de los Buenos Aires e Gerente de Ensino de 
Bioética na Universidade de Buenos Aires.

O Acadêmico ministra a palestra sobre 
“Cirúrgia Bariátrica em Diabetes”, iniciando 
a apresentação pelas indicações da cirurgia, 
sendo algumas delas a diabetes tipo 2, idade 
entre 25 a 65 anos de idade, pacientes que 
se encontram com diabetes a menos de dez 
anos, porém fazendo uso de insulina a mais 
de cinco. As técnicas cirúrgicas abordadas 
seriam o by-pass gástrico em Y, o by-pass 
duodeno e o gastroileal, além da gastroplastia 
tubular. O doutor enfatiza que tem como 
objetivo a perca de 50% do peso corporal 
e a manutenção deste peso posteriormente. 
São apontadas algumas complicações e 
fatores de risco para com a cirurgia, como a 
deficiência nutricional, doenças de patologia 
gastrointestinal, idade avançada, IMS alto, 
hipertensão e enfermidades cardíacas. 
Entre as complicações de metabologias, 
encontram-se a anemia, hipoglicemia, 
Hipovit D, Síndrome de Dumping e 
outras, trazendo a necessidade de o paciente 
fazer uma série de ingestões de vitaminas e 
minerais recomendados pelos médicos.

Com a temática “A Simpatectomia 
Vídeo Toracoscópica no Tratamento da 
Hiperidrose Primária” é ministrada pelo 
Acadêmico Rossano Kepler A. Fiorelli. 
Com um currículo impecável, o Acadêmico 
foi aprovado em 2º lugar para Medicina 
na Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO). Graduou-se em 
1988, tendo como patrono e paraninfo 
respectivamente os Acadêmicos Azor José 
de Lima e Carlos Alberto Basílio de Oliveira. 
Possui mestrado em Cirurgia Torácica (1997) 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e doutorado em Cirurgia Geral – Setor 
Cirurgia Torácica (2001) pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou 
como livre-docente em Técnica Cirúrgica 
e Cirurgia Experimental na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Realizou Residência Médica em 
Cirurgia Torácica no Serviço de Cirurgia 
Torácica e Cardiovascular do Hospital da 
Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, 
acoplado ao Curso de Especialização em 
Cirurgia Torácica da PUC-RJ, sob a direção 
do Prof. Dr. Jesse Pandolpho Teixeira, 
considerado Mestre da Cirurgia Torácica 
Brasileira e um dos mais renomados 
cirurgiões torácicos do mundo.

Expôs em sua palestra sobre a hiperidrose 
que é conceituada como uma sudorese 
excessiva, além das necessidades termo-
reguladoras do organismo. A hidroperidrose 
primaria tem caráter regional (mãos, axilas, 
pés ou crânio) isoladas ou em associação, 
intermitente e independente de condições 
externas. Já a secundária é generalizada, 
causada por obesidade, hipertireoidismo, 
menopausa, doenças psiquiátricas, tuber-
culose, feocromocitoma, acromegalia ou 
linfoma. Atinge cerca de 1% da população 



70

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 (5), 2019

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

Parte 2 Parte 3Parte 1

mundial, e causa problemas com atividades 
sociais, educacionais, profissionais e afe-
tivas. O tratamento clínico é baseado em 
drogas anticolinérgicas, anidroticas, toxina 
botulínica tipo A, ressecção de pele e 
glândulas sudoríparas axilares, tratamentos 
homeopáticos, ortomoleculares, acupuntura, 
acompanhados do tratamento psicológico e 
psicoterápico.

O tratamento cirúrgico tem algumas 
complicações, como a Nevralgia intercostal, 
síndrome de Claude-Bernanrd-Horner, lesão 
do plexo braquial, pneumotórax residual, 
infecções, dentre outras complicações. Entre 
as indicações, encontram-se o rubor facial, 
a isquemia de MMSS, Síndrome dolorosa 
pós-traumática, Síndrome do QT longo, 
Angina de peito e o Fenômeno de Raynaud. 
Há um importante impacto positivo na 
qualidade de vida dos pacientes portadores de 
hiperidrose primária que foram submetidos 
à simpatectomia videotoracoscópica.

Encerrando o evento, a palestra foi 
realizada pelo o Acadêmico José Galvão-
Alves que é graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1976). Fez Residência na especialidade de 

Clínica Médica no Hospital São Francisco 
de Assis e no Hospital da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Especializou-
se em Gastroenterologia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 
1980, onde também cursou mestrado em 
Gastroenterologia em 1982. No mesmo ano, 
realizou um “update in internal medicine”, 
pela Harvard Medical School. Concluiu 
doutorado em Gastroenterologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais.

O Acadêmico discorreu sobre a 
“Pancreatite Autoimune”, uma doença fibro-
inflamatória sistêmica que afeta múltiplos 
órgãos, em especial o pâncreas, ductos 
biliares, glândulas salivares, retroperitôneo, 
rins e lonfonodos. A pancreatite pode 
ser reconhecida por dois tipos. Tipo 1 
como doença multisistêmica e Tipo 2, um 
distúrbio específico. O diagnóstico prova 
que a PAI tipo 1 é encontrada em pacientes 
de 50 á 60 anos e a PAI tipo 2 em pacientes 
adolescentes. Foi realizada uma análise 
comparativa com estudo de PET-CT, 
que demonstrou a regressão completa da 
captação difusa do radiotraçor no pâncreas.
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ATA DA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 31/10/2019, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente ad-hoc: Acad. Pietro Novellino 
Secretário-Geral: Acad. José Galvão-Alves 
 
Com quórum regimental e mediante a ausência justificada do Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
e o 1º Vice-Presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino, assumiu a 
presidência da Sessão, declarando aberta a 48ª Sessão Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves ressaltou que no dia 7 de novembro de 2019, a 
partir de 9h, será realizado o Intercâmbio Franco-Brasileiro acerca do Melhor Envelhecimento, organizado 
por meio da parceria entre a Academia Nacional de Medicina do Brasil e a Fundação da Academia Nacional 
de Medicina da França. Não havendo comunicações por parte dos Acadêmicos, o Acad. Pietro Novellino 
deu continuidade às atividades científicas do dia, iniciadas às 9h pelo II Congresso Sul-Americano das 
Academias de Medicina (VI Conclave Brasil-Argentina). Na sequência, convidou para compor a mesa 
diretora o Dr. Luiz José Martins Romêo Filho, Presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro; o Dr. Manuel Martí, representando a Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, e o Dr. 
Fernando Lanas Zanetti, representando a Academia Chilena de Medicina. Dando sequência ao Simpósio, 
o Acad. Rossano Fiorelli discorreu acerca de Pontos Importantes da Cirurgia Minimamente Invasiva da 
Hiperidrose. Em seguida, o Acad. José Galvão-Alves abordou Pancreatite Autoimune. Encerradas as 
apresentações, iniciou-se rodada de debates, da qual participaram os Acadêmicos Omar da Rosa Santos, 
José Carlos do Valle, José Galvão-Alves, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
o Grande Benfeitor Jorge Jaber e o Dr. Luiz José Martins Romêo Filho. Ao final das discussões, o Acad. 
Pietro Novellino deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Omar da Rosa Santos, 
Mauricio Younes Ibrahim, Walter Araujo Zin, José Luiz Gomes do Amaral, Rubens Belfort Mattos Jr., 
Orlando Marques Vieira, Maurício Gomes Pereira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Henrique Murad, 
José de Jesus Peixoto Camargo, Milton Ary Meier, Gerson Canedo de Magalhães, José Carlos do Valle, 
Aderbal Magno Caminada Sabrá, Carlos Eduardo Brandão Mello, Pietro Novellino, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Mario Barreto Corrêa Lima, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Talvane Marins 
de Moraes (Honorário Nacional), José Galvão Alves (21). 
 
 
 



S e s s ã o
7 de novembro de 2019

Academia Nacional de Medicina no 
Intercâmbio Franco-Brasileiro sobre 

Melhor Envelhecimento

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva em foto com a delegação francesa 
durante o Intercâmbio Franco-Brasileiro sobre Melhor Envelhecimento

Iniciando as palestras do Simpósio, a 
doutora Luciana Branco da Motta da UFRJ 
lesiona sobre “Questões Relacionadas ao 
envelhecimento no Brasil” mostrando um 
processo de envelhecimento do Brasil de 
forma muito significativa, em torno de 45% 
da população. Afirma que o Brasil vive por 
uma série de óbitos em residências relacionado 
ao envelhecimento das doenças crônicas. 
O IBGE aponta uma distância cada vez 

maior entre as massas da sociedade impacta 
diretamente com o envelhecimento do país e 
como ele ocorrerá. A apresentadora fala das 
políticas que afetam diretamente a população 
de idade avançada, em especial sobre um 
plano de atenção pra o envelhecimento, 
diretrizes PNSPI trazem organização que 
traz uma série de contribuições resultantes 
para a busca de um envelhecimento 
saudável. A ANS lançou a ideia da prevenção 

Organização: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva e Dr. Bernard Charpentier
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de saúde e prevenção de riscos para uma 
abordagem ampla para diminuição do risco 
de doenças crônicas mesmo dentro do meio 
privado. Concluindo sua fala, a doutora fala 
sobre a formação dos geriatristas no Brasil, 
e sobre a falta de conteúdo em relação à 
área, e o encurtamento dos profissionais de  
saúde da área.

Seguindo com as palestras, o Professor 
Joel Belmim do Hospital Chaler Foix e 
da Universidade Sorbonne fala sobre “Os 
desafios do envelhecimento na França”, 
falando sobre o envelhecimento mundial 
como um todo, a sua evolução de 2015 á 
2050, com uma estimativa que em 2050 as 
pessoas com mais de 60 anos se totalizarão 
em 2000 milhões de pessoas, ou seja, 22% 
da população mundial. Ele fala que o desafio 
do século 21 é a longevidade das pessoas, 
aonde a expectativa de vida aumenta, com 
as mudanças nos sistemas de saúde assim 
como as mudanças da sociedade, com a 
questão da economia e aspectos sociológicos. 
O professor ver como consequência disso, a 
crescente criação de famílias que incluem 
quatro gerações; um novo período da 
vida humana, além das consequências 
econômicas, assumindo a necessidade de 
gastos para cm a saúde dessa população de 
idade mais avançada, pensões, assistências 
e consumo, criando todo um novo setor da 
economia específico, tendo como público 
alvo essa geração de pessoas de idade avançada 
que envelheceram de forma saudável.

Para a sociedade francesa, a posição dos 
mais velhos torna-se complexa, com a criação 

de novos estereótipos ligados a problemas 
intergeracionais, e com a necessidade da 
criação de políticas para indivíduos que se 
encaixem nessa faixa etária. Alguns problemas 
de saúde específicos acometerão esses 
indivíduos, como multicomorbidades, a de- 
pendência de outros e organizações de 
cuidados específicos, já que a prevalência 
de doenças crônicas cresce ao lado da idade 
dos indivíduos, assim como a dependência 
de outros. Essa dependência implica com 
custos anuais, e uma alocação personalizada 
da economia para esse objeto em questão. 
Finalizando, ele fala de desafios e problemas 
para o futuro, como a qualidade do cuidado, 
novos tipos de assistências home care, o papel 
da tecnologia em melhorar os cuidados com a 
saúde e auxiliar a vida e a prevenção de riscos.

O Professor Bernard Charpentier, ex-
presidente da FEAM e membro da Aca-
demia Francesa de Medicina, tem como 
tema “Relatório europeu da SAPEA sobre 
o envelhecimento da sociedade europeia”. 
O objetivo da instituição é mostrar 
evidências baseadas em políticas europeias 
independentes e interdisciplinares para a 
Comissão Europeia, combinando recursos 
de 100 academias individuais pela Europa, 
com centenas de seguidores, cobrindo todas 
as disciplinas (social, humana, natural, 
engenharia e ciências médicas). Para isto, é 
usado um mecanismo chamado de SAM, 
anunciado em maio de 2015 com o objetivo 
de assegurar o acesso ao melhor conselho 
cientifico possível independente de interesses 
institucionais ou políticos. A SAPEA possui 
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um projeto de colaboração com as 100 
academias espalhadas pela Europa, para o 
compartilhamento de informações e união, 
mantendo suas independências e publicações 
produzidos dentro da SAPEA. Ele afirma 
que a SAPEA vê o envelhecimento da 
população como uma oportunidade para o 
envelhecimento saudável, num processo de 
desenvolver e manter habilidades funcionais 
e o bem-estar nessa idade.

Dando prosseguimento às palestras, 
a Doutora Cristiane Branquinho Lucas, 
Promotora de Justiça e Coordenadora do 
CAO Idosos e Pessoas com Deficiência no 
MPRJ aborda o tema “Abuso ao Idoso”. 
Um dado importante a ser lembrado é que 
os grupos populacionais mais velhos, acima 
de 80 anos crescem proporcionalmente mais 
rápido que outras faixas etárias, sendo mais 
vulneráveis, indivíduos estes com capacidade 
funcional já limitada. Acomete a necessidade 
de novos arranjos familiares, causando cada 
vez mais a necessidade de o Estado assumir 
o papel de reconhecer seu dever para dar 
o cuidado devido a pessoa idosa que têm 
necessidade de um cuidado avançado, 
que depende de outros e não conta com a 
presença de um cuidador ou da família.

Há uma ausência de serviço socio-
assistencial de acolhimento e de políticas 
de cuidado em domicílio, e diante dessas 
ausências é observado um aumento agravante 
de lares permanentes para idosos de forma 
clandestina, infringindo diretamente com 
direitos humanos, e é cada vez mais frequente 
a negligência em relação ao aumento dos 

casos de demência e as consequências da 
doença de forma progressiva. É necessária 
a mudança de cultura para se apropriar da 
necessidade de cuidar do indivíduo idoso, e o 
idoso reconhecer suas limitações, e o Estado 
a prestar seus deveres de forma solidária. É 
dever de todos prevenir a ameaça ou violação 
dos direitos dos idosos, devendo todo 
cidadão comunicar a autoridade competente 
qualquer forma de violação aos direitos 
estabelecidos no Estatuto do Idoso que tenha 
testemunhado ou tenha conhecimento.

O Doutor Marcelo Levites, através de 
uma história de caso real fala sobre “Como 
administrar a velhice através da medicina 
humanista”. A capacidade de compaixão 
e empatia e a continuidade do cuidado 
com uso da tecnologia, estrutural permite 
capacidade de conexão entre as etapas; desde 
o conhecimento das estruturas disponíveis, 
incluindo casas de repouso, serviços de home 
care, profissionais de saúdes, na busca de 
soluções além da resolução da enfermidade.

O Professor Alain Franco fala das 
“Novas Tecnologias que atendem a velhice, 
em casa e em instituições”. Envolvendo 
sua questão em torno da Gerontecnologia, 
uma abordagem cruzada e multidisciplinar 
entre a gerontologia e tecnologia, unindo as 
ciências do envelhecimento com as técnicas 
aplicadas a produção de bens e serviços. O 
professor fala da expressão de “necessidade 
de saúde”, aonde a doença engloba não 
só seu diagnóstico, mas um grupo de 
pacientes, a indústria farmacêutica e uma 
monopatologia, aonde suas consequências 
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são as dores, deficiências e desvantagens, de 
modo que que já necessidade de enfrentar 
essa expressão, relembrando o paradigma 
hipocrático e o funcional.

A tecnologia tem papel de compensar 
o processo do envelhecimento, de forma 
que além de o letargiar, contribuí para o 
envelhecimento saudável. A construção de 
um quadro para uma nova abordagem 
conceitual de atividade funcional, a neces-
sidade de transformar nossos modelos de 
cura médica com base na doença, para que 
assim as tecnologias são justificadas no 
monitoramento de doenças crônicas e no 
apoio a vida dos cidadãos mais velhos. O uso 
da telemedicina entra em questão para testes 
neuropsicológicos remotos, que auxilia na 
tomada de decisão, educação, coleta de dados 
médicos através do trabalho cooperativo por 
meio de uma plataforma.

Por fim conclui-se que a tecnologia 
é um exemplo de resposta as necessidades 
de um novo paradigma de funcionamento, 
ocorrendo ao lado da biologia e ciências 
humanas, como inovação em geriatria e 
gerontologia. No futuro, a tecnologia deve 
contribuir eficientemente para a prevenção 
e auxiliar o envelhecimento de pessoas com 
deficiência física e mental, contribuindo par 
reduzir carga dos cuidadores

O Professor Joel Belmin volta a posição 
de palestrante, abordando o tema “O 
idoso frágil, a abordagem multidisciplinar 
e a qualidade de vida”. A fragilidade é o 
maior problema nos últimos 10 anos em 
pesquisa científica geriátrica. O conceito 

de gerontologia preventiva vem das 
consequências das doenças, para com a 
sua prevenção de uma forma total. Alguns 
riscos se mostram como a identificação 
de indivíduos com risco de se tornarem 
dependentes ou admitidos em instituições 
de cuidado, identificar suas fraquezas e a 
intervenção para reforçar ou aliviar tais 
fraquezas. O professor fala sobre a promoção 
de envelhecimento saudável, evitando fatores 
tóxicos como o fumo, sedentarismo, abuso de 
álcool, pesticidas, benzodiazepinas e drogas 
anticolinérgicas, todos que contribuem para 
problemas na saúde do idoso.

Encerrando a sessão, o professor 
Alexandre Kalache, MD, Ph.D., Presidente 
do Centro Internacional da Longevidade 
no Brasil fala sobre a “Revolução da 
Longevidade: Estamos preparados?”. Ele 
fala sobre o envelhecimento progressivo, 
com a comparação de 1950 a 2050, a 
população chegando a 386 milhões. 
O maior desafio da longevidade seria a 
igualdade do envelhecimento ligado a 
diferenças financeiras extremas de classes. O 
envelhecimento ativo depende de uma série 
de determinantes, desde acesso a serviços 
sociais e de saúde até determinantes sociais, 
todos se influenciando.

Parte 2 Parte 3Parte 1

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 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 07/11/2019, 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 49ª Sessão Ordinária, 
relativa ao 190º Ano Acadêmico, ressaltando a presença do Exmo. Embaixador da França no Brasil, Dr. Michael 
Miraillet, do Vice-Presidente da Fundação da Academia Nacional de Medicina da França, o Dr. Bernard Charpentier 
e do Presidente da Associação Médica Brasileira, o Dr. Lincoln Lopes Ferreira. Na sequência, colocou em discussão 
e aprovação as atas das Sessões de 26 de setembro, 3 de outubro e 10 de outubro e, não havendo reparos por parte 
dos Acadêmicos, foram aprovadas. Comunicou que a Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
a Dra. Denise Pires de Carvalho, respondeu à carta enviada pela Academia Nacional de Medicina, garantindo que o 
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente lotado no campus Praia Vermelha, não 
terá sua localidade alterada. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz informou que 
não haverá Sessão Ordinária na Academia Nacional de Medicina no dia 14 de novembro de 2019. Informou também 
que em 28 de novembro de 2019 ocorrerão as eleições para a Diretoria da Academia Nacional de Medicina para o 
biênio 2020-2022. Por fim, afirmou que no dia 29 de novembro de 2019, na Tribuna B do Jockey Clube Brasileiro às 
20h, haverá o tradicional Jantar Acadêmico de encerramento das atividades científicas da Academia Nacional de 
Medicina relativas ao ano de 2019. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. José Carlos do Valle relatou suas 
experiências como representante da Academia Nacional de Medicina no XXIV Congresso Brasileiro de História da 
Medicina, realizado entre os dias 24 e 27 de outubro de 2019, na sede da Associação Paulista de Medicina, em São 
Paulo. Desta atividade surgiu o projeto de plantio de um plátano, cujo espécime é oriundo da mesma árvore de Cós, 
na Grécia, sob a qual Hipócrates ensinava seus discípulos e deu início a história da Medicina contemporânea. O local 
seria em frente ao Centro da Memória Médica, projeto aprovado por unanimidade pelo plenário Acadêmico. O Acad. 
Delta Madureira Filho informou que a Associação Médica Brasileira, em conjunto com as Sociedades Médicas 
cirúrgicas brasileiras, aprovou junto ao Conselho Federal de Medicina uma resolução que regulariza o ensino da 
cirurgia robótica no Brasil. O Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro ressaltou a realização da segunda edição do evento 
Academia na Serra, nos dias 8 a 9 novembro de 2019, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, fruto da parceria 
entre a Academia Nacional de Medicina e a Fundação Oswaldo Cruz. Encerradas as Comunicações dos Acadêmicos, 
o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, iniciou a cerimônia solene em homenagem ao Exmo. Embaixador da 
França no Brasil, Dr. Michel Miraillet, entregando a este o Diploma e a Medalha Acadêmica Comemorativa. Na 
sequência, o Exmo. Embaixador, Dr. Michel Miraillet, proferiu breve discurso agradecendo os cumprimentos do 
Presidente e de todo o corpo Acadêmico. Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, também 
realizou a entrega de Diploma e Medalha Acadêmica Comemorativa para a Académie Nationale de Médecine de 
France e a Fondation de l’Académie Nationale de Médecine, entregues ao Dr. Bernard Charpentier, que também 
proferiu breve discurso de agradecimento. Encerradas as homenagens, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, transferiu a presidência dos trabalhos da sessão científica para o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino. Na 
sequência, o Dr. Alexandre Kalache proferiu a conferência “A Revolução da Longevidade – Estamos Preparados?”. 
Após a conferência, o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Rubens Belfort Mattos Jr., Rui Monteiro de Barros e Maciel, Mauricio 
Younes Ibrahim, Eliete Bouskela, Cláudio Buarque Benchimol, Omar da Rosa Santos, José Luiz Gomes do 
Amaral, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Manassés Claudino Fonteles, Orlando Marques Vieira, 
Walter Araujo Zin, Milton Ary Meier, Ricardo José Lopes da Cruz, Paulo Henrique Murtinho Couto, Luiz Felippe de 
Queirós Mattoso, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José Carlos do Valle, 
Marcus Tulio Bassul Haddad, Mario Barreto Corrêa Lima, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Delta 
Madureira Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, José Horácio Costa Aboudib Jr. (26).  
 
