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Inicialmente, a Academia Nacional de 
Medicina quer prestar a mais carinhosa 
solidariedade à todas as famílias brasileiras 
que perderam entes queridos atingidos 
pela Covid-19. Também prestar seu 
reconhecimento aos bravos profissionais de 
saúde deste país, que se dedicam à causa 
do cuidado dos enfermos, tanto na ponta, 
na atenção primária, quanto nas unidades 
de terapia intensiva, tendo muitos deles 
perdido a vida ou inadvertidamente levado 
a enfermidade a algum familiar ou amigo.

A sociedade brasileira vem vivendo 
uma amarga experiência com a pandemia 
pela Covid-19. As Américas têm hoje (15 
de setembro de 2020) mais da metade dos 
cerca de 30 milhões de casos detectados e 
513 mil das cerca de 930 mil mortes pela 
enfermidade no mundo. O Brasil tem o 
terceiro maior número de casos (cerca de 
4,4 milhões) e o segundo maior número de 
mortes registradas globalmente (cerca de 
132 mil). 

Além desses números maiúsculos, a 
sociedade brasileira, assim como a Academia 
Nacional de Medicina, vive momentos de 
intensa preocupação com o impacto da 
epidemia pelo coronavírus, sobretudo entre 
os brasileiros mais pobres.

Segundo o IBGE (2018), 13,5 milhões 
de brasileiros são ‘extremamente pobres’, 
sobrevivendo com menos de R$ 145,00 
mensais; e os ‘pobres’ — que vivem com 
menos de R$ 420,00 mensais — são cerca 
52,5 milhões de pessoas. Este contingente 
inclui vendedores ambulantes, motoristas, 
porteiros, empregadas domésticas, cuida-
doras de idosos, donas de casa etc., para 
quem, sair para a rua, é uma questão de 
comer ou não comer diariamente.

O Brasil é um país extremamente 
desigual, com alta concentração de renda em 
mãos de poucos e uma imensa população 
despossuída. Políticos de envergadura, lide-
ranças comunitárias e mesmo CEOs de 
bancos e grandes empresas tem alertado, em 
artigos, declarações e entrevistas à grande 
imprensa, numa unanimidade analítica 
e propositiva inédita, que a desigualdade 

E d i t o r i a l

Epidemia pela Covid-19: em tempos 
heterodoxos, medidas heterodoxas

Acad. Paulo M. Buss1 e Acad. Rubens Belfort Jr.2

1 Professor Emérito da Fundação Oswaldo Cruz e Membro 
Titular da Academia Nacional de Medicina  

2 Professor Titular da Universidade Federal de São Paulo e 
Presidente da Academia Nacional de Medicina



8

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 191(2), 2020

socioeconômica tem sido o maior empe-
cilho para um adequado desenvolvimento 
nacional brasileiro.

As comunidades da periferia e favelas, 
onde vivem mais de 12 milhões de brasi-
leiros, têm sido as mais afetadas pelas con- 
sequências da epidemia. Nelas as habi-
tações são muito precárias e insalubres, 
densamente ocupadas, e o meio ambiente 
é profundamente desfavorável, assim como 
padecem da deficiência de serviços básicos 
essenciais, com o abastecimento intermitente 
de água, esgoto a céu aberto, coleta irregular 
de lixo e outras condições adversas a saúde e a 
qualidade de vida. Tais condições favorecem 
e potencializam a emergência mais explosiva 
e letal da epidemia pelo coronavírus.

Ademais, tem se verificado a convivência 
da Covid-19 com pelo menos outras duas 
infecções epidêmicas graves, com frequência 
mais alta entre os pobres e nas comunidades 
de baixa renda, a influenza (gripe) e o 
sarampo, além da dengue, prevalente nas 
regiões mais pobres das cidades brasileiras 
em processo endêmico-epidêmico que se 
tem perpetuado.

O empobrecimento, o desemprego em 
alta e a elevada informalidade no trabalho 
da população, sem proteção social adequada 
e vivendo no mais completo desamparo, 
constituem o pano de fundo que amplificou 
ao extremo as consequências da epidemia.

Sim, há que orientar as pessoas a ficar 
em casa para diminuir o contágio e promover 

de todas as maneiras o distanciamento 
social, mas isso tem colocado milhões de 
brasileiros, que sobrevivem com alguns reais 
ganhos durante o dia, no dilema de atender 
a recomendação e suportar a fome ou sair 
e se expor ao vírus. Quando se deslocam, o 
fazem em meios de transporte apinhados, 
muito propícios à contaminação por um 
vírus respiratório, como o Sars-CoV-2.

Por razões sanitárias e individuais, têm 
que “ficar em casa". Contudo, esta medida 
é difícil e mesmo inviável para aquele 
grande contingente dos que sobrevivem 
com empregos precários, em subempregos 
instáveis ou são autônomos, desprovidos 
de mínima proteção social e onde a comida 
diária precisa ser garantida, em famílias 
geralmente monoparentais, lideradas por 
mulheres com muitos filhos.

Estes milhões de cidadãos não tem como 
trabalhar remota ou virtualmente e quase 
todos têm compromissos de pagamentos 
mensais regulares, punidos pelo atraso com 
multas ou corte nos serviços essenciais, como 
contas de luz, água e esgoto, comunicação e 
outros serviços públicos que não admitem 
atrasos. Nem os bancos, nem os locadores, 
ou as empresas fornecedoras de serviços 
os isentarão do pagamento de serviços ou  
do aluguel. 

Esta epidemia dura já mais de oito 
meses e, segundo especialistas, as consequên-
cias econômicas se estenderão por tempo  
muito maior.
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A proteção por parte do Estado a estas 
pessoas e famílias despossuídas tem sido 
fundamental para evitar uma tragédia maior 
do que a já se instalou no país. O auxílio 
emergencial por 4 meses, estendido agora, 
com mais três parcelas, trouxe algum alívio 
e mitigação ao pesado fardo que carregam 
os mais pobres, mas soluções econômicas 
de longo prazo, como possivelmente a 
renda mínima de cidadania, deverão ser 
implementadas de forma definitiva. Se 
não forem adotadas medidas perenes de 
proteção social, o país sofrerá um declínio 
catastrófico na qualidade de vida e bem-estar 
e muitas pessoas estarão ameaçadas de uma 
marginalização e exclusão que afetará a atual 
e futuras gerações. 

O estudo dos determinantes sociais, 
econômicos e ambientais da saúde e o 
enfrentamento destes problemas é também 
parte da medicina, pela promoção da saúde 
e prevenção de doenças, inclusive infecciosas 
e relacionadas à violência. Por isso mesmo, 
os médicos devem propugnar por propostas 
extra-setoriais à saúde, heterodoxas e 
audaciosas para os tempos nada ortodoxos 
que estamos vivendo.

A ampliação do Bolsa Família e a 
manutenção do Benefício de Prestação 
Continuada, assim como a instituição 
de uma renda mínima para os que estão 
sem rendimentos, são exemplos de ações 
para promover amparo aos milhões de 
cidadãos que já vinham mergulhados em 

péssimas condições e que se encontram 
agora ameaçados por um vírus de expressiva 
letalidade e por sequelas já comprovadas que 
exigirão reabilitação e outras medidas ainda 
mais complexas.

O sistema único de saúde portou-
se dentro das possibilidades que seu sub 
financiamento crônico permitiu, e o setor 
privado deu sua quota possível de atenção 
com presteza e qualidade. A atenção 
prioritária à Covid-19 retardou a atenção 
a outros problemas de saúde importantes, 
o que pode ter causado um excedente de 
mortalidade por outras causas, a ser ainda 
demonstrado. O reconhecido atraso, decor-
rente da epidemia, no excelente programa 
nacional de imunizações, gratuito e imple-
mentado pelo SUS a todas as famílias 
brasileiras, precisa ser recuperado, sob pena 
de que tenhamos que enfrentar surtos iné-
ditos de enfermidades controláveis por 
imunização, a muito tempo banidas do 
território nacional.

Lamentavelmente, muitos profissionais 
de saúde se infectaram e muitos perderam 
a vida no exercício de suas profissões, 
atendendo enfermos da Covid-19. Inicial-
mente por falta de capacitação e experiência 
com a doença e, sempre, pela falta crônica de 
equipamentos de proteção individual (EPI), 
períodos adequados de descanso e outras 
medidas imprescindíveis.

Ficou novamente evidente a impor-
tância do SUS e também das parcerias 
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público-privadas, reforçando o sistema de 
saúde nas atividades de proteção, diagnóstico 
e tratamento. Também o envolvimento 
da imprensa, completando um tripé que 
se mantém indispensável, inclusive para 
identificar corrupção e sua correção. 

No transcurso da epidemia, o Ministério 
da Saúde produziu diversos informes e 
normas técnicas para orientar gestores e 
profissionais de saúde no enfrentamento da 
Covid-19. Cursos sobre diversas dimensões 
da pandemia estão disponíveis online à 
profissionais de saúde na Universidade 
Aberta do SUS (UNASUS). 