 

________________________ 
Acadêmico Walter Araújo Zin 

2º Secretário 



S e s s ã o
21 de novembro de 2019

Academia Nacional de Medicina realiza 
Simpósio sobre Captação e Transplantes 

de Órgãos e Simpósio Internacional sobre 
Pós-Graduação em Área Cirúrgica

Organizadores do evento: Acadêmicos Silvano Raia, Pietro Novellino e Rossano 
Fiorelli

As atividades científicas do dia 21 de 
novembro abordam a Captação de Trans-
plantes e Pós-graduação em Cirurgia, organi-
zado pelos Acadêmicos Pietro Novellino, 
Silvano Raia, José Galvão-Alves e Rossano 
Fiorelli com a coordenação de Joaquim Ribeiro 

Filho, Ricardo Ribas e Flávio Sá Ribeiro que 
movimentaram a sede da academia.

O primeiro abordou a Captação de 
Transplantes, e o segundo deu enfoque na 
Pós-graduação em Cirurgia. Na captação de 
órgão foi apresentada a legislação na doação 

Organização: Acads. Pietro Novellino, Francisco Sampaio, José 
Galvão-Alves e Rossano Fiorelli
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de órgãos, pela Dra. Daniela Salomão do 
SNT, que consta com um programa seguro, 
auditável e transparente com objetivo da 
melhoria do cuidado com o doador para 
a sobrevida do paciente, e a definirão de 
indicadores e parâmetros de qualidade mínimo 
será construída com o apoio da ABTO.

Seguido com a programação, o Dr. 
Gabriel Texeira, que fala sobre “Programa 
Estadual de Transplantes”, lançado em abril 
de 2010 e é responsável pela aplicação do 
novo Regulamento Técnico elaborado pelo 
Ministério da Saúde, através do Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT) no Estado 
do Rio de Janeiro. Criado com o objetivo 
de aumentar o número de transplantes 
de órgãos e tecidos no Estado do Rio de 
Janeiro, o programa investiu na implantação 
de quatro Coordenações Intra-Hospitalares 
de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (Hospital Estadual Getúlio 
Vargas, Hospital Estadual Adão Pereira 
Nunes, Hospital Estadual Azevedo Lima 
e Hospital Estadual Alberto Torres). Esta 
iniciativa proporcionou um contato direto 
entre os médicos que cuidam de possíveis 
doadores e os familiares destes pacientes. A 
partir da criação do programa, o número 
de hospitais credenciados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) para realizar transplantes 
de fígado, rins, coração, pâncreas e córneas 
também aumentou, e um banco de olhos foi 
inaugurado em Volta Redonda.

“O fomento da Pós-Graduação no 

Estado do Rio de Janeiro” é tema de 
Acadêmico Jerson Lima, Presidente da 
FAPERJ, que ressalta o valor econômico da 
ciência para a sociedade e o seu impacto, 
descrevendo a importância da pesquisa 
pública, que gera riquezas entre 3 a 10 vezes 
maiores que o valor investido, impacta 
diretamente na qualidade e expectativa 
de vida. Ele incluí em sua fala as missões 
da FAPERJ, como implementação e 
valorização do sistema C,T&I no Estado 
do Rio de Janeiro, promovendo sua ligação 
entre o mesmo e a sociedade, enquanto 
avalia o impacto dos investimentos, e 
acompanhamento dos projetos aprovados. O 
aumento dos investimentos em C,T&I pode 
ser medido pela excelência na pós-graduação, 
com a melhor no nível de avaliação dos 
programas, na pesquisa, que aumentou em 
66%, na excelência universitária, aonde 4 
das universidades do Rio de Janeiro estão 
entre as 20 melhores do país, a atração de 
centros de pesquisas dentre outros diversos.

Dando prosseguimento ao evento, 
o Acadêmico Marcelo Marcos Morales, 
Secretário de Políticas para Formação e 
Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
abordou o tema “Ciência da Saúde: Ações 
do MCTIC”. A missão do MCTIC é de 
produzir riqueza para o Brasil, contribuir 
para a qualidade de vida dos cidadãos e 
produzir conhecimento. A SEFAE atua 
no planejamento e articulação de políticas 
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voltadas para formação de recursos humanos 
em C&T, infraestrutura de pesquisa e 
promoção da Pesquisa e Desenvolvimento em 
áreas estratégicas. Alguns de seus programas 
estratégicos são: Ciência na Escola, Saúde 
na Ciência, Ciência para Desafios Globais, 
Ciência para o Biofuturo da biodiversidade a 
bioeconomia e a Infraestrutura para Ciência. 
O Acadêmico dá destaque as chamadas 
CNPq para Ciências da Saúde de 2018 
a 2019, que totalizaram um total de 15 
chamadas e mais de 100 Milhões de reais 
dedicados a pesquisas para a saúde no Brasil.

Dr. Ricardo Zorron, diretor do depar-
tamento de cirurgia bariátrica e metabólica 

no Hospital Acadêmico da Universidade 
de Charité e Professor de pós-graduação 
da UNIRIO tem com tema a “Inovação 
em Cirurgia”. Pesquisas feitas em animais 
trouxeram maiores seguranças para a evolução 
de cirurgias via transorais. Foi produzido um 
estudo de 362 pacientes NOTES mostrando 
resultados das inovações cirúrgicas sem a 
necessidade de incisões agressivas ao corpo. 
Alguns desafios técnicos são de exposição, 
limitação de movimento, a visualização 
e a sutura. Porém o caminho das cirurgias 
endoscópicas abre um leque de opções 
para pacientes em situações debilitantes  
ou incapacitantes.

Acadêmicos Francisco Sampaio, José Galvão Alves, Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva, Pietro Novellino e Rossano Fiorelli
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Para assistir na íntegra aos vídeos 
desse Simpósio, basta abrir esse QR Code 
abaixo em seu celular ou tablet.

Parte 2 Parte 3Parte 1

O Dr. Marcus Vinicius Henriques Brito 
apresenta “Evolução dos mestrados profis-
sionais e perspectiva dos doutorados pro-
fissionais em cirurgia”. Os mestrados 
profissionais no Brasil apareceram na década 
de 90 e esta vinculado com a residência, 
tendo aplicabilidade imediata. Há um 
plano de trabalho com objetivo de reduzir 
assimetrias intercursos e interinstitucionais 
para uma produção técnica de qualidade, 
incrementando parcerias com o setor privado, 
para finalizar o quadriênio com pelo menos 
4 programas nota 4. O professor nota 
alguns problemas a serem observados como 
mudanças na coordenação, incoerência da 
realidade, parcerias com a iniciativa privada, 
fraca captação de recursos e pobre interna-
cionalização e inserção dos programas.

Encerrando o evento, a Prof. Denise de 
Freitas da UNIFESP, membro do CTC-ES 

CAPES, apresenta “Situação Atual da Pós-
Graduação sctricto-sensu na Área Cirúrgica”. 
A CAPES é uma fundação vinculada ao 
Ministério da Educação e atua na expansão 
e consolidação da pós-graduação stricto 
sensu brasileira. O Sistema Nacional de 
Pós-graduação passou por uma política de 
expansão, focando no retardo da medicina, 
tendo um aumento de 11% dos Mestrados e 
68% dos Doutorados em Medicina no Brasil 
de 2008 a 2018. A CAPES tem um plano 
de Aprimoramento do Sistema de Avaliação 
para 2021 para implementar a criação e 
revisão das normas da pós-graduação, a 
Plataforma Sucupira, Qualis Periódicos de 
Referência, Revisão da Ficha de Avaliação, 
Planejamento Estratégico da Pós-Graduação, 
a Autoavaliação e o CONECTI.
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ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 190º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 21/11/2019, 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 50ª Sessão 
Ordinária, relativa ao 190º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação as atas das sessões de 17, 
24 e 31 de outubro de 2019 e, não havendo manifestações por parte dos Acadêmicos, foram aprovadas. Na 
sequência, informou que, por meio de projeto capitaneado pelo Acad. Milton Ary Meier e com o suporte da equipe 
do Hospital Pró-Cardíaco, foi inaugurada sala de atendimento de emergências cardiorrespiratórias nas 
dependências da Academia Nacional de Medicina. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves 
também abordou a inauguração da sala de emergência, ressaltando que, por muitos anos, a instituição sofreu 
com a carência de tal estrutura para atendimento durante os eventos acadêmicos, como posses e solenidades 
de outorgas de título. Destacou, ainda, a liderança exercida pelo Acad. Milton Ary Meier. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Walter Araujo Zin apresentou breve atualização acerca do projeto de realização de um 
evento TEDMEDLive na Academia Nacional de Medicina, pré-agendado para os dias 24, 25 e 26 de março de 
2020. O Acadêmico ressaltou que a Academia Nacional de Medicina preencheu todos os requisitos necessários 
para ser credenciada como uma das instituições que hospedará o TEDMEDLive, destacando que os logos 
oficiais do evento também já foram aprovados pela organização TEDMED. O Acad. Milton Ary Meier destacou 
que a sala de emergência já está em pleno funcionamento e equipada com toda a aparelhagem e medicamentos 
necessários para atendimento em quaisquer emergências cardiorrespiratórias. Na sequência, o Presidente, 
Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, convidou o Acad. Rossano Kepler Alvim Fiorelli para compor a mesa diretora, 
dando início à solenidade de outorga do título de Correspondente Estrangeiro ao Dr. Ricardo Zorron. Após a 
entrega do Diploma Acadêmico, o novel Correspondente Estrangeiro foi saudado pelo Acad. Pietro Novellino, 
que proferiu algumas palavras, ressaltando a carreira e os feitos do Dr. Ricardo Zorron. Na sequência, o Acad. 
Delta Madureira Filho fez uso da palavra para expressar júbilo pela outorga do título ao Dr. Ricardo Zorron. Em 
seguida, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu sequência ao Simpósio Internacional acerca da 
Pós-Graduação em Área Cirúrgica, iniciado às 14h e organizado pelos Acadêmicos Pietro Novellino, Francisco 
Sampaio, José Galvão-Alves e Rossano Fiorelli. O Acad. Marcelo Marcos Morales proferiu conferência intitulada 
“Ciências da Saúde: ações do MCTIC”. Em seguida, o Correspondente Estrangeiro Ricardo Zorron (Klinikum 
Ernst von Bergmann) discorreu sobre “Inovação em Cirurgia”. O Prof. Marcus Britto (CAPES/UEPA/UFA) 
abordou “Evolução dos Mestrados Profissionais e a Perspectiva dos Doutorados Profissionais em Cirurgia”. Por 
fim, a Profa. Denise de Freitas (CAPES/Unifesp) fez apresentação intitulada “Situação Atual da Pós-Graduação 
Stricto Sensu na Área Cirúrgica (Medicina III)”. Ao final das apresentações, coube ao Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio realizar os comentários finais acerca da sessão científica, encerrada na sequência. Findo o 
Simpósio, o Acad. Daniel Goldberg Tabak foi convidado a proferir breve discurso de saudação ao Prof. Robert 
Peter Gale (Imperial College, Londres), que apresentou a conferência “Lessons from Chernobyl: Can We Survive 
Nuclear Terrorism?”. Encerrada a conferência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Rubens Belfort Mattos 
Jr., Arno von Buettner Ristow, Mauricio Younes Ibrahim, Milton Ary Meier, Walter Araujo Zin, Omar da Rosa 
Santos, José Galvão-Alves, Jerson Lima da Silva, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Francisco José 
Barcellos Sampaio, Gerson Canedo de Magalhães, Marcelo Marcos Morales, Wanderley de Souza, Orlando 
Marques Vieira, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Jayme 
Brandão de Marsillac, Delta Madureira Filho, José Manoel Jansen, José Carlos do Valle, Pietro Novellino, 
Maurício Gomes Pereira, Daniel Goldberg Tabak, Henrique Murad, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Gilberto 
de Nucci, Omar Lupi da Rosa Santos, Mario Barreto Corrêa Lima (29). 

________________________ 
Acadêmico Walter Araújo Zin 

2º Secretário 



S e s s ã o
28 de novembro de 2019

Com votação histórica e clima 
fraternal, Rubens Belfort é eleito 

novo presidente da ANM

Após a atualização do Estatuto da 
Academia Nacional de Medicina, realizada 
durante a gestão do Acadêmico Jorge Alberto 
Costa e Silva, ocorreu, na última quinta-feira 
(28), a eleição para a Diretoria do biênio 2020-
2021. Fundada sob o reinado do imperador  

D. Pedro I, em 30 de junho de 1829, a 
Academia é a instituição científico-cultural 
mais antiga do Brasil, e já teve como Presidentes 
importantes nomes da Medicina brasileira — 
eleito, o Professor Rubens Belfort deixa sua 
marca como 66º presidente da instituição.

O Presidente Jorge Alberto Costa e Silva conduziu os trabalhos da eleição, que contou 
com a presença massiva do Corpo Acadêmico
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Concorrendo em chapa única, a eleição 
do Acadêmico reúne diversas peculiaridades: 
Rubens Belfort é o primeiro presidente eleito 
para a Academia Nacional de Medicina que 
reside fora do Rio de Janeiro. Sua eleição 
reafirma o caráter nacional da instituição, 
que também é reforçado pelo fato de o 
Acadêmico ser membro de outras importantes 
instituições científicas nacionais, como a 
Academia Brasileira de Ciências - antes de 
Belfort, o último presidente da ANM a 
ser membro das duas instituições foi o Dr. 
Olympio Oliveira Ribeiro da Fonseca, que 
presidiu entre os anos de 1961 e 1963.

Eleito como Membro Titular em 
fevereiro de 1999, Rubens Belfort tomou 
posse no dia 25 de maio de 1999 para a 
cadeira de número 64 da Secção de Cirurgia, 
patronímica de Henrique Guedes de Mello, 
em decorrência do falecimento de Carlos 
Paiva Gonçalves. Nascido em São Paulo, o 
Acadêmico graduou-se em Medicina em 
1970, pela Escola Paulista de Medicina, 
hoje Universidade Federal de São Paulo – 
UNIFESP onde também se especializou 
em Oftalmologia. Na EPM ocupou várias 
posições, incluindo de Professor Assistente, 
Professor Adjunto, Livre Docente, 
Coordenador de Residência, Coordenador 
do Curso de Pós-Graduação, Chefe de 
Disciplina e Chefe do Departamento 
de Oftalmologia, além de Membro da 
Congregação da EPM e do CONSU da 
UNIFESP. Na instituição, é Professor Titular 

de Oftalmologia desde 1981. É Comendador 
da Ordem Nacional do Mérito Científico da 
Presidência da República e cientista nível 
1-A do CNPq.

Outros grandes nomes da instituição 
foram consagrados nesta eleição, em 
chapa que reúne tanto novos membros da 
instituição, como o nefrologista José Osmar 
Medina, o cirurgião plástico José Horácio 
Aboudib Jr. e o radiologista Giovanni Guido 
Cerri, e também nomes consagrados da 
egrégia casa, como o também nefrologista 
Omar da Rosa Santos e o patologista 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Além 
deste fato, a gestão também promete dar 
continuidade aos principais projetos em 
curso na instituição, valorizando uma gestão 
horizontal e em constante contato com as 
gestões dos Acadêmicos Jorge Alberto Costa 
e Silva (2017-2019) e Francisco Sampaio 
(2015-2017).

A eleição, que contou a presença 
significativa dos Acadêmicos - foram 
registrados no Livro de Presença 81 presentes, 
entre Membros Titulares e Eméritos - 
consagrou a nova Diretoria, que registrou 
um dos maiores índices de aprovação em 
eleições da ANM. A solenidade de posse 
da nova Diretoria está agendada para o dia 
3 de março de 2020, a ser realizada na sede 
da instituição, no Rio de Janeiro. Confira 
a seguir a composição da nova diretoria: 
Rubens Belfort Mattos Jr. (Presidente), José 
Galvão-Alves (1º Vice-Presidente), Omar da 
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Rosa Santos (2º Vice-Presidente), Ricardo 
Cruz (Secretário-Geral), Carlos Eduardo 
Brandão Mello (1º Secretário), José Horácio 
Aboudib Jr. (2º Secretário), Oswaldo Moura 
Brasil (Tesoureiro), Milton Meier (1º 
Tesoureiro), Manassés Claudino Fonteles 
(Orador), Carlos Alberto Basílio (Diretor de 
Biblioteca), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
(Diretor de Arquivo), Giovanni Cerri 
(Diretor de Museu), José Osmar Medina 
(Presidente da Secção de Medicina), José 

Camargo (Presidente da Secção de Cirurgia) 
e Marcello Barcinski (Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina).

Ao final das eleições, no clima fraternal 
que é característico da quase bicentenária 
instituição, foi oferecido um coquetel a todos 
os presentes, congregando membros da atual 
gestão e das gestões anteriores com os demais 
Acadêmicos e convidados, que expressaram 
júbilo pela noite história transcorrida na 
Academia Nacional de Medicina.

Acadêmicos Francisco Sampaio, Carlos Paiva Gonçalves Filho e Rubens Belfort 
durante o coquetel realizado após a eleição



N o t í c i a s
29 de novembro de 2019

Tradicional Jantar Acadêmico marca 
final da gestão do Acad. Jorge 

Alberto Costa e Silva

No dia 29 de novembro, dia sub-
sequente à eleição da Diretoria do Biênio 
2020-2021, Membros Titulares, Honorários 
e Correspondentes da Academia Nacional 
de Medicina se reuniram para celebrar o 
final de mais um ano no tradicional Jantar 

Acadêmico. O endereço escolhido para a 
celebração foi o Jockey Club Brasileiro, 
também escolhido para os jantares de 2017 
e 2018, localizado no bairro da Gávea, no  
Rio de Janeiro.

O Grande Benfeitor Jorge Jaber, a cineasta Angela Zoé, o Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva e sua esposa, Miriam Gelli
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Acadêmico Eduardo Krieger e o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva

A realização do Jantar Acadêmico 
também marcou o final do mandato do 
Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, cuja 
gestão teve como marcas a horizontalidade 
e o consenso, foi iniciada no ano de 2017, 
sucedendo o Acadêmico Francisco Sam-
paio. Entre algumas das atividades realizadas, 
é possível destacar a instituição dos Núcleos  
de Relações Institucionais da ANM, o 
incentivo à internacionalização da Academia 
por meio de convênios e a inauguração do 
Centro da Memória Médica, considerada 

vital para a conservação e divulgação do 
acervo histórico da ANM. Sua constru-
ção, principal justificativa para a doação 
do terreno que abriga a sede da instituição,  
foi pleiteada por inúmeras administrações 
da ANM.

No ano em que a Academia Nacional 
de Medicina comemorou os 190 anos de 
sua fundação, a significativa participação 
dos Acadêmicos que residem fora do Rio de 
Janeiro no Jantar foi fato muito comemo-
rado por todos os presentes.
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Em momento emocionante da noite, 
o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
convidou o ex-Presidente Francisco Sampaio 
e o Presidente Eleito Rubens Belfort para 
proferirem discursos de agradecimento 
a todos os presentes, selando a união e o 
espírito de continuidade das excelentes 

gestões feitas até aqui. Na sequência, o 
Presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
realizou a entrega de Medalha Acadêmica 
ao Grande Benfeitor Jorge Jaber, que 
surpreendeu a todos com a apresentação 
de um vídeo sobre a história da ANM e o 
término da exitosa gestão.

Confraternização dos Acadêmicos celebrou o 
fim de mais um importante ano para a Academia 
Nacional de Medicina

Grande Benfeitor Jorge Jaber recebe a Medalha 
Acadêmica das mãos do Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva

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



A r t i g o

Simpósio Atualização em 
Câncer de Mama 2019

Organização: Daniel Tabak, Mauricio Magalhães 
Costa e Paulo Hoff

Programa
Epidemiologia no Brasil. – Impacto do retardo do 
início do tratamento oncológico
Dr. Alfredo Barros (SP) 
Importância das organizações não governamentais
Maira Caleffi – Femama (RS)
Detecção precoce: Mamografia X Ressonância. Risco 
do sobrediagnóstico.
Daniela Giannotti (SP)
Impacto da avaliação genética no diagnóstico, 
seguimento e prognóstico do câncer de mama
Rodrigo Guindalin (BA)
Papel da mastectomia profilática em pacientes 
BRCA mutadas e não mutadas.
Mauricio Magalhães Costa (ANM)
Imunoterapia no câncer de mama: Hype or hope?
Daniel Tabak (ANM)
Projeto AMAZONA. Dados preliminares de câncer 
de mama no Brasil
José Bines (INCA)
Valor X Custo: incorporação de novas drogas no SUS
Paulo Hoff (ICESP/ANM)

Resumo: A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que, por ano, ocorram 
2.088.849 novos casos de carcinoma mamário 
em todo o mundo, o que o torna o tipo mais 

comum entre as mulheres. Isto representa  
25% dos casos de câncer feminino. A 
incidência de câncer de mama varia entre 
continentes e países. É mais alta nos Estados 
Unidos da América, Europa Ocidental e 
Norte; intermediária no Sul e Leste europeus, 
bem como na América do Sul; e mais baixa na 
Ásia. Entretanto, de 2000 a 2012 observou-
se aumento do número de casos em países 
asiáticos, por tradição com baixa incidência 
de carcinoma mamário. Isso é creditado a dois 
elementos: à mudança no padrão reprodutivo 
e à transição em direção ao estilo de vida 
ocidental, evidentes nesses centros urbanos, 
sobretudo no Japão, China e Cingapura. 
Em geral, as taxas de incidência são mais 
elevadas em regiões sócio-econômicas mais 
desenvolvidas. Entretanto, configura-se como 
a principal causa de morte (324 mil óbitos) nas 
regiões menos favorecidas e ocupa a segunda 
posição (198 mil óbitos) nas regiões mais 
desenvolvidas, ficando atrás apenas do câncer 
de pulmão. De forma global, o carcinoma de 
mama é a causa mais frequente de morte para 
mulheres entre 39 e 58 anos de idade 
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Dados epidemiológicos dos Estados Unidos da 
América revelam que cerca de 252.710 mulheres 
são diagnosticadas com câncer de mama anu-
almente. Isso corresponde a 32% da incidên-
cia total de carcinomas nas mulheres ame- 
ricanas, e, a mortalidade estimada por carcinoma 
mamário é de 40 mil mulheres por ano, o que 
corresponde à segunda causa mais importante de 
morte por câncer entre as mulheres, perdendo 
apenas para o câncer de pulmão nas pacientes 
com idade entre 40 e 55 anos. 
Dados do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) revelam importante heterogeneidade 
na incidência de câncer de mama na 
população feminina brasileira. O número 
de casos novos de câncer de mama esperados 
para o Brasil, para cada ano do biênio 2018-
2019, é de 59.700 casos novos de câncer de 
mama, com um risco estimado de 56,33 
casos a cada 100 mil mulheres. 
Na maioria dos países desenvolvidos, a 
sobrevida em cinco anos aumentou 85%, 
durante o período de 2005 a 2009. Por outro 
lado, a sobrevida em cinco anos é menos de 
70% em países como Malásia (68%), Índia 
(60%), Mongólia (57%) e África do Sul 
(53%). Na América do Sul, em particular no 
Brasil, a sobrevida em cinco anos aumentou 
nos períodos de 1995 a 1999 e 2005 a 2009 
(de 78% para 87%).

Palavras chaves: Câncer de mama, epide-
miologia, Oncogenética e Mastectomia 
profilática

Abstract: The World Health Organization 
(WHO) estimates that each year there 
are 2.088 849 new cases of breast cancer 
worldwide, making it the most common 
type among women. This represents 25% of 
female cancer cases. The incidence of breast 
cancer varies across continents and countries. 
It is highest in the United States of America, 
Western and Northern Europe; intermediate 
in Southern and Eastern Europe, as well as in 
South America; and lowest in Asia. However, 
from 2000 to 2012 there was an increase 
in the number of cases in Asian countries, 
by tradition with low incidence of breast 
carcinoma. This is credited to two elements: 
the change in the reproductive pattern and 
the transition towards the western lifestyle, 
evident in these urban centers, especially in 
Japan, China and Singapore. 
In general, incidence rates are higher in more 
developed socioeconomic regions. However, 
it is the leading cause of death (324 thousand 
deaths) in the less favored regions and occupies 
the second position (198 thousand deaths) 
in the most developed regions, second only 
to lung cancer. Globally, breast carcinoma is 
the most frequent cause of death for women 
between 39 and 58 years old.
Epidemiological data from the United 
States of America reveal that about 252,710 
women are diagnosed with breast cancer 
annually. This corresponds to 32% of the 
total incidence of carcinoma in American 
women, and the estimated mortality from 
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breast carcinoma is 40,000 women per year, 
which is the second leading cause of cancer 
death among women, second only to men. 
lung cancer in patients aged 40 to 55 years. 
Data from the National Cancer Institute 
reveal important heterogeneity in the 
incidence of breast cancer in the Brazilian 
female population. The number of new 
breast cancer cases expected for Brazil for 
each year of 2018-2019 is 59,700 new breast 
cancer cases, with an estimated risk of 56.33 
cases per 100,000 women.
In most developed countries, five-year 
survival increased by 85% over the period 
2005 to 2009. On the other hand, five-year 
survival is less than 70% in countries such 
as Malaysia (68%), India (60%). Mongolia 
(57%) and South Africa (53%). In South 
America, particularly Brazil, five-year 
survival increased from 1995 to 1999 and 
2005 to 2009 (from 78% to 87%). 

Key words: Breast cancer, Epidemiology, 
Oncogenetics, Prophylatic Mastectomy

Impacto do Retardo no  
Início do Tratamento do  

Cãncer de Mama

Alfredo Carlos S. D. Barros (SP)

O câncer de mama (CM) é doença 
altamente prevalente em todo o mundo, e 

também no nosso país. No Brasil, segundo 
estimativas do INCA, no ano de 2018 a taxa 
bruta de incidência de CM foi de 56,3 para 
100.000 mulheres (1). O número total de 
novos casos calculado foi de 59.700, com 
óbito de 15.493 mulheres, ou seja, esta 
neoplasia representa a principal causa de 
morte por câncer nas mulheres.

A origem do CM é unicelular através 
de lesão no DNA especificamente em uma 
célula progenitora do câncer (tipo tronco) 
na unidade ducto-lobular. São cerca de 30 
os driver genes iniciadores do processo, 
conferindo a estas células vantagem na 
multiplicação celular, isto é, formando-se 
mais células do que o necessário para repor 
as perdas (2). Em síntese, o CM é  uma 
doença provocada por multiplicação celular 
exagerada, sendo que estas células adquirem 
com o tempo, mediante a interação com 
mais outros eventos genéticos (passenger 
mutations) e epigenéticos, capacidade de 
invadir o tecido estromal subjacente – 
transição epitélio mesênquima – embolizar 
pelo sistema linfático e alojar-se e se replicar 
em órgãos à distância.

A grande maioria pode ser classificada 
geneticamente como evento esporádico, e cerca 
de 5 a 10% como evento hereditário. Na forma 
hereditária existe a transmissão de geração de 
indivíduos pais para indivíduos filhos do traço 
genético iniciador do processo, quase sempre 
com mutação e inativação de genes de reparo 
(genes supressores), que atuam bloqueando a 
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divisão de células geneticamente modificadas. 
Os genes supressores mais conhecidos são 
BRCA 1 e 2, que se inativados, proporcionam 
um risco cumulativo de CM durante a vida de 
60 a 80%.

O evento iniciador é genético, a pro-
moção da multiplicação celular é basicamente 
in-fluenciada por estrogênios endógenos ou 
do ambiente, e a progressão, terceira etapa no 
processo sequencial de carcinogênese, é ligada 
às funções de neoangiogênese, agressividade 
enzimática e contraposição imunitária do 
microambiente (3).

Se descoberto precocemente, localizado 
na mama, os índices de cura da neoplasia são 
excelentes. Para o carcinoma ductal in situ a 
cura oscila em torno de 99% e para tumores 
infiltrativos, com menos de 2 cm (T1), sem 
envolvimento linfonodal, é em média de 95%.

Estima-se em torno de 7 a 10 anos 
 o intervalo de evolução entre a origem 
unicelular e a fase de diagnóstico mamo-
gráfico a partir de 1mm de tumor. Desta fase 
à etapa de diagnóstico clínico, 1-2 cm de 
neoplasia, o intervalo é de aproximadamente 
3 anos. O ritmo de crescimento tumoral não 
é uniforme, sendo muito lento no início e 
depois acelerado após a fase de diagnóstico, 
sendo que estudos de dinâmica da reprodução 
neoplásica apontam uma média de tempo de 
duplicação tumoral no CM de 100 dias. O 
volume tumoral em relação ao tamanho da 
neoplasia mamária obedece tipicamente ao 
modelo matemático de Gompertz, relativo 

a séries temporais, onde o crescimento é 
menor no começo e no fim do período 
temporal, tendo uma fase de aceleração e 
crescimento rápido, depois da fase inicial. 
O crescimento neoplásico baseado no 
diagrama gompertziano é o principal 
fator de preocupação com a repercussão 
com atraso no início do tratamento, uma 
vez diagnosticado um tumor. Em teoria, 
sabe-se, também, que uma vez abordado 
por biópsias de qualquer tipo, o tumor 
libera fatores de crescimento local, que são 
potencializadores da multiplicação celular 
e do aumento na microvascularização. 
Experiência do SEER norte-americano 
comprovou o agravamento prognóstico 
conforme o intervalo, categorizado a cada 30 
dias, entre o diagnóstico e a cirurgia, sendo 
que a subdistribuição do HR para aumento 
de mortalidade a cada 60 dias foi calculada 
em 1,26 (IC 95% 1,02-1,54). (4)

O impacto negativo com o retardo 
do início do tratamento é estribado no 
prejuízo de prognóstico, que passa a ser 
inferior, quanto maior for o tumor e quanto 
mais linfonodos estiverem comprometidos. 
Ademais, existe o impacto da repercussão 
subjetiva, emocional, pessoal e familiar, 
com a angústia e o sofrimento causados pela 
espera pelo tratamento.

No Brasil a dificuldade de se iniciar 
o tratamento antineoplásico no sistema 
público, responsável pelo atendimento de 
cerca de 75% da população, é grande e há 
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muito tempo reconhecida. Fatores aventados 
para explicá-la são vários: acesso, transporte, 
medo, desorganização e burocracia do 
sistema e, principalmente, fila de espera. 
Buscando contornar a situação, o Ministério 
da Saúde propôs a lei 12.732/2012, que 
foi aprovada, e ficou conhecida como Lei 
dos 60 dias: “O tratamento de qualquer 
tipo de câncer no sistema público de saúde 
deve começar no prazo máximo de 60 dias 
após o diagnóstico definitivo.” A lei muito 
bem intencionada, serve como referência 
para avaliação da eficiência do sistema, 
mas não houve em paralelo, como deveria 
ter ocorrido, aumento do número de salas 
cirúrgicas, leitos hospitalares, contratação de 
pessoal de apoio e de profissionais de saúde, 
etc. A lei tem se esvaziado com o tempo. (5)

Levantamento realizado no INCA, com 
base no programa Investigador de Registro 
Hospitalar de Câncer, evidenciou que entre 
2013 e 2017, houve grande disparidade na 
obediência à lei quando o diagnóstico foi 
feito em ambiente extra-hospitalar de rede 
pública ou ambiente intra-hospitalar.(6) 
A porcentagem de casos que obedecem à 
Lei dos 60 dias foi aferida em apenas 33%, 
quando o diagnóstico é extra-hospitalar e 
em 68% para diagnóstico intra-hospitalar. 
Os intervalos médios entre o diagnóstico e o 
início do tratamento foram, respectivamente, 
127 e 65 dias.

Para finalizar, um documento da 
Federação Brasileira de Instituições Filan-

trópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(FEMAMA), de 2014, afirmava que “Uma 
lei não altera o cuidado no tratamento do 
câncer; a implementação da lei requer 
treinamento, recursos e conhecimento da 
realidade de cada local.” Faz muito sentido.

A Importância das ONGs de 
Grupos de Pacientes no Controle 

do Câncer

Maira Caleffi (RS)

As organizações de pacientes têm um 
importante papel a desempenhar na mobi-
lização e empoderamento da sociedade, como 
também no controle social e políticas públicas. 
Intervindo junto aos governantes como ins-
trumento formulador de políticas públicas, 
fiscalização dos serviços e aplicação dos recursos 
em prol da sociedade pode transformar a 
realidade de pacientes oncológicos.

As ONGs representam a sociedade civil 
de forma organizada com o foco numa causa. 
Conectam agentes multiprofissionais a fim de 
sensibilizar sobre tema específico, reunindo 
esforços e realizando trabalhos de interesse 
público. Utilizam como principal ferramenta 
a informação científica e qualificada para 
mobilização e empoderamento de pacientes. 

Dessa forma, as ONGs conseguem 
oferecer materiais educativos, palestras e 
seminários com dados relevantes, confiáveis, 
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baseados em pesquisas científicas como 
também na experiência desses profissionais, 
com dados da vida real. Além disso, os 
médicos contribuem auxiliando as ONGs 
e associações a identificarem onde estão as 
lacunas de acesso ao diagnóstico e tratamento 
do câncer, que podem gerar demandas para 
atuação dessas instituições.

Outro papel importante exercido pelas 
ONGs é o estímulo ao comprometimento da 
sociedade para com a cidadania, incentivando 
a participação ativa, fiscalização e controle 
social de ações de políticas públicas.

Segundo levantamento realizado em 
2017 pelo IPEA – Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas Mundialmente, 
o Brasil possui 820 mil ONGs. Atuam 
em diversas áreas como saúde, educação, 
assistência social, economia, ambiente, entre 
outras, em âmbito local, estadual, nacional e 
até internacional.

Case Femama

A FEMAMA – Federação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama é um dos exemplos de ONGs com 
atuação em âmbito nacional. Caracteriza-
se como uma associação civil, sem fins 
econômicos, que busca ampliar o acesso ágil 
e adequado ao diagnóstico e ao tratamento 
do câncer de mama para todos os pacientes 
e, com isso, reduzir os índices de mortalidade 

pela doença no Brasil. Está presente em 18 
estados, mais Distrito Federal por meio 71 
ONGs associadas, atuando na articulação de 
uma agenda nacional única para influenciar 
a criação de políticas públicas de atenção à 
saúde da mama.

A FEMAMA foi criada em 22 de 
julho de 2006, durante o Seminário Visão 
de Futuro 2006-2015, promovido em São 
Paulo pelo Instituto da Mama do Rio Grande 
do Sul (IMAMA). Na ocasião, contou 
com 32 sócios-fundadores, entre entidades 
filantrópicas, empresas privadas e pessoas 
físicas. Sua criação foi inspirada no projeto Te 
Toca Brasil, que tinha como objetivo articular 
a sociedade e o terceiro setor na busca por 
melhores resultados das políticas ligadas ao 
câncer de mama.

Além deste trabalho a FEMAMA 
também faz parte de importantes coalizões 
que atuam no combate ao câncer. Essa 
participação permite troca de conhecimento 
constante, inovação e maior representatividade 
da causa em nível nacional e global.

Nossa história existe para mudar outras 
histórias.

Coligações

As instituições com as quais a FEMAMA 
tem coalisões internacionais são: 
• ABC Global Alliance – É composta de 

agentes envolvidos que estão empenhadas 
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em desenvolver, promover e apoiar 
melhorias tangíveis que acabarão por 
estender a vida dos pacientes que vivem 
com câncer de mama metastático em todo 
o mundo. A Aliança é de iniciativa da 
Escola Europeia de Oncologia (European 
School of Oncology, ESO).

• Alianza Latina que é um projeto de 
trabalho em rede criado em 2006 que 
busca proporcionar a seus membros um 
espaço de debate e aprendizado contínuo 
para associações de apoio ao paciente da 
América Latina, que compartilhem ideais 
e missões similares, possam dialogar e 
juntas mudarem o cenário da saúde no 
continente. A rede é composta por mais 
de 100 associações membros que operam 
em 20 países (17 deles na América Latina), 
Estados Unidos, Espanha e Portugal.

• UICC, Comunidade global com inte-
grantes em mais de 160 países que visa 
combater o impacto do câncer e integrar o 
controle da doença na agenda mundial de 
saúde. A FEMAMA colabora ativamente 
com a UICC, desdobrando diversas ações 
da coalisão no Brasil e trazendo dados 
locais para a atuação global.

• ULACCAN, A União Latino-Americana 
Contra o Câncer da Mulher é uma 
coligação de ONGs da América Latina 
comprometida a impulsionar políticas 
efetivas para o combate do câncer de 
mama e do colo de útero. A FEMAMA é 
membro fundador da associação.

• Todos Juntos Contra o Câncer: O mo- 
vimento é formado por cerca de 50 
entidades que se reuniram para, juntas, 
reivindicar pelas principais demandas 
da oncologia no Brasil através do 
estabelecimento de uma agenda cola-
borativa para influenciar as políticas de 
saúde na área de oncologia e acelerar a 
promoção da saúde, a prevenção, o acesso 
ao tratamento e cuidados paliativos 
às pessoas com câncer no Brasil. A 
FEMAMA é membro do conselho 
diretivo do movimento.

• Go All: O GoAll é grupo de instituições 
multissetoriais independente, que tem 
como objetivo trabalhar o impulsiona-
mento da oncologia contemporânea e a 
melhoria das políticas públicas para ga-
rantir acesso e tratamento adequado aos 
pacientes diagnosticados com câncer. A 
FEMAMA é um dos membros fundadores.