Uma dimensão relevante a ser consi-
derada nesta situação epidêmica é o atraso 
escolar que se verifica desde que as escolas 
públicas e privadas foram obrigadas a 
permanecer fechadas para evitar contágios, a 
partir do início da pandemia, em janeiro deste 
ano. De novo, neste quesito, a desigualdade 
pesou, pela exclusão digital de milhões de 
famílias, jovens e crianças empobrecidas. 
Problemas nutricionais infantis também 
podem ter crescido, já que para muitas 
crianças a única refeição adequada do dia 
lhes era servida na escola.

Há que se destacar que a pandemia 
encontra o país, segundo pesquisa divulgada 
pelo IBGE (2020)3, numa situação de 

3 Ver: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/
2012-agencia-de-noticias/noticias/28903-10-3-milhoes-de-
-pessoas-moram-em-domicilios-com-inseguranca-alimen-
tar-grave

‘insegurança alimentar’ pela primeira vez 
desde 2004. Segundo o levantamento, com 
base em dados de 2017 e 2018, 36,7% 
dos lares brasileiros têm dificuldades 
para garantir quantidade ne qualidade de 
alimentos a todos os integrantes da família. 
O número de pessoas com insegurança 
alimentar grave no país chega a cerca de 10 
milhões. Apenas com políticas de assistência 
social melhores esta grave situação poderá 
ser adequadamente enfrentada. 

Outro recorte apontado por analistas é 
a maior incidência de casos e mortes entre 
determinados grupos étnicos no Brasil4, 
como a dos negros e povos indígenas em 
todo o território nacional, aos quais se 
somaram os povos ribeirinhos e da floresta, 
na região Amazônica, muito castigada pela 
enfermidade. Políticas e ações específicas 
devem ser implementadas para mitigar o 
impacto desta prevalência desigual de casos 
e óbitos nestas populações.

Muitas alternativas vêm sendo 
apontadas por importantes agências e 
instâncias das Nações Unidas no plano 
global, como a própria Organização Mundial 
da Saúde (OMS), UNICEF (infância), 
FAO (alimentação e nutrição), PNUMA 
(ambiente) e PNUD (desenvolvimento). Na 
75ª. Assembleia Geral das Nações Unidas 
(setembro de 2020), espera-se que os Chefe 
de Estado emitam uma declaração em prol 

4 Ver: https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-impacto-des-
proporcional-da-covid-19-sobre-minorias-raciais-e-etnicas/
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da cooperação internacional em diversas 
dimensões da pandemia, inclusive no acesso 
equitativo aos bens necessários a enfrentá-
la, como vacinas, medicamentos e EPI,  
entre outros.

Duas importantes iniciativas globais 
para enfrentar a pandemia pela Covid-19, 
que contém recomendações e orientações à 
países, estados e municipalidades, academia 
e sociedade civil, são a Comissão Lancet 
sobre Covid-195 — que enfatiza as medidas 
para recuperação econômica e social pós-
pandemia — e o The Global Preparedness 
Monitoring Board que, como indica sua 
denominação, trata da preparação para o 
enfrentamento de emergências sanitárias. 
Ambas produziram muito recentemente 
documentos globais de extrema relevância 
para a formulação de políticas públicas 
e iniciativas comunitárias, aos quais 
recomendamos a atenta leitura.

A Comissão Lancet, cujo chair é o 
eminente economista da saúde norte-
americano Jeffrey Sachs, da Columbia 
University, produziu seu primeiro statement, 
publicado pela revista em 12 de setembro 
último, que foi enviado ao Secretário Geral 
da ONU e para os chefes de Estado e de 
governo que participarão da Assembleia 
Geral acima referida.

O GPMB, liderado pela ex-diretora 
geral da OMS e ex-primeira ministra da 

5 Ver: https://covid19commission.org/

Noruega, a médica Gro Harlem Brundtland, 
produziu um informe seminal, intitulado A 
World at Risk , contendo recomendações 
que pretendem contribuir para preparar o 
mundo para atual e futuras emergências 
sanitárias. 

A Academia Nacional de Medicina 
e sua coirmã, a Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), não ficaram atrás de outras 
Academias do mundo, como a InterAcademy 
Partnership (IAP), e organizaram inúmeros 
webinars e preparam documentos de 
posição, disponíveis nas respectivas páginas 
web das organizações. Sugere-se que nossos 
acadêmicos e demais leitores destes Anais 
acessem a produção acadêmica nacional que 
traz luz à inúmeros problemas e desafios que 
vive a sociedade brasileira, em tempos de 
pandemia. 

Os desafios em saúde, mas também 
na economia e em todos os segmentos 
da sociedade, precisam ser enfrentados, 
lembrando-nos que as consequências sociais 
da pandemia perdurarão por muitos meses 
a anos. Por isso, é imperativa a união de 
todos, com o estabelecimento de políticas e 
iniciativas solidárias para os grupos de maior 
risco, por meio de programas sólidos que 
reduzam ou eliminem os maiores problema 
de nossa sociedade: a desigualdade e a falta 
de equidade.