• CNS: O Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) é uma instância colegiada, deli-
berativa e permanente do Sistema Único 
de Saúde (SUS), integrante da estrutura 
organizacional do Ministério da Saúde. 
Criado em 1937, sua missão é fiscalizar, 
acompanhar e monitorar as políticas 
públicas de saúde nas suas mais diferentes 
áreas, levando as demandas da população 
ao poder público, por isso é chamado de 
controle social na saúde. As atribuições 
atuais do CNS estão regulamentadas pela 
Lei n° 8.142/1990.
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Conquistas

Desde a fundação, a FEMAMA obteve 
importantes conquistas, como o 1º Prêmio 
Excelência Latina concedido pela American 
Cancer Society (ACS), a realização pioneira 
do Outubro Rosa de forma coordenada no 
Brasil e a articulação para a aprovação de 
leis importantes para pacientes como a Lei 
11.664/08, que regulamenta a mamografia a 
partir dos 40 anos pelo SUS, a Lei 12.732/12, 
que determina o início do tratamento de 
pacientes oncológicos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) em até 60 dias e da Lei 
12.880/13, que inclui tratamentos orais para 
o câncer na cobertura mínima dos planos de 
saúde, entre outras.

Ao longo do tempo, no Brasil, muitos 
direitos foram assegurados aos pacientes de 
câncer, tanto direitos de acesso à saúde (que 
impactam diretamente no diagnóstico e 
tratamento) quanto sociais (benefícios como 
aposentadoria, quitação da casa própria, 
saque do FGTS, passe livre no transporte 
coletivo etc.), que diminuem o impacto da 
doença em suas vidas.

2008 – Lei da Mamografia: Acesso 
gratuito de mamografia a partir dos 50 anos, 
conforme portaria 61/2015 do Ministério 
da Saúde. No entanto a FEMAMA defende 
que todas as mulheres realizem o exame de 
mamografia após 40 anos.

2012 – Lei dos 60 dias: Pacientes de-
vem ter acesso ao primeiro tratamento em 

até 60 dias após o diagnóstico no SUS. Esta 
medida se aplica a quase todos os tipos de 
câncer e busca agilizar o início do tratamento 
oncológico. A contagem do prazo, de acordo 
com a Lei 12.732/2012, inicia a partir 
da data do laudo patológico emitido pelo 
médico confirmando o diagnóstico.

2013 – Lei das Drogas Orais - Determina 
a inclusão de medicamentos de uso oral para 
o tratamento de câncer de mama no rol 
de procedimentos da Agência Nacional de 
Saúde (ANS). Esses medicamentos permitem 
que a paciente faça parte do tratamento em 
casa, proporcionando maior qualidade de 
vida, além de aumento da sobrevida livre de 
progressão da doença.

2017 – trastuzumabe e pertuzumabe 
para câncer de mama metastático no SUS - O 
pertuzumabe, fundamental para o tratamento 
do câncer de mama metastático HER2+, 
subtipo mais agressivo da doença, teve hoje 
a incorporação ao SUS anunciada pelo 
Ministério da Saúde, através da publicação da 
Portaria 57/2017 no DOU. O medicamento 
foi desenvolvido especificamente para 
tratar a doença em sua fase mais avançada; 
combinado ao trastuzumabe, que também 
teve a inclusão no sistema público de saúde 
anunciada há alguns meses, potencializa os 
efeitos positivos do tratamento e amplia os 
benefícios às pacientes.

2018 – Lei da Notificação Compulsória 
do Câncer — Estabelece, dentre outras 
coisas, o prazo máximo de 60 dias a partir 
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da assinatura do laudo patológico para início 
do tratamento do paciente com câncer. De 
acordo com a nova lei, agora, toda e qualquer 
doença e evento em saúde relacionada ao 
câncer terão notificação obrigatória, nos 
serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional. 

2019 – PLC dos 30 dias / Aprovado 
na Câmara / (Trâmite no Senado) — 
Determina que o limite de até 30 dias valerá 
para os exames necessários nos casos em 
que a neoplasia maligna (termo médico que 
se refere aos tumores cancerígenos) seja a 
principal hipótese do médico.

Esses resultados são exemplos da 
interação eficiente entre médicos e demais 
profissionais da área da saúde, ONGs 
parceiras e políticas públicas, tendo sempre 
o paciente como foco e centro das ações.

Nossa luta é incessante para ampliar o 
acesso ao diagnóstico ágil e aos tratamentos 
adequados e avançados no SUS.

Campanha de  
Outubro Rosa

Todos os anos, nossa campanha aborda 
temas relevantes para a causa do câncer 
de mama. Por meio delas, procuramos 
envolver todas as ONGs da rede, em todos 
os estados brasileiros nos quais estamos 
presentes. Trabalhamos questões complexas, 
que dialogam diretamente com pacientes e 

instituições do Terceiro Setor, sempre com 
uma reivindicação por medidas a serem 
pautadas e cobradas do poder público.

Detecção precoce: 
Mamografia X Ressonância. 
Risco do sobrediagnóstico.

Daniela Giannotti (SP)

O principal objetivo da introdução do 
rastreamento mamográfico populacional foi 
reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. 
Era intuitivo que quanto antes a doença 
de potencial letal fosse identificada, mais 
rapidamente poderia ser tratada, resultando 
em um menor número de mortes. 

Cerca de 30 anos depois, porém, o 
câncer de mama ainda é a principal causa 
de morte por câncer em mulheres no Brasil 
(7) e os dados mundiais são igualmente 
preocupantes: em 2013 foram registrados 
cerca de 1,8 milhões de novos casos e cerca 
de 471 mil mortes em decorrência da 
doença. Apesar de a maioria dos casos ter 
sido diagnosticada em países do primeiro 
mundo, as mortes ocorreram principalmente 
nos países em desenvolvimento (8).

Questões econômicas à parte, apren-
demos ao longo desses 30-40 anos que o câncer 
de mama é uma doença muito heterogênea, 
com comportamento biológico variável e ainda 
parcialmente compreendida, especialmente em 
sua origem. Após a introdução do rastreamento 
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mamográfico, cerca de 20% dos cânceres 
passaram a ser diagnosticados na condição pré-
invasora, restrita ao epitélio ductal (carcinoma 
ductal in situ - CDIS), pela manifestação 
radiológica de calcificações. Apesar da eficácia 
em identificar a doença em estádio precoce, 
a repercussão não foi a mesma em termos de 
redução da mortalidade em todos os grupos 
analisados, levantando a possibilidade da não 
obrigatoriedade da progressão do CDIS para 
carcinoma invasivo, ou seja, foi reconhecida 
a possibilidade de um sobrediagnóstico: a 
identificação de uma patologia pré-clínica, 
que não necessariamente evolui para doença 
que necessite de tratamento. Em 2012, foi 
publicado polêmico artigo, onde se estimou o 
sobrediagnóstico em cerca de 31% dos cânceres 
diagnosticados (9).

O reconhecimento dessa possibilidade 
deve nos levar a repensar de forma crítica 
qual a melhor abordagem para rastreamento, 
diagnóstico e tratamento do câncer de 
mama. As atuais evidências demonstram a 
efetividade do rastreamento mamográfico 
populacional no grupo de mulheres na faixa 
etária entre 50-69 anos, onde se observou 
redução na mortalidade de cerca de 28%, 
quando comparado ao grupo não rastreado 
(10) e desde 2016 a Força Tarefa Americana 
(USPSTF) recomenda com grau B de 
evidência o rastreamento mamográfico para 
a faixa etária entre 50-74 anos.

Para as mulheres entre 40-49 anos o 
rastreamento não deve deixar de ser oferecido, 

porém, a decisão deve ser individualizada 
(11). Para esse grupo, a estratificação de risco 
e a individualização, tanto do rastreamento, 
como do tratamento parecem ser o atual 
norte para os profissionais envolvidos. Nes-
se sentido abrem-se possibilidades para 
adoção de novas estratégias de rastreamento 
com a inclusão de tecnologias inicialmente 
utilizadas como segunda linha diagnóstica. 

Seguindo o raciocínio de que o sobre-
diagnóstico relacionado a mamografia decorre 
principalmente da identificação de tumores 
com baixo potencial patológico letal, como 
por exemplo CDIS de baixo grau, ou mesmo 
o carcinoma tubular invasivo, a ressonância 
magnética das mamas é uma modalidade 
diagnóstica que tem um melhor desempenho 
para se evitar esse sobrediagnóstico.  Entre os 
métodos de imagem (mais disponíveis) é o que 
tem maior sensibilidade para o diagnóstico do 
carcinoma invasivo da mama, e também do 
CDIS de alto grau, que tem potencial estimado 
de progressão para doença invasora de 84%  
em 5 anos (12).

As vantagens do seu uso já estão 
estabelecidas em pacientes de alto risco, onde 
a introdução do método no rastreamento 
aumentou o diagnóstico em estádio precoce 
e reduziu o número de câncer de intervalo. 
O mesmo benefício tem sido observado em 
estudos com pacientes de risco intermediário 
ou habitual. Nesse contexto, deve ser consi-
derado também o alto valor preditivo negativo 
do exame —98%.
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As desvantagens em relação ao custo 
podem ser minimizadas através da utilização 
de protocolo rápido — que corresponde a 
menos tempo da paciente na sala de exame 
e menor tempo de leitura pelo médico – 
tendo eficácia diagnóstica já demonstrada 
em estudos prospectivos (13). Diversos 
estudos já apontam de forma promissora 
para a possibilidade de realização do exame 
para rastreamento sem o uso do contraste 
intravenoso, por meio de técnicas de difusão, 
o que também representaria redução no custo.

O início conturbado do uso da 
ressonância magnética no planejamento 
terapêutico com associação a maior número 
de mastectomias, foi contornado ao longo 
do tempo após o melhor entendimento 
do método e da forma de apresentação das 
alterações mamárias nessa modalidade.

Existem, ainda, questões em relação 
a especificidade que tem sido superadas 
no dia a dia por meio da correlação com 
os demais métodos de imagem, com o uso 
de biópsia orientada pela ressonância e a 
subsequente correlação com os achados 
histológicos. O emprego de tecnologias 
que permitem a análise quantitativa das 
imagens para o reconhecimento de padrões, 
a radiômica, vislumbra a possibilidade de 
identificação de biomarcadores associados 
ao comportamento das lesões, possibilitando 
a melhora da especificidade do método e a 
construção de melhores ferramentas para o 
manejo terapêutico.

Essa é a obrigação do radiologista, 
trabalhar no sentido de identificar alterações 
precoces e na classificação correta das 
mesmas, contribuindo para a construção de 
melhores diretrizes diagnósticas e de decisões 
terapêuticas, de forma que se possa evitar o 
sobretratamento. 

Impacto da Avaliação Genética 
no Diagnóstico, Seguimento e 

Prognóstico do Câncer de Mama

Dr. Rodrigo Santa Cruz Guindalini (BA)

O câncer de mama é a principal causa 
de morte por câncer em mulheres brasi-
leiras, sendo responsável por cerca de 29% 
dos casos novos entre todos os tipos de 
câncer diagnosticados a cada ano. De acordo 
com o INCA, em números absolutos, sua 
incidência estimada é de 59.700 casos para 
o ano de 2018(1). Atualmente, a inclusão de 
teste genéticos germinativos ou somáticos no 
cuidado das pacientes com diagnóstico de 
câncer de mama traz impacto prognóstico 
e preditivo, além de influenciar diretamente 
no seguimento e na prevenção de futuros 
tumores das pacientes e seus familiares.

1. Pacientes portadoras de variantes 
patogênicas germinativas nos genes BR 
CA1 e BRCA2

Cerca de 5-10% das mulheres que de-
senvolvem câncer de mama são portadoras 
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de uma variante patogênica nos genes 
BRCA1 ou BRCA2. Atualmente, há opções 
de seguimento e de tratamento clínico-
cirúrgico diferenciadas que devem ser discu-
tidas individualmente com cada paciente. No 
cenário de doença localizada da mama, além 
da recomendação da salpingooforectomia, 
deve-se considerar adenomastectomia bila-
teral redutora de risco ou adicionar o uso 
da ressonância magnética nos exames de 
seguimento para intensificar o rastreamento 
de novos tumores. No cenário metastático, 
fortes evidências de estudos fase III favorecem 
a utilização precoce de inibidores da PARP 
no arsenal terapêutico. 

1.1 Adenomastectomia bilateral re-
dutora de risco

Pacientes com variantes patogênicas 
nos genes BRCA1/2 e diagnóstico prévio 
de câncer de mama têm um aumento 
significativo do risco de desenvolver câncer 
de mama contralateral. O risco cumulativo 
do aparecimento de um segundo tumor 
primário 20 anos após o diagnóstico do 
primeiro câncer de mama foi de 40% 
(95% CI, 35%-45%) para portadoras de 
mutação BRCA1 e 26% (95% CI, 20%-
33%) para portadoras de mutação BRCA2. 
Portanto, há recomendação formal baseada 
em fortes evidências científicas para oferecer 
adenomastectomia bilateral com o objetivo 
de reduzir o risco de aparecimento de um 
segundo câncer de mama. Além de reduzir 

em cerca de 90% a ocorrência de câncer de 
mama contralateral, há estudos que sugerem 
benefícios adicionais que incluem redução da 
mortalidade por câncer de mama e melhora 
na sobrevida global. 

1.2 Rastreamento intensivo através 
o uso da ressonância magnética das mamas

Pacientes que não desejam realizar 
adenomastectomia bilateral redutora de risco, 
não devem ser acompanhadas somente com 
mamografia e ultrassonografia de mamas. 
O seguimento dessas pacientes deve incluir 
ressonância magnética das mamas pelo 
menos 1 vez ao ano. O rastreamento intensivo 
com ressonância magnética tem o potencial 
de detectar câncer de mama em estágio mais 
precoce, especialmente em mulheres com 
risco de câncer de mama agressivo associado 
à mutação BRCA. Algumas evidências 
indicam que em portadoras de mutação 
BRCA1 a ressonância magnética das mamas 
deve ser realizada semestralmente.

1.3. Inibidor de PARP em câncer de 
mama metastático associado a BRCA1/2

Dois estudos randomizados de fase III 
(OlympiAD e EMBRACA) randomizaram 
pacientes com câncer de mama metastático 
HER2 negativo, com mutação germinativa 
de BRCA1 ou BRCA2, previamente tratadas 
com quimioterapia. As pacientes receberam 
monoterapia com inibidor de PARP (ola-
paribe e talazoparibe) ou tratamento qui-
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mioterápico de escolha do médico assistente. 
Ambos estudos evidenciaram aumento 
significante de sobrevida livre de progressão 
e maior taxa de resposta a favor do grupo 
que utilizou inibidor de PARP. O olaparibe 
recebeu aprovação da agência regulatória 
brasileira ANVISA em novembro de 2018, 
tornando-se a primeira droga aprovada 
dirigida para uma mutação genética 
hereditária no câncer de mama. 

2. Assinatura genética tumoral

Terapia antineoplásica sistêmica é 
administrada após a cirurgia do câncer de 
mama precoce para evitar a recorrência e para 
melhorar a sobrevida global. No entanto, a 
seleção das pacientes para este tratamento 
é importante porque nem todas recebem 
benefício da terapia adjuvante e, além disso, 
podem ser expostas a riscos de toxicidades 
agudas e crônicas significativas. Portanto, antes 
de realizar terapia sistêmica adjuvante com 
quimioterapia, é importante avaliar o risco de 
recidiva e estimar a magnitude do benefício 
do tratamento. Para realizar a tomada desta 
decisão são analisadas características clínicas 
da paciente (idade, status menopausal) e 
características clínico-patológicas dos seus 
tumores (tamanho, linfonodos acometidos, 
grau histológico, presença de receptores 
hormonais, invasão angiolinfática, HER-2 
e Ki-67%). Em geral, características de pior 
prognóstico incluem idade jovem (<35 anos), 
grau do tumor elevado, tamanho tumoral > 

2 cm, envolvimento nodal, falta de expressão 
de receptores hormonais e superexpressão de 
HER2. Outras características negativas são alta 
taxa de proliferação e presença de invasão angio-
linfática. As pacientes consideradas de pior 
prognóstico eram consideradas comumente 
candidatas à quimioterapia adjuvante.

Atualmente, para auxiliar nesta seleção 
foram desenvolvidos ensaios de expressão 
gênica do próprio tumor primário da mama. 
Considerados assinaturas genéticas tumorais, 
os testes Oncotype DX e MammaPrint 
foram validados prospectivamente em en-
saios clínicos randomizados e atualmente 
são recomendados para definir a necessidade 
da utilização de quimioterapia adjuvante em 
pacientes com determinados tipos de câncer 
de mama. 

2.1. OncotypeDX

O Oncotype DX é a assinatura genética 
que realiza a análise do nível de expressão 
de mRNA de 16 genes relacionados a 
carcinogênese mamária no tumor primário. 
O perfil de expressão é normalizado 
utilizando cinco genes de referência. 
Os números gerados são colocados em 
um algorítimo matemática que gera o 
recurrence score (RS). A pontuação do RS 
varia entre 0 a 100 e correlaciona-se a risco 
específico de reincidência dentro de 10 
anos do diagnóstico, definido como baixo 
(RS <10), intermediário (RS 11-25) ou  
alto (RS> 26).



101

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 (5), 2019

O TAILORx foi o estudo clínico 
prospectivo, randomizado e de fase III que 
validou o impacto prognóstico e preditivo 
do Oncotype DX. Para isso, foi selecionada 
uma população específica composta por 
mulheres com carcinoma de mama RE+, 
LN-, HER2- e tumores entre 1.1 a 5 cm. 

Este estudo demonstrou que quando 
o RS é baixo (0 a 10) ou intermediário 
(11-25), a taxa de recorrência a distância 
é muito baixa em 10 anos. Portanto, a 
aplicação deste marcador molecular no 
processo de tomada de decisão terapêutica 
pode oferecer a oportunidade de tratar 
as pacientes adequadamente apenas 
com hormonioterapia, poupando-as do 
tratamento em excesso com quimioterapia.

2.2. MammaPrint

O teste de assinatura de 70 genes 
(MammaPrint) demonstrou melhorar a 
predição de resultados clínicos em mulheres 
com câncer de mama em estágio inicial.

MINDACT foi o estudo clínico 
prospectivo, randomizado e de fase III 
que investigou a utilidade clínica do 
MammaPrint, quando comparado a (ou 
usado junto com) critérios patológicos 
padrão para a seleção de pacientes que 
provavelmente não se beneficiariam da 
quimioterapia adjuvante. Os participantes 
foram classificados como baixo ou alto risco 
de recorrência do câncer de duas maneiras: 
primeiro, através da análise do tecido 

tumoral usando MammaPrint; e segundo, 
usando Adjuvant! Online, uma ferramenta 
que calcula o risco de recorrência do câncer 
de mama com base em fatores clínico-
patológicos comuns.

Os pacientes caracterizados como de 
baixo risco com avaliações clínicas e genô-
micas foram poupados da quimioterapia, 
enquanto os pacientes caracterizados como 
de alto risco em ambas classificações foram 
aconselhados a realizar quimioterapia. 

Aqueles com resultados discordantes 
foram randomizados para usar a avaliação de 
risco clínico ou genômico (MammaPrint) para 
decidir sobre o tratamento quimioterápico. 
Nesta população, os achados deste estudo 
não mostraram nenhuma vantagem de 
direcionar a terapia com base no risco 
genômico entre pacientes com baixo risco 
clínico, mas alto risco genômico, uma vez 
que esses pacientes não se beneficiaram do 
uso de quimioterapia adjuvante. Portanto, 
46% dos pacientes com alto risco clínico 
que foram reclassificados pelo MammaPrint 
como risco genomicamente baixo poderiam 
ter sido poupados de utilizar quimioterapia 
adjuvante.

3. Conclusões

Os testes genéticos para definição da 
melhor conduta no tratamento do câncer de 
mama são fundamentais. Tanto avaliação de 
genes de predisposição hereditária a câncer 
quanto a utilização de assinaturas genéticas 
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tumorais podem modificar a abordagem 
terapêutica clínica e cirúrgica nos diferentes 
estágios da doença. 

Papel da mastectomia  
profilática em pacientes  

BRCA mutadas e não mutadas.

Mauricio Magalhães Costa (ANM)

Cãncer de Mama Hereditário

A existência de uma predisposição 
genética ao câncer pode ser evidenciada por 
três fontes: a observação na população de um 
risco aumentado de câncer em familiares, a 
ocorrência de agregados familiares de certas 
formas de câncer consideradas comuns e 
a ocorrência de síndromes genéticas que 
determinam alto risco para desenvolvimento 
de câncer em um indivíduo.

A primeira fonte refere-se a estudos 
populacionais que mostram um aumento 
do risco relativo para câncer em pessoas que 
tenham pelo menos um familiar afetado. A 
segunda fonte de evidência de transmissão 
genética provém do estudo de recorrência 
familiar de algumas formas comuns de câncer. 
A terceira inclui um grupo de síndromes 
geneticamente determinadas como a 
Síndrome de Predisposição hereditária ao 
câncer de mama e ovário. Nestas, em geral, 
se observa uma mutação germinativa em 
genes de predisposição de alta penetrância. 

Em conjunto, acredita-se que 20% de todos 
os cânceres de mama estejam associados à 
predisposição hereditária (14).

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

Estratégias para Redução de Risco

As estratégias para redução do risco 
de câncer de mama têm sido cada vez mais 
estudadas, principalmente para o grupo de 
mulheres consideradas de alto risco. 

Os principais fatores de risco são: 
genéticos e familiares, história reprodutiva, 
estilo de vida, mamas densas, irradiação 
prévia da parede torácica antes do 30 anos 
e/ou biópsia mamárias com diagnóstico de 
hiperplasia atípica ou neoplasia lobular. (15)

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

Cerca de 10 a 30% de todos os 
casos de câncer de mama são atribuídos a 
fatores hereditários, desses, 5 a 10%, são 
correlacionados com fator hereditário de alta 
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de penetrância. Apenas uma pequena fração 
destes casos (4 a 5%) é explicada por mutações 
em genes de alta penetrância transmitidas de 
forma autossômica dominante. (16)

Mutações germinativas nos genes 
BRCA1 e BRCA2 são responsáveis por cerca 
de 50% do total do risco para o câncer de 
mama hereditário. As prevalências estimadas 
para portadores de mutações em BRCA1/2 
são, respectivamente, 0,11% e 0,12% na 
população em geral e, 12,8 a 16%, em 
famílias de alto risco com três ou mais casos 
de câncer de mama ou ovário. Associado 
com tumores em mulheres mais jovens, o 
risco na população em geral é de 1/800 e em 
judeus Ashkenazi é de 2,3%. (17)

Recentes avanços tecnológicos na 
área de sequenciamento paralelo em larga 
escala, identificaram que os restantes 50% 
dos casos de câncer de mama se devem a 
uma combinação dos efeitos produzidos 
por mutações em genes de alta, moderada e 
baixa penetrância (18). Vários destes genes já 
foram previamente identificados e associados 
a outras neoplasias.

Cirurgia redutora de risco

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

A mastectomia profilática pode ser 
aplicada em três situações: 1. mastectomia con-
tralateral sincrônica ao tratamento do tumor 

primário; 2. metacrônica, quando realizada 
em um segundo tempo e; 3. procedimento 
bilateral em mulheres de alto risco.

A mastectomia redutora de risco, ou 
profilática, é a remoção cirúrgica do tecido 
mamário. Vale ressaltar que nenhuma 
técnica de mastectomia pode garantir a 
remoção total da glândula mamária, devido 
à impossibilidade de se estabelecer os seus 
reais limites, já que ela apresenta muita 
intimidade com a pele e prolonga-se para a 
axila. Estima-se que a cirurgia proporcione 
uma redução de 90% do risco, portanto, 
quanto mais radical a cirurgia, maior a 
proteção. (19)

O benefício da cirurgia profilática varia 
segundo o risco de desenvolvimento da 
doença: em mulheres com um risco de 40% 
durante a vida, a cirurgia profilática adiciona 
três anos de vida; naquelas em que o risco 
é de 85%, esse número sobe para mais de 
cinco anos (20).

O caso de parente de primeiro grau com 
câncer de mama, o ideal é que a mastectomia 
seja feita antes da paciente atingir a idade de 
diagnóstico deste. No entanto, os médicos 
recomendam a mastectomia preventiva 
apenas para mulheres que já tem prole 
constituída (21).

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

Técnicas

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

Algumas pacientes devem ser consi-
deradas como maior risco de carcinoma 
oculto, como aquelas que apresentam achados 
anormais em mamografia e/ou ressonância 
pré-operatória, que não foram submetidas 
a biópsia previa, ou com história familiar, 
e que não realizaram ressonância antes da 
cirurgia. Nesses casos, a realização da biópsia 
do linfonodo sentinela estaria indicada para 
obter o estadiamento axilar (22).

A reconstrução pode ser com próteses 
de silicone, expansores, matrizes dérmicas 
acelulares, telas sintéticas de Vicryl™, retalhos 
dermomusculares de abdome ou do dorso. 
Em alguns casos podem ser utilizados os dois 
recursos. O complexo aréolopapilar pode ser 
reconstruído com tecido da região vulvar ou 
com tatuagem. 

As incisões são radiais ou inframamárias, 
o tecido retroareolar deve sempre ser exami-
nado pelo patologista no pré-operatório, 
para afastar comprometimento neoplásico. 
A ocorrência de câncer no CAP após a 
mastectomia preservadora de pele e CAP  
é rara (23).

Complicações cirúrgicas ocorrem em 20% 
dos casos. As mais comuns são: infecção, ne- 
crose do retalho e extrusão do implante. Necrose 
de papila ocorre em 5% das pacientes (23).

É importante informar a paciente sobre 
os riscos de complicações e enfatizar as possí-
veis sequelas como alteração da temperatura, 
sensibilidade e forma. Para mulheres tab-
agistas, reforçar a importância de parar de 
fumar para prevenir complicações. 

Atualmente existe a possibilidade de 
autonomização do complexo aréolopapilar. 
Esta técnica trata-se de uma dissecção por 
meio de uma pequena incisão de 0,5cm 
na borda inferior da aréola, o CAP é 
desprendido da glândula mamária, mas 
permanece ligado à pele, por onde passa a 
receber toda a vascularização. O tecido, 
atrás do CAP, é encaminhado para biópsia. 
Este procedimento deve ser realizado 15 
dias antes da cirurgia (Yao e cols., 2016). . 
Está indicado, em geral, em pacientes com 
cirurgia prévia do CAP.

Enquanto o índice de mastectomia tem 
reduzido nos últimos anos, cada vez mais 
mulheres, com câncer de mama unilateral, 
estão optando por ter suas duas mamas 
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removidas. Pesquisadores tem questionado 
se a mastectomia profilática contralateral 
tem sido utilizada mais que o necessário 
(Morrow, 2011).

Em recente estudo, conduzido no 
Memorial Sloan Kettering Hospital, 
observou-se um aumento na indicação de 
mastectomia profilática contralateral de 
6,7% para 24,2%, em 8 anos. Em estudo 
genético destas 407 mulheres, apenas 13% 
eram realmente de maior risco para um 
segundo câncer de mama (21). 

Um estudo do Journal of National Cancer 
Institute, publicado em 2014, demonstrou 
uma melhora na sobrevida específica de 
câncer em 5 anos em mulheres que realizaram 
mastectomia profilática contralateral e 
em mulheres jovens com câncer de mama 
inicial e receptores hormonais negativos. 
(88,5 verso 83,7%). Em contraste, mulheres 
mais velhas, com doenças mais avançadas 
e receptores hormonais positivos não 
demonstraram benefício com a cirurgia 
profilática contralateral (22).

Dr. Morrow apresentou na ASCO de 
2011 um estudo (REF) que demonstrou 
que mulheres com maior ansiedade, em 
relação a recidiva local, tiveram uma opção 
três vezes maior por cirurgias radicais. Ela 
questionou se é ético tratar ansiedade com 
cirurgia e concluiu que são necessários mais 
estudos prospectivos para responder se a 
mastectomia contralateral tem real benefício 
e para que subgrupo de pacientes

Imunoterapia no Câncer de 
Mama: Hype or Hope?

Acadêmico Daniel G Tabak (ANM)

Introdução

A imunoterapia no tratamento do 
câncer foi considerada pela revista Science 
em 2013 o principal avanço científico 
do ano. De fato, os dados mais recentes 
confirmam o papel de destaque que hoje 
é ocupado pela imuno-oncologia. Novas 
drogas foram rapidamente incorporadas no 
arsenal terapêutico em diversas patologias e 
hoje são uma realidade inclusive no Brasil. 
A importância desta mudança de paradigma  
pode ser dimensionada pela outorga do 
Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia de 
2018 para os pesquisadores James Allison 
e Tasuko Honjo que estabeleceram as bases 
para a utilização dos inibidores de checkpoint 
(ICP) no tratamento de diversas neoplasias. 
Recentemente foram publicados os dados 
mais recentes dos primeiros pacientes 
portadores de carcinoma renal, carcinoma 
de pulmão e melanoma indicando que, 
apesar da doença metastática disseminada 
e refratariedade a diversos agentes quimio-
terápicos, cerca de 30% dos pacientes 
permanecem vivos e sem progressão por um 
período superior a cinco anos.(25)

Embora o câncer de mama seja consi-
derado menos imunogênico, o receptor do 
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fator de crescimento epidérmico (HER-2) 
constitui um alvo terapêutico importante. 
A utilização de diversos anticorpos mono-
clonais específicos resultou em um ganho de 
sobrevida significativo para muitos pacientes. 
A importância da imunidade adaptativa 
no câncer de mama, entretanto, pode ser 
verificada pela presença de linfócitos que 
infiltram a massa tumoral não apenas nos  
tumores HER-2 positivos, mas também nos 
chamados tumores de mama triplo negativos. 
Este achado histopatológico tem correlação 
com a resposta clínica documentada aos 
agentes quimioterápicos convencionais bem 
como com a sobrevida.

Utilização de Inibidores de Checkpoint 
no Câncer de Mama

Diversos antígenos caracterizam a “sinapse 
imunológica” que permite o reconhecimento 
da célula tumoral como “non-self.” Este 
mecanismo de rejeição está bloqueado 
em muitos tumores. PD-1 e o seu ligante 
PD-L1 (programmed death-ligand 1) são 
responsáveis, nos tecidos normais, por 
estabelecer os freios da resposta imunológica 
aos processos biológicos de reconhecimento. 
O aumento da expressão de PD-L1 em tecidos 
neoplásicos representa um dos mecanismos 
de evasão dos nossos mecanismos de controle 
e favorece a proliferação da célula tumoral. 
O bloqueio da interação PD-1 e PD-L1 por 
anticorpos específicos possibilita a atuação 
mais eficaz dos linfócitos que infiltram o 
microambiente tumoral. A maior expressão de 

PD-L1 em tumores de mama triplo negativos 
favorece a resposta terapêutica aos inibidores 
de  PD-L1. (24)

As primeiras respostas foram documen-
tadas em pacientes tratadas com o agente 
biológico isolado. Os resultados positivos 
foram, entretanto, limitados, apesar de terem 
sido observadas respostas completas em 
pacientes resistentes à múltiplas estratégias 
previamente utilizadas.

A expressão de PD-L1 não representa o 
único requisito necessário para uma atuação 
favorável dos inibidores de checkpoint. O 
reconhecimento da célula maligna pelo 
linfócito também depende da expressão de 
neoantígenos na superfície celular. Estes 
neoantígenos são, na maioria das vezes, 
o reflexo da carga mutacional da célula 
tumoral. Esta representa uma das principais 
limitações à utilização dos ICP’s no câncer 
de mama, uma vez que carga mutacional, na 
maioria das pacientes não é elevada. (26)

Uma carga mutacional mais significa-
tiva pode ser documentada nos tumores 
triplo negativos, principalmente aqueles que 
apresentam mutações dos genes BRCA-1 
e BRCA-2. O sucesso na utilização dos ICP 
depende do aumento da expressão de 
neoantígenos e da infiltração linfocitária 
no leito tumoral. A inflamação do leito 
tumoral pode ser determinada pela des-
truição celular associada à quimioterapia. 
Este principio norteou a realização do 
estudo IMpassion130 que comparou a 
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associação de atezolizumabe (anti PD-
L1) e nab-paclitaxel (paclitaxel associado a 
nanopartículas de albumina) em portadoras 
de carcinoma de mama triplo negativo com 
doença metastática não previamente tratada 
com o quimioterápico isolado associado a 
um agente placebo. Os resultados foram 
animadores, principalmente no subgrupo 
que apresentava maior expressão de PD-L1, 
com um ganho de sobrevida global superior 
a 10 meses quando comparada ao grupo 
controle.(27))

Perspectivas

Existem diversas limitações ao uso 
dos ICP. Ao promover a retirada dos freios 
do mecanismos regulatórios do sistema 
imunológico, reações autoimunes, por vezes 
muito graves e até fatais, podem ocorrer. 
A importância do microbioma intestinal 
na regulação da resposta aos inibidores de 
checkpoint não pode ser minimizada diante 
da influência dos antibióticos na resposta 
antitumoral já documentada em portadores 
de carcinoma renal, melanoma e câncer de 
pulmão. Vários ensaios clínicos buscam 
amplificar a resposta dos ICP’s.  Estudos 
na adjuvância e na neoadjuvância já foram 
publicados bem como a associação com várias 
drogas quimioterápicas. Dados preliminares 
com vacinas, agentes oncolíticos virais e a 
terapia celular nos permitem antever um 
futuro promissor para a imunoterapia no 
tratamento do câncer de mama. 

O progresso também traz novos desafios. 
Não apenas a toxicidade clínica precisará ser 
abordada nos próximos estudos bem como a 
toxicidade financeira. Este aspecto não pode 
ser negligenciado, principalmente em nosso 
país, no sentido de garantir que os avanços 
terapêuticos se estendam a todos que deles 
possam se beneficiar.

AMAZONA e pesquisa de câncer 
de mama no Brasil

José Bines (INCA)

O número de estudos clínicos em anda-
mento no Brasil corresponde a uma parcela 
pequena do total de ensaios em andamento 
no resto do mundo, em particular quando 
comparado com a América do Norte, 
Europa e mesmo a China. Quando passamos 
dos registros no site clinicaltrials.gov para 
os estudos que foram publicados com as 
palavras “breast cancer” e “Brazil”, no site de 
busca pubmed, mais uma vez observa-se a 
mesma disparidade.

Algumas razões podem ser elencadas 
para essa grande variação e dentre elas estão 
barreiras regulatórias que dificultam a apro-
vação e condução de estudos no país. Os 
investigadores brasileiros e centros de pesquisa 
se capacitaram ao longo dos últimos anos e 
encontram-se prontos para a condução de 
pesquisa de boa qualidade. 

Em 2005, formou-se o primeiro grupo 
cooperativo de pesquisa em câncer de mama, 
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o GBECAM, cujo objetivo foi desenvolver, 
implementar e facilitar a realização de estudos 
clínicos e epidemiológicos multi-institucionais 
de qualidade científica e ética em câncer de 
mama no Brasil. O grupo expandiu-se para 
diversos centros no país e em 2o14 juntou-se ao 
grupo LACOG: Latin American Cooperative 
Oncology Group, que envolve outros países 
assim como demais tumores. (28)

O estudo clínico mais emblemático 
que o GBECAM participou está em vias de 
ser publicado (J Clin Oncol, in press), em 
cooperação com outros centros de pesquisa 
latino-americanos e o grupo espanhol Geicam. 
O grupo brasileiro participou desde a 
concepção até a implementação, recrutamento 
e análise dos dados do estudo. Esse constitui 
o primeiro estudo clínico a selecionar o 
subtipo de câncer de mama triplo negativo 
separadamente. O objetivo de melhorar o 
curso dessa doença não foi demonstrado 
através da adição de um quimioterápico, a 
capecitabina, ao tratamento convencional. 

Os dados de câncer de mama no Brasil 
são coletados pelo Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) e demonstram que câncer 
de mama corresponde a quase um terço do 
total de casos novos de câncer nas mulheres 
no país (excluindo-se pele não melanoma), 
com 29.000 casos novos estimados para o 
ano de 2o19. A distribuição é heterogênea 
entre os estados, com predomínio no sul e 
sudeste quando comparado com as regiões 
norte e nordeste. 

Na mitologia grega, as AMAZONAS eram 
mulheres que queimavam o seio direito para 
facilitar o uso do arco durante os combates. O 
primeiro estudo epidemiológico do GBECAM 
homenageou as mulheres brasileiras com câncer 
de mama através desse símbolo de mulheres 
valentes, destemidas e guerreiras.

O estudo AMAZONA buscou maior 
granularidade no entendimento da distri-
buição do câncer de mama de acordo com a 
idade, o estádio e o tipo de assistência médica.

É um estudo de coorte retrospectivo 
com dados coletados em 2oo1 e 2oo6 com 
seguimento em 2011-2012. Oitenta e um por 
cento das pacientes incluídas encontravam-
se em instituições públicas, principalmente 
na região sudeste do país. Nessa coorte, 
aproximadamente 23oo pacientes foram 
operadas, com idade média de 54 anos e 
77% apresentaram-se com estádios II e III 
na avaliação inicial.(29)

Embora não se observou diferença de 
grupo etário à apresentação inicial de acordo 
com tipo de instituição (pública ou privada), 
nas instituições públicas a doença se apresentou 
de forma mais avançada.

Quanto ao subtipo molecular, de 
acordo com a imunoistoquímica, 50% 
apresentavam o subtipo luminal A e pouco 
mais de 2o% com o subtipo triplo negativo, 
com sugestão de maior prevalência desse 
subtipo nas regiões norte e nordeste, quando 
comparados com as demais regiões. Quando 
a apresentação da doença se dava no estádio 
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I, não se demonstrou diferença entre os 
diversos subtipos quando ao prognóstico. 
Entretanto, no estádio III, o prognóstico foi 
pior nos subtipos triplo negativo e HER2 
positivo. Vale ressaltar que à época do 
estudo, pouco mais de 10% das pacientes 
tiveram acesso ao tratamento direcionado 
anti-HER2. Apesar de potenciais limitações, 
publicação anterior do estudo AMAZONA 
revelou sobrevida inferior para pacientes com 
câncer de mama no setor público quando 
comparadas com aquelas tratadas através da 
saúde suplementar.

Um estudo de enorme relevância que 
merece atenção é o estudo desenvolvido pelo 
grupo da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ) sobre as tendências etno-
raciais e social em câncer de mama no Brasil 
entre os anos de 2001 e 2014, realizado 
através da análise de registros hospitalares de 
mais de 200.000 casos de câncer de mama. 
Eles demonstraram que estádios tardios ao 
diagnóstico permaneceram estáveis ao redor 
de 40% ao longo desse período. Mulheres 
pardas e negras com pouca educação 
formal apresentaram maior prevalência de 
tumores avançados quando comparadas com 
mulheres brancas e com nível universitário 
de educação. A principal conclusão do 
estudo foi a sugestão da mudança do foco de 
atuação: abordagem da doença sintomática 
seria capaz de diminuir a morte por câncer 
de mama 3 vezes mais do que o rastreamento 
mamográfico. (30)

Em resumo: (1) estudos epidemioló-
gicos, básicos, translacionais e clínicos são 
fundamentais para a melhoria dos cuidados 
de câncer de mama no país. (2) Alguns 
passos tímidos e iniciais foram dados nas 
últimas décadas. (3) A comunidade médica, 
as instituições acadêmicas, os meios de 
comunicação e a população leiga precisam se 
unir para dar continuidade.

Valor x Custo: incorporação de 
novas drogas no SUS

Acadêmico Paulo M. Hoff (ANM)

A evolução do tratamento do câncer de 
mama nas ultimas décadas e inegável, com 
um significativo aumento da expectativa 
de cura ou prolongamento da sobrevida da 
maioria das pacientes.(31)

Embora os ganhos iniciais, particu-
larmente no século XX, tenham resultado de 
melhores praticas diagnosticas e cirúrgicas, a 
rápida evolução vista no inicio do século XXI 
esta intimamente ligado ao desenvolvimento 
de terapias mais efetivas (32), usadas como 
coadjuvantes em situações onde a cirurgia 
curativa permanece como principal opção 
terapêutica, ou como tratamento principal 
para pacientes com doença metastática  
ou inoperável.