MEMbro titular da acadEMia 
NacioNal dE MEdiciNa

Muito mais do que uma apresentação 
formal, o que farei hoje é uma coletânea de 
observações colhidas ao longo de meus 47 
anos de carreira como cirurgião vascular, 
desde meus tempos de Residência Médica até 
a atualidade. Aprendi com meus pais Arno 
e Ally Odette a respeitar os médicos. Assim 
foi uma consequência natural assimilar a 
conduta de meus mestres em Cirurgia — 
Fernando Luiz Barroso, Antônio Luiz de 
Medina, Helênio Coutinho e Jörg Vollmar, 
a valorizar de maneira ímpar o paciente 
médico.

Sempre considerei uma grande honra 
ser escolhido por um par para poder tratá-lo.   

Na verdade, considero um privilégio 
ímpar ser escolhido como médico de um 
médico!

Maior ainda é o privilégio de ser esco-
lhido por um cirurgião para operá-lo!

 O paciente cirurgião geriátrico sendo 
tratado por um médico assistente cirurgião, 
igualmente idoso é na verdade...

Uma simbiose frequente!1-4

A maioria dos pacientes cirurgiões ge-
riátricos que atendi são lúcidos e ativos. É 
fundamental dialogar ativamente, compar-
tilhar informações, dar opiniões e dividir 
preocupações com toda sinceridade.3

Ao longo de minha carreira, tive o pri-
vilégio de operar vários colegas. Nos últimos 
20 anos, operei 312 médicos. Destes, 70 
eram cirurgiões idosos.

A grande maioria eram portadores de 
arteriopatias, de variável gravidade. 

O que há de especial no cirurgião 
paciente?
1. Dificilmente um cirurgião procurou-

me por indicação de parentes ou amigos 
leigos, o que é comum com os pacientes 
não médicos.  

2.   O cirurgião paciente geralmente vem por 
indicação de seu médico assistente, mas          
também por iniciativa própria. 

3. Em geral, o cirurgião procurou-me 
sozinho. Ao contrário da maioria dos pa-
cientes com enfermidades graves, que 
se consultam acompanhados de um ou 

A r t i g o

O Cirurgião Idoso como 
Paciente Cirúrgico

Acad. Arno von Ristow
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até vários familiares, o cirurgião geral-
mente vem sozinho.

4. Ao contrário da maioria dos médicos, 
que tem pouco conhecimento das doen-
ças vasculares (certamente uma falha de 
nossa formação universitária – eu tive 
duas aulas de Angiologia em meu curso 
de Medicina... e nenhuma de Cirurgia 
Vascular!).
Os cirurgiões pacientes, na maioria das 
vezes tem um razoável conhecimento 
de sua enfermidade e se preocupam 
muito com o prognóstico.

5. Como os cirurgiões escolhem quem irá 
tratá-los? Tendo o privilégio de ser ou 
ter sido um “insider”, o cirurgião idoso 
tem a vantagem de conhecer e avaliar 
os sistemas de saúde, a qualidade dos 
hospitais, assim como seus pares. 
Certamente os conhece ou informou-
se com outros colegas ou pela literatura 
sobre os resultados obtidos pelo cole-
ga escolhido antes de procurá-lo. Isto, 
curiosa e surpreendentemente é inco-
mum com os pacientes leigos!

6. Os cirurgiões pacientes influem muito 
na escolha da instituição aonde serão 
tratados: eles veem os hospitais de 
dentro para fora e não de fora para 
dentro!
Os cirurgiões são provavelmente os 
profissionais de saúde que mais ampla-
mente vivenciam toda a estrutura de 
funcionamento de um hospital. Tema 

da maior importância em tempos de 
pandemia...
Muitos médicos, ansiosos com sua 

condição clínica potencial, se antecipam à 
avaliação especializada e se “autosolicitam” 
exames, às vezes desnecessários ou até 
precipitados.

Um médico portando várias tomografias 
para acompanhamento de um aneurisma 
pequeno, é comum... Cada angiotomografia 
implica em contraste iodado e muitos 
miliSievers de irradiação! Um ecoDoppler 
resolveria o diagnóstico.

atENdiMENto HuMaNiZado

• O paciente é um indivíduo que é um 
fim em si mesmo!5

• Atenção seletiva e dissonância cognitiva 
— avaliar os aspectos biológicos, mas 
também emocionais, sociais e espiri-
tuais.1,3

• Saber separar nossos sentimentos dos do 
paciente — forma efetiva de entender o 
paciente.6

• Tente empatizar com o paciente —
Empatia é a capacidade de entender o 
que o outro sente.7

• Respeite as diferenças — Não precisa-
mos concordar, só respeitar.6-8

• Escute ativamente!6-8 
• Valide emoções.6-8

• Verdade é como remédio: tem hora, 
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modo e quantidade para ser adminis-
trada.7 

• Aceite não saber o suficiente para uma 
tomada de decisão imediata.6-8

• Estude. Um atendimento humanizado 
pressupõe adequado conhecimento 
técnico-científico.2-8

Cuidar é muito mais do que curar! O 
paciente não pertence ao médico. Nós é que 
somos do paciente!8

Idoso é quem tem o privilégio de 
viver a longa vida; velho é quem perdeu a 
jovialidade. 

O conceito da velhice aos 65 está defini- 
tivamente ultrapassado. Uma pessoa de 70 
anos hoje, faz aquilo que fazia quando tinha 
50, só que com mais experiência e capacidade 
intelectual. Trabalhar também ajuda a viver 
melhor.9 

Finalizo com a mensagem do médico/
palhaço que tanto fez para humanizar a 
Medicina:

“Ao cuidar de uma doença, você pode 
ganhar ou perder. Ao cuidar de uma 

pessoa, você sempre vence!
Hunter Doherty, MD mais 

conhecido como Patch Adams
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A r t i g o

Os Grandes Mestres e 
as Verdadeiras Lições

O que conseguimos ser, como cirurgiões 
sempre será, em parte, atribuído a alguém 
que nos inspirou e a alguém que nos ensinou. 

Alguns poucos felizardos, tiveram a 
graça de reunir, no mesmo Mestre, as duas 
funções.

Mas eles só deram a partida, porque 
a partir daí, a vida nos fez responsável pela 
construção do que somos. E por que a cópia 
destes modelos é tão importante? Porque 
os médicos erram muito, e nós cirurgiões, 
um tanto mais, visto que o dano cirúrgico 
é potencialmente maior. Um erro técnico, 
pode não ser fatal, mas raramente ele poderá 
ser completamente reparado, mesmo quando 
somos experientes. 

Então talvez devêssemos começar discu-
tindo: em que consiste ter experiência?

Seria conhecer os atalhos cirúrgicos, 
ou antecipar os desfechos? Seria prever as 
dificuldades ou manter a calma quando 
todos desesperaram?

Seria evitar todos os erros possíveis ou 
apenas reconhecer, antes dos outros, o tama-
nho da bobagem, que acabamos de repetir?

Seria ostentar uma certa soberba ao fi- 
nal de uma cirurgia fantástica? 

Ou ter descoberto que nada impressiona 
mais, na fama, do que uma boa dose de 
modéstia?

O certo é que quem faz mais, acaba 
fazendo melhor, e isto, em alta complexidade, 
está cientificamente documentado: por 
exemplo, um serviço que faz menos de 
20 transplantes por ano, tem índices de 
complicações maiores do que aquele que 
faz mais de 30. Por outro lado, depois de 
50 casos, os resultados estabilizam e um 
crescimento ilimitado dos números, não 
aumentará os percentuais de sucesso.

Quando se pede a alguém, na meia 
idade, que fale dos seus mestres, imediata-
mente acodem à lembrança, duas lições: as 
técnicas, e as pessoais, aquelas que moldam 
a atitude do aprendiz de sorte. Tive dois 
Mestres, exímios tecnicamente, os quais me 
propus a tentar imitar, e foi uma pena não 
ter conseguido, mas permaneceu em mim, 
uma pressão vigilante para que, ao menos, 
eu nunca desistisse de tentar.

Acad. José de Jesus Camargo
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Além disso, por uma circunstância for- 
tuita, tive o privilégio de auxiliar o Professor 
Jesse Teixeira, uma verdadeira lenda da 
cirurgia torácica brasileira, e que durante 
uma semana em 6 semestres consecutivos, 
dava aulas e operava na Santa Casa de Porto 
Alegre, como Professor de Propedêutica 
Cirúrgica do Tórax no recém implantado 
Mestrado em Pneumologia. Lembro com 
nostalgia das muitas vezes em que silenciosa-
mente fantasiei, um dia, ter mãos capazes 
fazer as coisas que as mãos dele faziam, e 
com tanta naturalidade.