O câncer e composto por uma gama de 
doenças com etiologias e evolução distintas, 
mas que tem em comum não somente sua 
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evolução clínica, usualmente caracterizada 
pela formação de tumores invasivos e 
eventualmente metástases, mas também 
por sua origem em alterações, herdadas ou 
adquiridas, do código genético de células.

A identificação de alterações moleculares 
pontuais, associadas ao desenvolvimento de 
tumores, levou ao desenvolvimento da “terapia 
molecular”, também conhecida como “terapia 
alvo”, reduzindo a toxicidade associada aos 
tratamentos, e aumentando sua eficácia. Prati- 
camente toda a pesquisa clinica em andamento 
para o tratamento de tumores malignos 
explora este tipo de medicação.

Se os ganhos terapêuticos são inegáveis, 
os custos tem se revelado uma grande barreira 
para sua incorporação, particularmente em 
países em desenvolvimento ou emergentes. 
Mesmo países considerados extremamente 
ricos, como os Estados Unidos e Reino 
Unido tem discutido a escalada de custos 
do tratamento oncológico, muito acima da 
inflação observada em outros setores.

No Brasil, vivemos uma realidade pouco 
usual em outros países, pois nossa constituição 
garante a todos os brasileiros o direito a saúde, 
assegurada pelo Sistema Único de Saúde, que 
tem como objetivo maior a universalização 
do atendimento medico. Ao mesmo tempo, 
um quarto da população opta por buscar uma 
cobertura adicional, via saúde suplementar. A 
estrutura de incorporação de medicamentos 
no pais evoluiu de maneira distinta entre  
os dois setores. 

Toda medicação ou nova tecnologia 
médica precisa da aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. 
Esta aprovação não garante, entretanto, 
cobertura financeira para o uso do produto 
em questão. No caso da saúde suplementar, 
uma segunda aprovação pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e 
necessária, e no caso do SUS, uma aprovação 
pela Comissão Nacional de Incorpor de 
Tecnologias no SUS, CONITEC.

A CONITEC e parte do Ministério 
da Saúde, e e composta por representantes 
do próprio ministério, agências reguladoras, 
Conselho Nacional de Saúde, Conselho 
Federal de Medicina e secretarias estaduais 
e municipais de saúde. Sua missão consiste 
em avaliar novas tecnologias e tratamentos 
e determinar se são necessários e adequados 
para utilização no SUS.

Considerando a espiral inflacionária 
médica, e o volume de recursos disponíveis 
para o SUS, trata-se de uma estratégia 
bastante lógica de incorporação. O Brasil 
investe aproximadamente 8% de seu Produto 
Interno Bruto, PIB, em saúde. Isso nos 
colocaria em linha com a media investida 
pelos países da OECD. No entanto, este 
número precisa ser dissecado melhor por 
dois motivos: primeiramente, praticamente 
metade destes recursos correspondem aos 
gastos da saúde suplementar, que atende a um 
quarto da população, enquanto que os três 
quartos restantes dividem o mesmo montante. 
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Adicionalmente, se em termos relativos o 
gasto total parece adequado, quando colo- 
cado em termos de dólares “per capita” a 
situação torna-se muito diferente, sendo 
menos de um terço da media da OECD.

Infelizmente, embora necessária, esta 
sequência de incorporação deixa bastante a 
desejar no dia a dia. A demora nas avaliações 
e incorporações, e a lógica determinante 
das aprovações ou negativas, que são 
frequentes, do órgão tem fomentado críticas, 
particularmente de médicos, pacientes, e 
seus familiares.(33).

Outros países tem enfrentado dilemas 
similares, e cresce no mundo a ideia de que 
na área da saúde precisamos olhar menos o 
custo, e mais o valor. De maneira simplória, 
poderíamos resumir “custo” como o que se 
paga por determinado produto, e “valor” 
aquilo que se recebe. Portanto, há uma 
necessidade de maior alinhamento de preço 
com o resultado esperado com determinada 
terapia. Ao mesmo tempo, fontes pagadoras 
também precisam considerar os custos de  
desenvolvimento, produção e resultados 
obtidos na sua decisão final de cobertura.

O dilema de incorporação no SUS não 
é um desafio brasileiro, sendo uma das grandes 
questões deste início de século. Tanto países 
emergentes como desenvolvidos estão procu-
rando alternativas para viabilizar acesso de seus 
cidadãos, sem ameaçar a estabilidade financeira 
de seus sistemas de saúde.(34) A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) preconiza o uso 

da renda “per capita” como parâmetro de 
incorporação, algo economicamente racional, 
tecnicamente fácil de compreender, mas que 
poderia cimentar diferenças significativas na 
qualidade de atendimento médico para as 
populações afetadas.

Certamente não há soluções fáceis, mas 
a transparência quanto aos fatores utilizados 
nas avaliações, e o uso consciencioso e 
judicioso da melhor evidência disponível, 
somados a uma precificação racional dos 
novos produtos, que estimule a pesquisa e 
desenvolvimento, mas garanta acesso a todas 
as camadas da população parece ser o melhor 
caminho a ser trilhado.
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Introdução

A síndrome relacionada à IgG4 decorre 
de um processo fibro-inflamatório associado 
à imunomodulação, capaz de afetar 
diversos órgãos, como pâncreas, ductos 
biliares, retroperitônio, glândulas salivares 

e vasos linfáticos, de forma sincrônica ou 
metacrônica, caracterizando-se como uma 
desordem sistêmica. Foi primeiramente 
identificada por Sarles e colaboradores em 
1961, sob a forma de pancreatite aguda 
idiopática associada a icterícia obstrutiva e 
hipergamaglobulinemia. Em 1995, Yoshida 
e colegas denominaram de pancreatite 
autoimune (PAI) o quadro peculiar 
de pancreatite crônica que respondia à 
corticoterapia. Durante o ano de 2001, 
Hamano e sua equipe descobriram que tais 
pacientes apresentavam, concomitantemente 
à PAI, elevação da concentração sérica da 
imunoglobulina G subclasse 4 (IgG4). Por 
fim, no decorrer de 2003, um grupo japonês, 
representado por Kamisawa, propôs que a 
PAI fosse reconhecida como manifestação 
pancreática de uma doença sistêmica, 
baseado na observação de que as lesões 
fibroinflamatórias encontradas em outros 
órgãos eram similares ou até mesmo idênticas 
àquelas vistas nos pacientes com PAI. 
Assim, foram identificadas características 
semelhantes, manifestadas pelos indivíduos 
portadores independente do sítio acometido, 
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as quais corroboram para o diagnóstico desta 
síndrome, a saber: infiltrado plasmocitário 
rico em células IgG4-positivas; altos níveis 
séricos de IgG4; grau variável de fibrose de 
padrão estoriforme; resposta favorável aos 
glicocorticoides; aspecto neoplásico visto ao 
exame de imagem. 

Epidemiologia

A despeito do aumento no número de 
publicações envolvendo o tema nos últimos 
anos, trata-se de uma condição ainda pouco 
explorada e, portanto, subdiagnosticada, 
sendo a maioria dos estudos conduzidos em 
países asiáticos. Dados japoneses apontam 
para uma prevalência de 4.6/100.000 pessoas 
e uma incidência de 1.4/100.000 habitantes 
para a PAI. Entretanto, o fato de que a 
pancreatite autoimune representa apenas 
uma das manifestações de uma doença 
multiorgânica, configura uma subestimação 
da prevalência desta síndrome. Também 
designada pelo termo doença relacionada 
a IgG4 (DR-IgG4), esta se manifesta mais 
comumente em homens (60.8-83%) acima 
dos 50 anos de idade, cuja predileção 
contrasta com as estatísticas encontradas 
nas clássicas doenças autoimunes, em que as 
mulheres são mais afetadas. Até o momento, 
não há casos associados a agregação familiar 
e nenhuma relação com etilismo, tabagismo 
ou hábitos dietéticos foi documentada.

Etiopatogenia

O mecanismo exato para o desenvol-
vimento da DR-IgG4 ainda é desconhecido; 
no entanto, evidências recentes sugerem tratar-
se de um processo imunomediado, no qual se 
estabelece um estado inflamatório guiado por 
antígeno que resulta em fibrose dos tecidos 
afetados. As características histopatológicas 
compartilhadas por diferentes e não dire-
tamente relacionados órgãos, melhora clínica 
com terapia esteroide e aumento dos níveis 
de imunoglobulinas circulantes fortalecem o 
caráter autoimune. Além disso, a boa resposta 
ao rituximab nesses pacientes sugere um papel 
principal dos linfócitos B nesta condição. 
Nas doenças autoimunes clássicas, como no 
lúpus eritematoso sistêmico, habitualmente 
se identificam plasmablastos circulantes 
por períodos prolongados, enquanto que 
na circulação de indivíduos controle estes 
podem ser encontrados apenas em pequenas 
concentrações. Essa expansão clonal é vista nos 
pacientes com a DR-IgG4, a qual prontamente 
regride após a terapia com rituximab e ressurge 
durante momentos de flare, correlacionados 
com a atividade da doença. 

Um potencial papel de exposição a 
antígenos ocupacionais tem sido proposto, 
baseado em estudos observacionais que 
identificaram uma maior prevalência 
desta condição em trabalhadores expostos 
a solventes, pigmentos a base de óleo e 
poeira de metais. Estudo holandês avaliou 
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25 pacientes diagnosticados com PAI e/ou 
colangite relacionada ao IgG4 e constatou 
que 88% destes já haviam tido alguma 
exposição ocupacional (construtores, 
pavimentadores de asfalto, encanadores, 
motoristas de caminhão [exposição ao 
diesel]) por pelo menos 1 ano. De modo 
semelhante, pesquisa conduzida em Oxford 
com 44 portadores de DR-IgG4 mostrou 
que em 61% deles foram encontrados 
dados positivos na anamnese ocupacional 
correlacionados ao contato com agentes 
químicos, o que ratifica a teoria de que a 
exposição crônica aos antígenos ocupacionais 
possa desempenhar um papel de gatilho/
manutenção da síndrome da IgG4.

Características clínicas 

A DR-IgG4 pode ter variadas formas 
clínicas de apresentação, haja vista ser esta uma 
condição multisistêmica. Caracteristicamente 
exibe uma evolução subaguda, com sintomas 
leves, associados ao aumento anormal e 
indolor do órgão acometido. 

Estudo prospectivo avaliou 115 paci-
entes diagnosticados com PAI/colangite 
relacionada ao IgG4, cuja análise concluiu 
que: 74% apresentavam icterícia obstrutiva 
ao diagnóstico, 37% queixavam-se de dor 
abdominal, 56% dos pacientes possuíam 
ambas as condições e 36% manifestavam 
ainda linfadenopatia. Além do acometimento 

do trato gastrointestinal, os órgãos mais 
comumente afetados são: glândulas salivares, 
glândulas lacrimais, rins, pulmões e retro-
peritônio, os quais recebem diferentes deno-
minações (Quadro 1).

Quadro 1. Denominação da DR-IgG4 nos diferentes 
órgãos.

Pâncreas • Pancreatite autoimune

Ductos biliares • Colangite associada a IgG4

Glândulas salivares

• Sialoadenite esclerosante crônica 
(tumor de Kuttner)
• Exocrinopatia associada a IgG4 
(doença de Mikulicz)

Retroperitônio • Periaortite crônica
• Fibrose retroperitoneal idiopática

Rins • Nefrite tubulointersticial

Órbita • Pseudolinfoma associado a IgG4

Pulmões • Nódulo e consolidação

Manifestações gastrointestinais

O envolvimento gastrointestinal é comum 
na síndrome da IgG4, representado principal-
mente pela PAI e pela colangite, no entanto, 
via de regra, qualquer outro órgão pode ser 
comprometido, como veremos a seguir.

Pancreatite autoimune

O termo pancreatite autoimune compre-
ende 2 subtipos, de acordo com as caracterís-
ticas histopatológicas e fenótipo clínico: tipo 
1, considerado o protótipo da DR-IgG4, ou 
seja, manifestação pancreática desta condição 
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fibro-inflamatória sistêmica, e o tipo 2, que é 
um distúrbio específico do pâncreas. 

Embora ambas se apresentem clinica-
mente indistinguíveis, são distintas quanto 
à demografia, sorologia, envolvimento de  
outros órgãos e recidiva. Enquanto a pan-
creatite linfoplasmocitária está associada a 
elevações nos títulos de autoanticorpos 
inespecíficos e IgG4, a forma idiopática não 
se relaciona com marcadores sorológicos 
definitivos (Quadro 2).

Quadro 2. Diferenças entre PAI tipos 1 e 2.

Tipo 1
(N = 78)

Tipo 2
(N = 19) Valor de p

Idade (anos) ± DP 61,8 ± 14,2 47,7 ± 18,8 < 0,0001

Gênero (M/F) 60/18 14/5 0,48

Apresentação (PA/
outros) 12/66 6/13 0,18

Imagem
Edema difuso
Outras características

31 (40%)
47 (60%)

3 (16%)
16 (84%)

0,049

Elevação IgG4 (> 
140mg/dl)

47/59 
(80%) 1/6 (17%) 0,004

Envolvimento de 
outros órgãos 47 (60%) 0 < 0,0001

Doença inflamatória 
intestinal 5 (6%) 3 (16%) 0,37

A PAI tipo 1 foi a primeira manifestação 
da DR-IgG4 descrita e, por esta razão, a que 
também foi mais bem estudada, representando 
cerca de 2% dos casos de pancreatite crônica. 
É mais comum em homens (> 80%) e > 80% 
dos pacientes estão acima de 50 anos. Sua 
forma de apresentação clínica mais comum 
é a icterícia indolor, decorrente da obstrução 
do ducto biliar comum em sua porção 
intrapancreática pelo processo inflamatório 
periductal. O quadro de dor abdominal in-

tensa e a apresentação sob a forma de pancrea-
tite aguda são incomuns. Desenvolvimento  
de insuficiência pancreática exócrina e endó-
crina, representada pela presença de esteatorréia 
e diabetes, é frequente, sendo estimada  
em 80 e 70%, respectivamente. 

Os níveis das enzimas pancreáticas 
(amilase e lipase) são usualmente normais 
ou discretamente elevados. Níveis elevados 
de IgG4 são encontrados na PAI, porém 
não são patognomônicos, de modo que 
7-10% dos pacientes com adenocarcinoma 
pancreático e > 10% daqueles diagnosticados 
com colangiocarcinoma também apresentam 
níveis séricos de IgG4 aumentados. Pode 
haver aumento das enzimas canaliculares, 
fosfatase alcalina e gama-GT, além da 
bilirrubina, às custas da fração direta.

Ao exame de imagem, pode haver 
acometimento difuso, focal ou multifocal 
pancreático (Figura 1).

Figura 1. TC de abdome total com contraste — 
estudo dinâmico.

Não há dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas.
Vesícula biliar normodistendida e com paredes finas.
Baço e adrenais com aspecto anatômico
Pâncreas com contorno difusamente irregular, apresentando 
aumento das dimensões da cabeça, e com impregnação difusamente 
heterogênea do meio de contraste. Nota-se infiltração difusa da 
gordura peripancreática, notadamente da cauda. Há também, 
pequenos linfonodos peripancreáticos e imagem com densidade 
de partes moles, situadas no hilo esplênico, medindo cerca de 
18x10mm (baço acessório? linfonodomegalia?).
Pequenos linfonodos para-aórticos)
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No acometimento difuso, mais corri-
queiro, além do aumento difuso do órgão, 
nota-se obliteração dos contornos com perda 
das lobulações e rugosidade características 
(“pâncreas em salsicha”), aspecto causado 
pelo infiltrado linfoplasmocitário e flebite 
obli-terativa da DR-IgG4. À RM (Figura 2), 
o pâncreas mostra-se discretamente hiperin-
tenso em T2 e hipointenso em T1, podendo 
haver fino halo de hipossinal em T1 e T2.

Figura 2. Colangio e RM de abdome superior com 
contraste.

Aumento volumétrico e alteração de sinal com alta celularidade 
no pâncreas comprometendo a cabeça pancreática com extensão 
ao colo/corpo, que oblitera o ducto de Wirsung, porém não 
determina dilatação significativa à montante. Notam-se também 
sinais inflamatórios ao redor e linfonodos associados. O aspecto 
sugere lesão de natureza inflamatória como principal possibilidade 
diagnóstica (origem autoimune? inespecífica com comportamento 
pseudotumoral?). As possibilidades de lesão tumoral primária 
infiltrativa pancreática e doença linfoproliferativa pancreática 
NÃO podem ser descartadas. Recomendamos, à critério clínico, 
correlação com níveis séricos de imunoglobulina G4, avaliação por 
ecoendoscopia com biópsia e controle evolutivo por imagem (RM).

Após contraste, observa-se impregnação 
deste, homogênea, discreta e tardia, com fino 
halo peripancreático com hipocontrastação, 
vista em até 80% dos casos, consequente 
às alterações inflamatórias e fibróticas nos 
tecidos peripancreáticos, além de estenose 
irregular do ducto pancreático principal.

A PAI pode mimetizar adenocarcinoma, 
principalmente quando a doença é restrita 
a porção cefálica, o qual ocorre em cerca de 
80% dos casos. Nestes casos a Ecoendoscopia 
com biópsia pode ser definitiva (Figuras 3 e 4).

Figura 3. Parênquima pancreático heterogêneo, 
entremeado por traves hiperecogênicas finas (1 a 
2mm de espessura).

Figura 4. Pâncreas com padrão heterogêneo consis-
tente com quadro de pancreatite crônica, segundo 
critérios de Rosemont e que confirmou-se com IgG4 
positiva.

A diferenciação entre as duas condições 
pode ser feita pela visualização do ducto prin-
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cipal penetrando no interior da massa, presente 
na pancreatite e ausente na neoplasia e a menor 
impregnação pelo contraste no adenocarcinoma 
em relação ao quadro inflamatório.

Histologicamente, a PAI 1 é denomi-
nada como pancreatite esclerosante linfo-
plasmocitária, cujas características incluem: 
infiltração abundante de células plasmocitárias 
e linfócitos; fibrose estoriforme; infiltração 
perivenular com linfócitos e células plasmo-
citárias, levando à flebite obliterativa. 

O diagnóstico da forma pancreática 
da DR-IgG4 se baseia em critérios clínicos, 
laboratoriais, de imagem e histopatológicos, 
reunidos pela Mayo Clinic sob o mnemônico 
HISORt (Quadro 3).

Quadro 3. Critérios definidores de PAI – Mayo 
Clinic, adaptado.

5 características cardinais de PAI

HISORt

Histologia • Pancreatite esclerosante 
linfoplasmocitária e células IgG4 +

Imagem

• Típica (50%): aumento glandular 
tipo salsicha, ganho tardio
• Indeterminada: aumento 
glandular focal, “normal”
• Atípica: massa de baixa 
densidade/Wirsung dilatado

Sorologia • IgG4 sérica elevada (75%)

Outros órgãos 
envolvidos

• Especialmente estenoses 
biliares, fibrose retroperitoneal, 
envolvimento de glândulas salivares 
(50-67%)

Resposta • Terapia com esteroides

Colangite esclerosante 
relacionada a IgG4

O envolvimento dos ductos biliares é 
a segunda mais frequente manifestação da 
Síndrome da IgG4, podendo ocorrer conco-
mitante a PAI tipo 1 (cerca de 60-80% 
dos casos) ou isoladamente. É capaz de 
comprometer tanto os ductos biliares extra-
hepáticos quanto os intra-hepáticos, cuja 
formação de denso infiltrado inflamatório 
rico em células plasmocitárias IgG4 + resulta 
subsequentemente em fibrose. Acomete mais 
frequentemente indivíduos do sexo mascu-
lino (> 80%) a partir da meia idade ( > 50 
anos) sob a apresentação clínica de icterícia 
indolor, decorrente de estenoses, perda 
ponderal discreta, com dor abdominal de 
baixa intensidade; no entanto, em sua fase 
inicial, pode ser assintomática e, nesses casos, 
sua detecção ocorre através do aumento das 
enzimas hepáticas colestáticas ou eventual 
exame de imagem, executado por outra razão. 
A avaliação imagiológica pode ser feita 
através de TC, RM, CPRM ou CPRE, cujos 
achados possíveis são: espessamento da via 
biliar, estenose, irregularidade e dilatação a 
montante, sendo o segmento mais comumente 
afetado a porção intra-pancreática do ducto 
biliar, considerando-se que esta condição 
constantemente coexiste com a PAI do tipo 
1. Estes achados, entretanto, são similares aos 
encontrados na colangite esclerosante primária 
(CEP), constituindo um desafio o diagnóstico 
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diferencial destas entidades. Pacientes com 
CEP costumam ser menos sintomáticos, ao 
passo que a colangite esclerosante relacionada 
a IgG4 manifesta-se mais agudamente, com 
menor duração. Na CEP, o acometimento é 
multifocal, em curtos segmentos envolvendo 
ductos biliares intra ou extra-hepáticos, 
com alternância de segmentos normais e 
levemente dilatados, cuja aparência remete a 
imagem de “contas de rosário”, ao passo que 
na colangite esclerosante relacionada à IgG4 
as constrições tipicamente afetam um longo 
segmento e são contínuas com a dilatação pré-
estenótica. Desta forma, o consenso americano 
recomenda a dosagem sérica de IgG4 em 
todo paciente com provável CEP, no intuito 
de excluir colangite esclerosante relacionada à 
IgG4. Outro diagnóstico diferencial que deve 
ser prontamente afastado é o de malignidade, 
sendo para tal necessária a realização de biópsia, 
haja vista que a colangite relacionada a IgG4 
pode ser indistinguível do colangiocarcinoma 
através de exames de imagem.

Assim como na PAI tipo 1, o diagnóstico 
da colangite associada a IgG4 compreende 
os seguintes critérios: achados imagiológicos 
compatíveis, níveis séricos elevados de IgG4; 
análise histopatológica característica; coexis-
tência de doença extra-biliar, especialmente 
pancreática e/ou renal. Assim como as demais 
manifestações da DR-IgG4, a resposta à 
corticoterapia é boa e avaliação de controle pós 
tratamento exibe melhora do espessamento e 
das áreas de estenose da árvore biliar. 

Colecistite

Há relatos na literatura indicando o 
envolvimento da vesícula biliar na DR-IgG4, 
determinando um espessamento difuso de 
sua parede, em virtude do aparecimento 
de infiltrado linfoplasmocitário IgG4+ 
seguido por fibrose, a qual surge a RM 
como imagem hipointensa em T2 que, no 
entanto, não se traduz em manifestações 
clínicas na maioria dos casos.

Envolvimento hepático

O termo “hepatopatia por IgG4” tem 
sido empregado na literatura para nomear 
as lesões hepáticas vistas em pacientes 
previamente diagnosticados com DR-IgG4, 
as quais podem ser atribuídas a pseudotumor 
inflamatório, hepatite crônica em atividade 
ou mesmo extensão do dano oriundo da 
colangite esclerosante relacionada a IgG4 ao 
trato portal ou ductos biliares.

Retroperitônio e mesentério

• Fibrose retroperitoneal
A fibrose retroperitoneal associada a IgG4 
acomete cerca de 10% dos pacientes com 
PAI tipo 1 e representa a causa etiológica 
de 29 a 59% de todos os casos. Sua forma 
de apresentação mais comum corresponde 
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a um tecido inflamatório macio que 
acomete o entorno da aorta e seus ramos 
e se estende ao retroperitônio, envolvendo 
os ureteres e causando hidronefrose, a qual 
é, por vezes, sua primeira manifestação.
O diagnóstico é simples quando coexistem 
outros sítios comprometidos pela síndrome 
do IgG4, porém nas manifestações 
isoladas, deve-se fazer o diagnóstico 
diferencial com fibrose retroperitoneal de 
origem neoplásica ou idiopática.

• Envolvimento vascular 
O envolvimento vascular se caracteriza 
pelo desenvolvimento de periaortite/
periarterite, o qual se faz presente em 
cerca de 10-30% dos casos de DR-
IgG4. Além da aorta abdominal, cujo 
segmento mais comumente acometido 
se estende da ramificação das artérias 
renais até ilíaca comum, outras 
artérias de médio calibre podem ser 
comprometidas, como carótida, ilíaca e 
coronárias. Em termos histopatológicos, 
a doença vascular relacionada a IgG4 
se caracteriza pela infiltração de células 
plasmáticas e linfócitos positivos para 
IgG4 na camada adventícia, que se 
manifesta radiologicamente como tecido 
perivascular acentuadamente espessado. 
Em contraste com outros tipos de 
vasculite de grandes vasos, como arterite 
de células gigantes e arterite de Takayasu, 
a destruição das camadas íntima e média 

costumam ser menores na DR-IgG4. 
Nos casos em que há concomitância 
de dilatação aneurismática do lúmen 
vascular, a doença pode ser chamada 
de aneurisma inflamatório da aorta/
arterial. Na prática, é difícil esclarecer 
o limite entre a periaortite abdominal 
da DR-IgG4 e a fibrose retroperitoneal 
idiopática, porque ambas as condições 
podem causar hipertrofia nodular ao 
redor da aorta abdominal.

• Mesenterite esclerosante
Trata-se de uma condição fibroinflama-
tória rara, inespecífica, que se apresenta 
sob variados graus de inflamação, fibrose 
e necrose gordurosa, as quais comprome-
tem o mesentério conectado ao intestino del-
gado, na maioria dos casos. Habitualmente 
considerada idiopática, interpretada como 
reação a uma agressão abdominal, seja 
essa benigna (cirurgia prévia, causas 
inflamatórias) ou maligna, sabe-se hoje 
a existência de uma variante relacionada 
a IgG4. Clinicamente, os pacientes 
acometidos manifestam sintomas seme-
lhantes à sua forma clássica, podendo 
haver dor abdominal crônica, sensação 
de distensão, náuseas, vômitos, febre, 
alteração do hábito intestinal e anorexia. 
Os aspectos tomográficos variam de acordo 
com o estádio da doença e conteúdo 
predominante (inflamatório, fibroso ou 
adiposo), mas normalmente se apresenta 
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como massa sólida heterogênea com 
componente gorduroso, cuja densidade se 
encontra discretamente elevada, associada 
a bandas lineares com densidade de partes 
moles de permeio, sem invasão vascular. 
Quando biopsiada, as características histo-
lógicas dessa lesão revelam sua correlação 
à síndrome da IgG4, com infiltração 
plasmocítica, fibrose estoriforme e flebite 
obliterativa no mesmo padrão exibido 
pelos demais órgãos.

Estômago

O acometimento gástrico é raro, foi 
primeiramente descrito em 2004 por Shinji 
e colaboradores sob a forma de úlcera gástrica 
em um paciente previamente diagnosticado 
com PAI, e pode ocorrer de 2 formas distintas: 
espessamento difuso da mucosa gástrica pela 
infiltração de células plasmocitárias IgG4+ ou 
sob a forma de lesões focais/individualizadas, 
como úlceras, lesões polipoides ou massas 
submucosas. 

Diagnóstico

A chave para a suspeição diagnóstica 
é o envolvimento multiorgânico, edema 
em estruturas visíveis, história pregressa 
de pancreatite com ou sem recorrência, 
ou ambos. Por se tratar de uma condição 

rara, na qual há uma grande diversidade de 
apresentações clínicas e um teste específico 
“padrão ouro” ainda não foi elaborado, 
é comum que haja grande atraso no 
diagnóstico desses pacientes, que podem 
ser identificados em fases avançadas, já com 
disfunção orgânica pela fibrose. História 
clínica minuciosa e exame físico cuidadoso, 
aliados achados laboratoriais, exames de 
imageme características histopatológicas 
típicas permitem a adequada identificação 
desta síndrome. Os exames de imagem mais 
utilizados são a tomografia computadorizada 
e a ressonância magnética, no entanto, a 
tomografia por emissão de pósitrons (PET-
CT) também auxilia no diagnóstico, pois 
o radiotraçador se acumula em sítios de 
inflamação, sendo útil na identificação 
do órgão alvo para biópsia, além de ser 
capaz de avaliar a resposta ao tratamento  
(Figuras 5 e 6).

Figura 5. PET-CT com FDG-18F

IMPRESSÃO: Hipermetabolismo glicolitico, ao estudo de PET-CT 
com FDG, de padrão difuso no pâncreas, destacando-se área de 
maior alteração metabólica na cabeça. O padrão observado não é 
o específico, podendo corresponder, unicamente, a processo difuso 
de natureza inflamatória ou em associação com lesão primária na 
cabeça pancreática. O foco de hipermetabolismo na tireóide é de 
natureza indeterminada, sendo conveniente a correlação com a 
ultrassonografia para caracterização morfológica.
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Figura 6. PET-CT com FDG-18F

ACHADOS: Foi realizada análise comparativa com estudo de PET-
CT datado de 20/06/2013, que demonstrou regressão completa 
da captação difusa do radiotraçador no pâncreas, agora notando-se 
sinais de atrofia pancreática. Não mais se observa densificação da 
gordura peripancreática.

O achado laboratorial mais característico 
é a elevação dos níveis de IgG4 (> 140mg/dL) 
que, no entanto, não é necessária ou suficiente 
para o diagnóstico. Aumento isolado na 
concentração sérica de IgG4 não confirma o 
diagnóstico da síndrome, enquanto que níveis 
normais ou baixos de IgG4 também não a 
excluem. Importantes condições clínicas que 
mimetizam a DR-IgG4 — adenocarcinoma 
pancreático, CEP, colangiocarcinoma e 
malignidades hematológicas podem cursar 
com níveis séricos elevados de IgG4 e, 
ademais, tal achado também é encontrado 
em 5% dos indivíduos saudáveis. No entanto, 
grandes aumentos (> 4x LSN) apresentam 
valor preditivo positivo elevado e os pacientes 
que exibem o comprometimento de 2 ou mais 
órgãos costumam apresentar valores séricos 
mais elevados. O nível de IgG4 sérica tende 
a diminuir após tratamento com corticoide 
ou rituximab na maioria dos pacientes, no 
entanto, em um pequeno grupo, níveis 
normais não são atingidos mesmo quando em 

remissão clínica. Outros achados laboratoriais 
vistos na DR-IgG4 consistem em: elevação 
dos níveis séricos de imunoglobulina E (IgE); 
eosinofilia periférica; hipergamaglobulinemia 
policlonal vista à eletroforese de proteínas; 
baixos títulos de anticorpo antinuclear (FAN) e 
fator reumatoide (FR); hipocomplementemia, 
tipicamente vista no envolvimento renal. 

Análise microscópica quantitativa per-
mite a identificação das células plasmocitárias 
IgG4+ nos tecidos afetados pela doença, 
as quais se distribuem difusamente através 
da lesão, além de possibilitar sua contagem 
numérica, cujo cutoff varia de acordo com 
o órgão acometido. Por exemplo, no caso da 
PAI esse número é de 50 células IgG4+/CGA, 
enquanto que na sialoadenite este é de 100 
células IgG4+/CGA.

Além dessa quantificação, a qualificação, 
ou seja, os achados histopatológicos carac-
terísticos da síndrome permitem seu diag-
nóstico (necessária a presença de 2 dos 3 
critérios) e, como já mencionado, são comuns 
a todos os órgãos:

1.  Infiltração linfoplasmocitária;
2.  Fibrose estoriforme;
3.  Flebite obliterante.
Mesmo diante de elevada suspeita 

clínica, a confirmação diagnóstica através 
de biópsia é altamente recomendada, para 
exclusão de malignidade e outras condições 
mimetizantes da DR-IgG4. A sequência 
diagnóstica pode ser vista no algoritmo 
abaixo (Figura 7).
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Figura 7. Algoritmo diagnóstico.

Tratamento

Uma vez obtida a confirmação diag-
nóstica, o tratamento desta síndrome deve ser 
prontamente instituído, a fim de prevenir a 
progressão da fibrose e danos irreversíveis. Os 
glicocorticoides são considerados a terapia 
de primeira linha para induzir a remissão 
em todos os pacientes portadores da DR- 
IgG4 ainda não tratados e em atividade 
da doença, a menos que haja contra-
indicação ao seu uso. A dramática resposta à 
corticoterapia é um marco desta síndrome, 
independente do órgão acometido, e 
melhora sintomática, bioquímica e das 
anormalidades radiológicas constituem 
os objetivos da avaliação de eficácia do 

tratamento. Prednisona é a droga de 
escolha, na dose de 30/40mg ao dia, durante 
2-4 semanas, com posterior desmame 
(reduzindo 5mg a cada 1-2 semanas), com 
monitoramento regular bioquímico e nova 
avaliação por imagem após a semana 4. 
Inicialmente, a duração do tratamento deve 
ocorrer entre o 4º – 6º mês, no entanto, 
não há consenso na literatura a respeito, 
sendo a recomendação norte-americana a 
de suspender o tratamento após 11 meses, 
enquanto que os japoneses defendem uma 
terapia de manutenção em baixa dose (5mg) 
durante 3 anos. Diante da eventual contra-
indicação ao uso de esteroides, rituximab 
tem sido empregado na indução da remissão, 
com bons resultados.
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A remissão é alcançada com sucesso em 
mais de 90% dos pacientes, todavia, recidiva 
do quadro ocorre em cerca de 30-50% 
dos casos. Nos casos de recaída, a mesma 
corticoterapia pode ser instituída, devendo-
se avaliar individualmente cada caso antes 
de optar pelo aumento de dose, terapia de 
manutenção prolongada ou associação com 
imunossupressores. Os candidatos à terapia 
de manutenção incluem aqueles pacientes 
sob alto risco de recidiva, ou seja, que 
apresentam doença multissistêmica, IgG4 
sérico persistentemente muito elevada, 
envolvimento proximal dos ductos biliares 
ou história prévia de recaída.

Estudo prospectivo envolvendo o uso 
de rituximab na DR-IgG4 sugere que valores 
basais maiores de IgG4, IgE e eosinófilos no 
sangue possam prever maior risco de recidiva 
da doença e menor tempo para que ela ocorra, 
tornando importante o monitoramento destes 
valores. Porém, mais estudos são necessários 
antes que se possa recomendar a dosagem 
rotineira desses marcadores.

Pouco se sabe a respeito do prognóstico 
desses pacientes a longo prazo, mas é bem 
estabelecido que a ausência de tratamento 
precoce os expõe ao risco de desenvolver 
sequelas irreversíveis, que variam conforme 
o órgão acometido. Insuficiência exócrina 
pancreática, diabetes tipo 2, doença renal 
crônica, colangites de repetição, déficits 
neurológicos permanentes, aneurisma e 
dissecção aórtica são apenas alguns destes.
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Exmo. senhor presidente da ANM
Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva
Em nome de quem saúdo os membros 
da mesa
Senhoras e senhores Acadêmicos
Senhoras e senhores convidados
Querido familiares e amigos

É uma honra ser admitido no convívio 
da Academia Nacional de Medicina, que con-
grega a nata da medicina nacional, depois 
de uma carreira de setenta anos na prática 
da profissão, sem cogitar as luzes da ribalta 
acadêmica ou a palma de um séquito de 
discípulos, apenas procurando seguir à risca os 
ditames do juramento proferido na graduação; 
na prática cotidiana dos ambulatórios e das 
enfermarias, e em modesta clínica urbana, neste 
correr dos decênios durante os quais o exercício 
profissional, eventualmente, me obsequiou 
com o privilégio de observar estudantes e 
colegas mais jovens amadurecerem.

É também um privilégio ser chamado a 
integrar esta corte, que do, talvez um milhão 
de médicos graduados nesta terra, ombrear 
com os 674 Titulares escolhidos para viver 
nesta Grei e, ser incluído no seleto grupo de, 
provavelmente não mais de 500, membros 
Honorários.

Percebo que a Academia é mais do que 
uma sociedade de ofício, que se circunscreve 

Discurso de posse do professor Hilton Seda 
como membro honorário nacional da ANM, 

em 12 de setembro de 2019

nas contribuições para a técnica; é muito 
mais do que uma associação profissional a 
formular princípios, os quais os apelos do 
aperfeiçoamento vêm exigindo cada vez mais.

Para evitar aborrecê-los com uma 
fala longa de alguém que não deseja mais 
do que agradecer a nobre honra que os 
senhores me concedem, ouso me apropriar 
de um breve texto de meu amigo de tantos 
anos, o Acadêmico Omar da Rosa Santos: 
“A Academia é núcleo de pesquisadores 
originais, de clínicos e cirurgiões hábeis, 
de oradores capazes, de ambiente para 
as evocações históricas convenientes, de 
recepção e coroamento dos avanços técnicos, 
de colaboração na educação médica e de 
aconselhamento nas decisões de governo, 
mas tão só nas doses convenientes e nas 
épocas oportunas, sem nunca sucumbir à 
tentação de se fazer proprietária do saber e 
das ações dos órgãos de saúde.

Senhores, entendo a instituição como a 
irmandade de Acadêmicos que é!
• Na ascese de seus espíritos.
• No selo dos seus conhecimentos.
• Na fé dos seus compromissos.
• Nos odores das suas esperanças.
• Nas virtudes das suas devoções.
• No assesto das suas percepções.
• Na liberdade dos seus seres.
• Na moderação das suas ações.
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Academia, primeiro, afirma-se na sua 
existência; segundo, conhece-se em profun-
didade; terceiro, atua com perícia e tempe-
rança: ser, conhecer-se e agir (sem temores, 
com clareza, prezando as singularidades).”

Senhores, “o mais ingrato é aquele que 
esquece seus mestres e amigos”.

Assim, agradeço a Deus por me ter per-
mitido conviver, aprender e exercer a medicina 
com tantos colegas. Ainda que correndo o 
enorme risco de omitir injustamente alguns 
nomes, cito os de Waldemar Bianchi — 
um visionário e, indiscutivelmente, a figura 
mais importante para o nascimento da SBR 
—, Acir Rachid, Adil Muhib Samara, Aécio 
Soares Brito, Alberto Rocha da Silva Almeida, 
André Capper, Aníbal Pires Mathias Filho, 
Antônio Carlos Ximenes, Antônio Ribeiro 
Messias, Caio Moreira, Caio Villela Nunes, 
Clementino Fraga Filho, Décio Olinto, 
Edgard Atra, Edgard Magalhães Gomes, 
Flamarion Gomes Dutra, Geraldo Castelar 
Pinheiro, Geraldo Gomes de Freitas, Geraldo 
Guimarães da Gama, Geraldo Wilson 
Gonçalves, Gil Spilborghs, Israel Bonomo, 
Jacob Rubinstein, Jacques Houli, João Carlos 
Tavares Brenol, Joaquim Augusto Meyer, 
Joaquim Gonçalves, José Ângelo Papi, Luiz 
Verztman, Mário Newton Leitão de Azevedo, 
Nilzio Antônio da Silva, Nocy Leite, Paulo 
Penido, Pedro Nava, Pinkwas Fiszman, 
Ronaldo Baptista, Rubem Lederman, Swami 
José Guimarães, Uélinton Viana, Waldemar 

Berardinelli, Wiliam Habib Chahade, Wilson 
Cossermelli e outros aos quais desde já peço 
perdão pela falha da memória neste momento.

Evidentemente, agradeço emocionado 
e reconhecido aos Acadêmicos Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro e Omar da Rosa 
Santos, com quem tenho o prazer de privar 
há algumas décadas: com o jovem Cláudio 
Ribeiro, por cerca de três delas e com o Omar, 
reumatologista por afinidade, por quase cinco 
decênios. Foi deles que partiu a proposta de 
minha nomeação como membro honorário 
desta egrégia casa. Saúdo também o querido 
Acadêmico Meer Gurfinkel, um exemplo de 
médico que sempre procurei seguir.

Por fim, reúno as forças que me restam 
para agradecer aos meus tesouros: minha 
filha adorada, Marina Lúcia, chamada pelo 
senhor em 2017; ao meu filho querido e 
companheiro de profissão e, atualmente, de 
todas as minhas jornadas, Antônio Carlos; 
aos meus netos, Vicente e Rafaela; e, por fim, 
num delicado sussurro, a Lea, minha esposa, 
companheira e meu amor por 65 anos.