Mais diante, conquistei a amizade 
preciosa de outro artista da cirurgia do Rio 
de Janeiro, o Professor Antônio Ribeiro 
Netto, um cirurgião brilhante e dotado de 
uma voracidade técnica incomparável. Nada 
atraía mais o Ribeiro do que assistir a uma 
cirurgia, qualquer cirurgia, de qualquer 
cirurgião. Lembro que em um congresso em 
Montevideo, ele festejava que um cirurgião 
local tinha aceitado seu pedido para assistir a 
uma de suas operações, e ele insistia que eu o 
acompanhasse. Quando o adverti, que o tipo 
tinha fama de muito ruim, ele continuou 
entusiasmado: “Então, vamos lá, não é todo 
dia que a gente pode ser apresentado ao que 
devemos evitar.” 

E lá fomos nós a descobrir o quanto os 
comentários eram invejosos.

Isto posto, preciso reconhecer que as 
lições técnicas, ainda que fundamentais, não 
foram as mais inesquecíveis, talvez porque 

eu tenha percebido que elas poderiam ser 
adquiridas por diversos e cada vez mais 
disponíveis caminhos, enquanto que as 
lições pessoais representavam o que cada 
Mestre tinha de melhor na sua essência.

Um dia, fazendo um inventário do 
meu tempo de Mayo Clinic, percebi que as 
maiores lições não estavam nos livros. Nunca 
estiveram.

Rochester, uma cidade pequena no meio 
oeste americano, permitia que o chefe da 
cirurgia torácica, o Professor Spencer Payne, 
morasse num condomínio de 40 ha, a 3 km 
do hospital. Lá ele compartilhava espaço, 
cavalos, um grande açude e um pequeno 
bosque, com seu cunhado pneumologista, e 
um engenheiro, cerca de uns 20 anos mais 
jovem, e seu amigo muito querido. 

Um dia, com agenda cirúrgica cheia, ele 
recebeu a trágica notícia de que seu amigo, 
apaixonado por canoagem, morrera afogado 
nas cabeceiras do Mississipi no norte do 
Estado de Minnesota. Como o corpo do 
amigo chegaria apenas no final da tarde, ele 
seguiu operando, com um esforço visível. 

Terminada uma operação, se refugiava 
no vestiário de onde voltava, ao chamado 
do interfone e recomeçava seu trabalho. 
Enquanto se lavava para a última operação, 
percebi, pela primeira vez, que ele era um 
homem velho, pelo menos para os meus 
padrões na época, e então, compadecido do 
seu sofrimento macroscópico, me ofereci 
para substituí-lo. 
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Ele agradeceu e me deu a maior lição 
gratuita de senso do dever: “Obrigado meu 
Dr, mas se eu cumprir toda a minha agenda, 
hoje a noite só vou lamentar a morte do  
meu amigo”

Convivendo com Spencer Payne um 
ícone da cirurgia torácica americana na se-
gunda metade do século XX, muitas vezes 
encantei-me com a naturalidade com que ele 
decidia sobre o ameaçador e o inesperado, 
fazendo parecer que tudo era muito fácil.

Contrariando a tendência humana de 
ser cordial quando tudo está bem, e agressivo 
quando não, ele parecia mais gentil durante 
as complicações. E me impressionava o 
quanto a espontaneidade da gentileza sob 
tensão, era o requinte de uma personalidade, 
naturalmente afável e doce.

Numa manhã de sábado, reoperamos 
um menino de 7 anos, e a abertura do 
mediastino confirmou que falhara a última 
tentativa cirúrgica de substituição de um 
esôfago queimado por soda cáustica, e 
enquanto eu pensava o quanto esbravejaria 
naquela situação desesperadora, ele agradecia 
todos os pequenos gestos dos auxiliares, 
e fechou a pele até o último ponto, o que 
usualmente era tarefa dos residentes.

Compadecido pelo sofrimento do 
Mestre, que dias antes comentara comigo o 
quanto gostava daquele garoto, encontrei-o 
no vestiário com olhos vermelhos, e no afã 
de confortá-lo disse que tinha ido para a 
Clínica Mayo por causa dele, e que agora, 

quando voltasse para o Brasil, eu poderia 
contar que tinha descoberto um Spencer 
Payne ainda maior do que aquele encantava 
o mundo nas publicações e congressos. Dois 
latinos teriam se abraçado, mas ele ao menos, 
assoou o nariz, antes de dizer: "Nós erramos 
muito. A única coisa que pode nos redimir 
é deixar que os outros percebam o quanto 
sofremos com isto”. 

Aprendi com ele e definitivamente, que 
a delicadeza no sucesso pode ser falsa, sim. 
No fracasso, não!

Ivan Faria Correa, meu primeiro Mes-
tre, era dono de uma técnica exuberante, 
e vê-lo operar, era quase uma diversão. 
Oriundo de uma época em que a anestesia 
precária obrigava os cirurgiões a serem rá-
pidos, ele brilhava como poucos. Sendo 
habilidoso e debochado, gostava de dizer 
que se uma cirurgia demorasse mais do que 
4 horas, tínhamos um de dois problemas: 
ou o paciente era inoperável, ou o cirurgião  
era inoperante!!