Senhoras e senhores Acadêmicos, obri-
gado por me aceitarem em vosso convívio. 
Esforçar-me-ei para estar à altura dos senhores.

Hilton Seda
ANM, 12 de setembro de 2019



Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Academia Nacional de Medicina
Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva
Exmo. Senhor Secretário Geral da Aca-
demia Nacional de Medicina
Acadêmico José Galvão Alves
Exmo. Senhor 1º Secretário da Aca-
demia Nacional de Medicina
Acadêmico Ricardo José Lopes da Cruz
Exmo. Senhor Membro Honorário da 
Academia Nacional de Medicina
Professor Meer Gurfinkel
Exmo. Senhor Diretor da Faculdade de 
Medicina de Petrópolis
Professor Paulo Cesar Guimarães
Exmo. Senhoras e Senhores Acadêmicos
Senhoras e Senhores convidados

Meu muito querido amigo Hilton Seda, 
é uma enorme honra saudá-lo.

Aprendi com o Acadêmico Francisco 
Sampaio, presidente desta casa no biênio 
2015-2017, que a mais honrosa tarefa de um 
Acadêmico, depois do ingresso nesta egrégia 
Congregação e excluindo a possibilidade de 
dela se tornar presidente, é receber e saudar 
um novo membro. Faço isso, portanto, com o 
peito em júbilo, pela honra da tarefa e por ser 
o recipiendário um amigo tão antigo quanto 

Discurso de saudação laudatória ao professor 
doutor Hilton Seda em sua posse como 

Membro Honorário da ANM 

querido. Foi, de fato, no início dos anos 
1980 que fui ter à sua casa como conviva,1  
levado por Sylvio Celso Gonçalves da Costa, 
pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz que 
conhecera em Paris ainda doutorando em 
biologia humana.

Hilton Seda nasceu no Rio de Janeiro, 
em 3 de setembro de 1925, filho de Braz 
Seda, marceneiro e depois industrial, bra- 
sileiro de família italiana, e de Maria 
Ferreira Seda, brasileira, filha de português. 
Seda fez o curso primário na escola pública 
Estados Unidos e o ginasial e científico no 
Colégio de São Bento. Seda conta a todos 
que seu pai lhe dava grandes regalias. 
Além de estudar no melhor colégio do 
Brasil, era sócio do Fluminense Football 
Club, que oferecia naquela época grandes 
programas sociais, incluindo concertos 
sinfônicos com orquestras e regentes da 
maior expressão, influenciando o grande 
amor de Seda pela música clássica. Há 
quem confunda essa história com uma 
possível identidade de Hilton Seda como 
torcedor do Fluminense, para grande 
desconforto de seu filho, Antônio Carlos 

1 Foi a única vez que tomei um vinho do Porto de mais de 
cem anos.

Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
12 de setembro de 2019
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Seda, reumatologista e flamenguista roxo: 
“Meu pai nunca foi Fluminense. Era 
América até o clube acabar, depois virou 
Flamengo. Graças a Deus.”

Enquanto cursava o terceiro ano 
científico — sua geração foi a primeira a 
cursá-lo no São Bento —, Seda perdeu o 
pai, que adoeceu gravemente e faleceu, em 
1944. Ele seria aprovado no ano seguinte no 
primeiro exame vestibular para a Faculdade 
Nacional de Medicina, sem a ajuda de 
qualquer curso paralelo. O concurso fora tão 
difícil que uma nova prova teve de ser feita 
para preenchimento das vagas. Com a morte 
do pai, sua mãe e Seda, filho único, ficaram 
em dificuldades, mas Seda conseguiria um 
trabalho de vendedor e propagandista de 
laboratório farmacêutico. O pessoal do 
laboratório o chamava de doutor, mesmo 
não sabendo de seu duplo perfil. Como 
pretendia ser cardiologista, foi estagiar no 
Instituto Estadual de Cardiologia. Havia, 
semanalmente, reuniões científicas, e, numa 
das que foi apresentador, disse que a causa da 
cardiopatia da paciente era reumatismo. Foi 
contestado. Aprendeu, naquele momento, 
“que havia vários tipos de reumatismo” e, 
resolvido a conhecê-los, comprou o livro 
Textbook of Rheumatology, famoso à época, 
que tratava do assunto de modo amplo. 
Todos sabem no que deu.

Ao mesmo tempo, Seda soube que 
Pedro da Silva Nava2 criara o primeiro 
ambulatório público para reumáticos do 
país, na Policlínica Geral do Rio de Janeiro,3  
e por intermédio de Ayrthon Ferreira da 
Costa conseguiu ingressar no serviço, do qual 
assumiu a chefia depois que Nava a deixou, 
em 1975, mantendo-se até 2007. Também 
houve, na Clínica Médica do Hospital do 
Andaraí, chefiada por Meer Gurfinkel4,  
um setor de reumatologia que contava com 
leitos para internação. Acolhido por Meer, 
Seda ministrava o curso de especialização 
em reumatologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) nos 
dois serviços, tornando-se professor titular 
da Escola Médica de Pós-Graduação da  
PUC-Rio em 1969.

Em 2007, é alçado à posição de pro-
fessor emérito da PUC, e o curso, que havia 
diplomado até então 105 especialistas e 
permanecera inativo até 2015, é retomado 
por Washington Biancchi, que cuida dele 
até hoje. Em 2008, recebe o título de 
professor honoris causa da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Também foi 
professor titular de patologia geral e de 
reumatologia da Escola de Reabilitação do 
Rio de Janeiro (ABBR) e um dos fundadores 
da Academia Brasileira de Reumatologia, 

2 Acadêmico desta casa de 1957 a 1984, na Cadeira nº 6, hoje 
ocupada pela Acadêmica Monica Gadelha.

3 Hoje presidida pelo Acadêmico Omar Lupi da Rosa Santos, 
Cadeira nº 57.

4 Membro honorário desta casa.
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em 1981. Cumpre assinalar sua enorme 
contribuição literária para as Revistas 
Brasileira de Reumatologia e da Sociedade 
de Reumatologia do Rio de Janeiro.

Não é difícil falar de Hilton Seda, 
decano da reumatologia brasileira. Para 
simplificar ao extremo, eu poderia me apossar 
das palavras de Joaquim Jaguaribe Nava 
Ribeiro, sobrinho de Pedro Nava e ex-aluno 
de Seda. Sobre o Mestre, Joaquim disse: 
“Reumatologista Hilton Seda é pleonasmo, 
posto que o professor personifica em nosso 
país a própria reumatologia.”

Para Joaquim, você é aquele que deu 
continuidade à escola de Pedro Nava na 
PGRJ, tornando-se grande incentivador e 
mola propulsora da formação de uma legião 
de reumatologistas.

Seda, para saber o que pensam de você, 
como colega e chefe, seus pares mais jovens, 
fui ouvir alguns deles. Lamento não ter 
grandes novidades a lhe apresentar: também 
são seus admiradores. Ofereceram-me sobre 
você testemunhos honoríficos. Joaquim 
Nava me disse que reconhecia em você um 
chefe exigente e atuante nas obrigações dos 
alunos. Contou-me que foi nessa época 
que percebeu seu interesse pela história da 
medicina, particularmente da reumatologia 
brasileira, e que foi por meio de seus 
apontamentos que gerações mais jovens de 
reumatologistas tomaram conhecimento da 
publicação primordial de João Vicente Torres 
Homem, no século XIX, Lições de clínica 

médica, com os capítulos “Rheumatismo 
visceral” e “Rheumatismo articular”, e que 
o professor Waldemar Berardinelli  5fora o 
primeiro presidente da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia, fundada em 1949, na 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, 
pelos médicos Décio Olinto, Herrera Ramos, 
Israel Bonomo, Pedro Nava, Waldemar 
Bianchi e outros. Estávamos a um ano de sua 
graduação como médico.

Seda, talvez seja mais do que uma 
feliz coincidência o médico e o tema de 
estudo agraciados com o Prêmio Nobel 
em Fisiologia ou Medicina em 1950, ano 
de sua formatura. O fato foi narrado por 
Washington Bianchi, filho de seu colega, 
amigo e personagem fundamental para a 
criação da SBR (1949) e de sua Revista (1957) 
e da Academia Brasileira de Reumatologia 
(1981), Waldemar Bianchi, chefe do serviço 
de reumatologia do Hospital Geral da Santa 
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro até 
2006. Washington narra: 

5 Acadêmico desta Casa de 1943 a 1956, na Cadeira nº 19, hoje 
ocupada pelo Acadêmico Natalino Salgado Filho. Walde-
mar Berardinelli foi tio de Affonso Berardinelli Tarantino, 
também Acadêmico desta Casa, de 1977 a 2014, na Cadeira 
nº 10, hoje ocupada pelo Acadêmico Carlos Eduardo Bran-
dão Mello. Sobre Waldemar, há algo pessoal que eu gostaria 
de registrar. A julgar pela idade com que fui presenteado 
por meus pais com livros sobre medicina, foi bem cedo a 
escolha de minha profissão. Minha mãe me oferecia livros 
sobre grandes médicos e cirurgiões ou sobre a relação médi-
co-paciente, e, meu pai, os sobre ciência. Guardei-os enca-
dernados com lombada em couro. Recebi o primeiro deles 
em janeiro de 1960, aos sete anos, escrito por Waldemar 
Berardinelli: Medicina e médicos.
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Meu pai voltava de um período de três 
anos de treinamento em reumatologia na 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, onde 
convivera com os professores Howard 
Polley, Philip S. Hench, primeiros médicos 
a utilizarem a cortisona em uma paciente 
com artrite reumatoide. Foi Hench o 
agraciado com o Prêmio Nobel de 1950, 
após a publicação, 6 em 1949, em que 
descreveu a dramática melhora da referida 
paciente com a droga.

Fui ouvir Washington, chefe do serviço 
de reumatologia e fisiatria da Santa Casa da 
Misericórdia, em substituição ao seu pai, 
que me contou do carinho e do cuidado 
dele e de seus colegas mais jovens com você, 
que permanece frequentador habitual das 
reuniões do Clube do Reumatismo, onde 
ele e alguns outros fazem questão de levá-lo 
ou acompanhá-lo de volta em casa. Falou-
me das lembranças de menino que tem. 
Havia reuniões de um grupo de estudiosos 
da reumatologia que incluía Israel Bonomo, 
Jacques Houli, Waldemar Bianchi e outros e 
que acontecia, em rodízio, na casa de um dos 
integrantes da confraria e aonde os médicos 
iam com as esposas, que confabulavam 
enquanto eles estudavam. Ele se lembra 
particularmente das ocorridas na casa dos 
Bianchi e do seu cumprimento carinhoso às 
crianças e a ternura da “Tia Lea” (ele também 
a chamava de “Tio Seda”). Joaquim Nava me 

6 Hench OS (1949). Potential reversibility of Rheumatoid Ar-
thritis. Ann Rheum Dis. 8(2): 90-6.

contou que conheceu você antes de entrar no 
metiê, na casa de seu tio Pedro Nava, com 
quem você também se reunia para estudar.

Ouvi minha doce e inspirada prima 
Francinne Machado Ribeiro (você me 
perdoará por esse “aparentamento” súbito, 
mas meu irmão, historiador, diz que 
todos os Ribeiro no Brasil são parentes). 
Francinne, doutora em medicina pela UFF, é 
coordenadora da enfermaria de reumatologia 
do Hupe da Uerj. Indagada sobre que 
lembranças marcantes tinha da relação com 
você, ela me narrou uma experiência vivida 
na posse dela como presidente da SRRJ, em 
2010. Contou que foi só ao fim do discurso 
que fez diante de colegas, amigos e familiares, 
quando leu o pedacinho destinado aos filhos, 
Felipe e Lucas, que se emocionou. Ao fim 
da fala, Francinne ganha de novo seu lugar 
na mesa, e quando você, que presidia a 
Assembleia e a mesa, reinicia a fala, ela percebe 
que o elegante e sereno Hilton Seda derramara 
uma lágrima solidária e orgulhosa junto com 
as dela. Para expor a segunda lembrança, ela 
evocou, em seguida, seu conhecido amor pela 
história de medicina e a série de artigos sobre 
a “Reumatologia e a arte” que você publicou 
na Revista da SRRJ, dedicando cada um 
deles a um dos seus colegas mais jovens. Ela 
me enviou o 1º artigo da série, publicado em 
2013, dedicado a Francinne Ribeiro. 

Também Sueli Carneiro, professora 
titular da Uerj e colaboradora da UFRJ, além 
de doutora em medicina de expressiva carreira 



134

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 (5), 2019

científica, conversou comigo, com toda a boa 
vontade e o entusiasmo do mundo, quando 
soube que eu buscava um depoimento sobre 
você, querido também dela. Ela descreve sua 
presença elegante e muito educada no Clube 
do Reumatismo, ao qual nunca deixou de 
ir; seu interesse e sua humildade comum aos 
grandes, sempre demonstrados no interesse 
permanente em aprender e no trato respeitoso 
de todos os colegas.

Não há fórmula mágica para os 
longevos evitarem vivenciar a perda de 
entes e amigos queridos. Quando chegou 
para você o pior desses momentos, você 
se abrigou no silêncio doloroso do seu 
recato sentido e pediu que fosse poupado 
da obrigação de produzir as crônicas 
inspiradoras que nos deliciam e informam 
a todos, ajudando a moldar a cultura e a 
doçura que devem ter os médicos que, como 
você, falam à alma dos pacientes. Sueli era 
editora da Revista da SRRJ e se assustou 
diante dessa horrível possibilidade. Rogou 
que você não parasse de publicar e explicou 
quanto sua contribuição era apreciada 
pelos colegas e pelos jovens. Ela me disse 
que, mais do que encantada e grata, ficou 
impressionada com sua força ao aceitar 
continuar ajudando a revista. Descreveu-
me, quase com encantamento, sua gentileza 
e alegria no trato com todos — das reuniões 
aos encontros em aeroportos e hotéis em 
viagens para congressos —, seu orgulho 
em perceber as conquistas e o crescimento 

profissional de seus jovens colegas, a quem 
você elogia e incentiva permanentemente.

Lembro-me 7 de Geraldo Castelar 
pai e fui ouvir Geraldo da Rocha Castelar 
Pinheiro, que se tornou reumatologista 
clínico de também considerável produção 
científica. Doutor em reumatologia pela 
Escola Paulista, ele presidiu a SBR de 2010 
a 2012 e é professor titular de reumatologia 
da Faculdade de Ciências Médicas da Uerj. 
Geraldo me falou de você com enorme 
carinho, mencionando sua proximidade 
com o pai dele, que se foi cedo, e o hábito 
que adquiriu de acompanhar você em cursos 
e congressos, alojando-se repetidas vezes em 
quartos contíguos aos seus. Também me 
falou de sua postura humilde que motiva seu 

7 O Acadêmico Omar da Rosa Santos (Cadeira nº 17) e alguns 
dos senhores sabem que fiz meu internato e meu 7º ano no 
serviço de clínica médica e reumatologia do professor Ja-
cques Houli, pai da saudosa Sarita Houli, colega de turma 
e amiga, na 8ª enfermaria do Hospital de Clínicas Gaffrée 
Guinle, da Unirio, e pensava que dedicaria minha vida pro-
fissional à reumatologia. Assim, frequentei muitas das reu-
niões da SBR e da SRRJ, conhecendo vários dos reumatolo-
gistas citados aqui. Duas coisas marcaram o jovem e curioso 
interno e residente que eu era: que cada um dos já grandes 
“reumatos” do Rio de Janeiro tinha um tema de interesse 
e maior expertise (Sueli Carneiro me ajudou a lembrá-los: 
Bianchi, fisiatria; Bonomo e Houli, artrite reumatoide; 
Castelar, gota; N. Leite, espondilartrite; Seda, osteoartrite; 
Verztman, vasculites...) e o amor do G. Castelar pela poesia. 
Como eu diria nos anos 1990 a José Rodrigues Coura, meu 
primeiro diretor no Instituto Oswaldo Cruz, depois amigo 
e confrade nesta casa (Cadeira nº 11): eu estava me prepa-
rando para ser reumatologista, mas minha ida para a França 
para estudar medicina tropical, em 1977, mudou meus pla-
nos. Ainda assim, eu defenderia minha tese de doutorado 
em biologia humana (seção imunologia) em “Autoimuni-
dade e imunossupressão na malária”. Por sua vez, Coura 
me confidenciaria em resposta: “Isso acontece. Eu também 
vinha me preparando para ser um cardiologista, algo deu 
errado e me tornei um tropicalista.”
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desejo permanente de aprender.
Ainda ouvi Ana Cristina Maia Annec-

chini Guimarães, reumatologista há 38 anos, 
que acompanhou todas as reuniões de quarta-
feira na PGRJ até a sua saída do serviço. Pedi 
que ela me contasse algo que tenha vivido 
com você, pitoresco, engraçado, triste, mas 
importante. Foi quando ela me atalhou:

Impressionante é ele! Um aluno dele não 
precisava ir a congressos se assistisse às 
reuniões que ele organizava. Estávamos 
diante de um professor que raciocinava, 
que tinha antevisão (não era só saber, ele 
antevia). Era um cientista conhecedor 
profundo da literatura, que ligava uma 
publicação recente à outra de anos antes, 
um homem entendido de medicina, 
doenças reumatológicas, história, arte, 
pinturas, que pinta... Ele transcende. Um 
homem sem arrogância nenhuma. Ele 
transmite as coisas com a simplicidade de 
quem entende delas, um pai dedicadíssimo 
e um marido devotado à Lea. Ele formou 
gerações inteiras, e certamente por isso foi 
o presidente de honra do último congresso 
da SBR no Rio de Janeiro.

Querido amigo Seda, eu poderia falar 
mais e de mais gente, mas sei que acabaria 
sendo repetitivo nas virtudes que todos 
reconhecem em você. Opto por pôr fim a 
essa saudação, certamente renovando minhas 
declarações de carinho e reconhecimento 
pelo desvelo com o qual sempre tratou minha 
família e a mim, mas também e sobretudo 
manifestando minha admiração por sua 

carreira profissional exemplar e inspiradora, 
sua figura de médico atento e sua pessoa 
elegante e gentil, de cujo convívio esta casa 
se beneficiará daqui para a frente.

Presidente, Acadêmicas, Acadêmicos, 
senhoras, senhores: o homem que se junta 
a nós hoje como membro honorário da 
ANM lecionou em mais de setenta cursos, 
publicou cerca de quatrocentos trabalhos, no 
Brasil e no exterior, incluindo cerca de trinta 
capítulos de livros, e escreveu dez obras. Foi 
casado com Léa Mendes Tavares por 64 anos 
e teve dois filhos: Antônio Carlos e Marina 
Lúcia, professora, falecida em 2017.

Evoco, por fim, a saudação que Omar 
da Rosa Santos gosta de fazer e ouvi, pela 
primeira vez, proferida por meu amigo 
Acadêmico presidente Francisco Sampaio, 
que a ouviu de Omar: “Seda, sede bem-
vindo à grei!”8

Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

8 As Notas de fim de página não foram lidas no discurso.
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Corpo Editorial. Artigos de Revisão representam arti-
gos que analisam criticamente os trabalhos mais recen-
tes e de maior importância sobre determinado tópico. 
Artigos de Atualização representam a experiência e o 
ponto de vista do autor, reconhecido através de pub-
licações internacionais, como expert em determinado 
tema. Devem ter Resumo e Palavras-chave. 

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

-
dem de aparecimento no texto. Todas as explicações 
devem ser apresentadas nas legendas. Figuras repro-
duzidas de outras fontes já publicadas devem indi-
car essa condição na legenda, assim como devem ser 
acompanhadas por uma carta de permissão do deten-
tor dos direitos. Fotos não devem permitir a identi-

não constituir proteção adequada. Caso exista a pos-

documento escrito fornecendo consentimento livre e 
esclarecido para a publicação. 

-
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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