Desse convívio, guardo as lembranças 
mais carinhosas, em grande parte decorrente 
da atitude paternal que adotou comigo, 
quando me elegeu como o filho que  
não teve.

O longo exercício da nobre arte de 
ensinar, tende a alcançar um patamar, que 
precede uma inevitável encruzilhada da 
vida, e depois dela, uma zona imprecisa, 
em que tanto seguimos ensinando, quanto 
recomeçamos a aprender.
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Como não há a possibilidade de domi-
narmos o conhecimento, é inevitável a pers-
pectiva de que um dia nossos discípulos 
adquiram autonomia e, com ar variável de 
generosidade e sutileza, nos ultrapassem.

Muitos professores têm dificuldade 
de conviver com esta realidade, que devia 
significar apenas a consagração da nossa 
condição de Mestres, esses tipos generosos 
que transmitem tudo o que aprenderam, e 
ainda se preocupam que sua prole intelectual 
não repita os seus erros, ou pelo menos 
tenham a chance de, ao errar, serem originais. 

Eu tinha 30 anos quando fiz a primeira 
cirurgia de traqueia, o que viria a se 
transformar numa das paixões da minha vida 
cirúrgica. Como residente, participara de 
apenas uma dessas operações, para tratar de 
uma condição rara naquela época: A estenose 
da traqueia por intubação prolongada num 
traumatizado de crânio. 

Tempos depois internou a Nancy, uma 
mulata com uma cara bonita, e um tumor 
traqueal, dois centímetros abaixo das cordas 
vocais. 

Com meu Mestre Ivan doente, e anun-
ciando protelações cada vez que o clínico o 
pressionava por uma data provável para a tal 
cirurgia, resolvi anunciar-lhe que, depois de 
ter lido tudo o que havia na escassa literatura 
disponível na época, eu me sentia capacitado 
a fazer a tal operação. 

Fui saudado com entusiasmo e desafogo 
pelo Mestre, que não poupou em estímulo e 

provocação: “Isto mesmo, meta a cara e vá 
em frente. Ah, e se afrouxar e perna, não 
esqueças que estarei aqui, na tua retaguarda.”

No final de uma manhã de sexta-feira, 
o Mestre entrou no vestiário e me encontrou 
trocando de roupa. Sobressaltado, perguntou: 
“O que aconteceu? Não conseguiste? Não 
vais me dizer que já terminaste?”

Quando lhe mostrei o segmento de 
traqueia ressecado, ele examinou as duas 
extremidades da peça, distantes das bordas 
do tumor, encheu o olho e me abraçou. 
Não sei quanto tempo durou aquele abraço. 
Pode ter sido o tempo equivalente à minha 
juventude, e lembro apenas que eu não 
queria que terminasse.

Por fim, nos separamos e ele foi elogioso 
e debochado, sem esquecer a sua parcela na 
proeza: “Uma coisa tens que admitir: eu 
sei escolher os filhos da mãe para trabalhar 
comigo!”

Nos anos que se seguiram, muitas vezes 
amei a memória do meu Mestre, mas acho 
que nunca tanto quanto naquela manhã gela-
da de um agosto já remoto da minha vida.

E hoje, quando o Spencer Camargo, 
meu sobrinho querido, faz uma cirurgia 
que me deixa a sensação de que eu não 
conseguiria fazer melhor, fico com vontade 
de contar que eu também aprendi a escolher.

Retrospectivamente, ficou arquivado na 
minha cabeça a frase premonitória do meu 
Mestre Ivan quando, no meio da residência, 
lhe perguntei por que guardara a capa de um 
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jornal local que anunciava, na manchete, 
a realização do primeiro transplante de 
coração na Cidade do Cabo. 

E ele respondeu: “Porque um dia, 
nós ainda vamos transplantar o pulmão?” 
Lembro que vibrei menos com o projeto 
meio delirante, e muito mais com o “Nós 
ainda vamos!” porque aquilo significava que 
ele me incluíra no futuro do Serviço.

 Mas nunca esqueci o brilho do olho 
com que ele disse aquilo e, em 1989, quando 
terminamos o nosso primeiro transplante, 
desejei muito que ele soubesse que tínhamos 
cumprido a promessa, doze anos depois da 
sua morte extemporânea.

Nunca vou esquecer a madrugada 
de 18 de agosto de 1977. Fui chamado ao 
hospital às pressas porque meu Mestre tinha 
internado na emergência, com suspeita 
de IAM. Encontrei-o arfante, cianótico e 
sudorético, mas ao me ver, ele conseguiu 
quase sorrir e, dizer: “Que bom que você 
chegou, porque agora, eu sei que não  
morro mais!” 

Durante o traslado para a terapia 
intensiva, fez uma parada cardíaca. Não sei 
durante quanto tempo tentamos reanimá-
lo, mas quando o dia clareou, eu já tinha 
chorado tanto que não conseguia mais 
engolir a saliva, com a dor física da perda. 

Com ele aprendi a importância de 
despertar nas pessoas a confiança elementar 
para não desanimarmos, e o que significa a 
frustração de não conseguirmos.

Um dia desses, remexendo numa gaveta 
das coisas imperdíveis, me deparei com um 
texto curto, em papel delicado, com sua 
caligrafia inconfundível, e que dizia assim: 
“Existem três tipos de pessoas, as que gostam 
da gente de qualquer jeito, e são tendenciosas 
e nos protegem, as que não gostam de jeito 
nenhum e não há nada que possa ser feito 
por elas e, as que ainda não se decidiram. 
Há que se ter muito cuidado com as últimas, 
pelo menos até que se decidam”

Antes de partir ele tinha deixado uma 
grande lição, última e inesquecível. Meu 
Mestre querido, morreu muito cedo e, antes 
que eu estivesse pronto. Talvez por isso, de 
vez em quando, ainda sinto a falta dele, 
latejando em mim.

As décadas que se passaram mudaram 
meu jeito de pensar muitas coisas, mas 
nada alterou, em mim, o sentimento de 
gratidão, por tudo o que recebi dos meus 
queridos Mestres, professores de técnica, de 
dignidade, de afeto e de vida. 



Inicialmente agradeço aos acadêmicos 
José de Jesus Camargo, Henrique Murad 
e Samir Rasslan pelo convite de participar 
neste Simpósio.

Para bem refletir sobre a atividade do 
cirurgião idoso devemos, inicialmente, con- 
siderar alguns aspectos gerais sobre a longe-
vidade que caracteriza a vida dos humanos 
nas últimas décadas.

Viveremos mais que nossos pais. Nossos 
filhos viverão mais do que nós. Uma criança 
nascida hoje, no Ocidente, tem mais de 50% 
de chance de viver até os 105 anos, enquanto 
que somente 1% das nascidas há 100 anos 
tinham esse horizonte.

A longevidade determina modificações, 
às vezes radicais, na nossa maneira de agir. 
Diminuem as obrigações para com a família, 
agora já constituída e independente, surgindo 
um espaço adicional para dedicarmos mais 
tempo à nossa profissão.

Lynda Gratton e Andrew Scott, em seu 
livro The 100 Year Life, comentam que temos 
duas vidas. A segunda começa quando perce-
bemos que só temos uma. Nesse momento 
nos damos conta que a partir daí inverte-se a 

importância das nossas responsabilidades em 
relação a tudo e a todos.

Estamos aprendendo que, com planeja-
mento adequado, uma vida mais longa pode 
nos oferecer possibilidades inéditas e extre-
mamente atraentes. O centro da questão é 
como usar o tempo adicional.

Para bem administrar essa mudança, 
devemos continuar nos atualizando sem 
interrupção. Nossa geração estudou até aos 
20/30 anos e depois aplicou seus conheci-
mentos durante outros 30. Hoje, devido 
ao progresso geométrico que caracteriza as 
últimas décadas, se continuássemos adotando 
aquele hábito estaríamos completamente 
desatualizados a partir dos 50/60.

Uma variável recente cria uma opção 
inédita para nós cirurgiões idosos abrindo 
novos tipos de atuação em setores que 
dependem cada vez mais da associação 
com especialidades até há pouco sequer 
imaginadas como radiologia, imunologia e 
bioengenharia genética.

Frente a essa evolução, nós, cirurgiões 
idosos, nos deparamos com duas alterna-
tivas: tanto podemos continuar operando 

A r t i g o

Atividade adequada ao  
cirurgião idoso: opções

Acad. Silvano Mario Attilio Raia
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formando jovens, valendo-nos da experiên-
cia acumulada ou podemos assumir o papel 
de orientadores e coordenadores de equipes 
multidisciplinares, que trabalhando sob o re-
gime de liderança emergencial, se dediquem 
à expansão dos horizontes da cirurgia.

A seguir neste simpósio, vários apre-
sentadores dissertarão sobre a primeira alter-
nativa. Entretanto, sobre ela, vale desde já 
salientar que a OMS considera jovens os 
cirurgiões até 65 anos, de meia idade aqueles 
entre 65 a 79, idosos os com mais de 80 e 
idosos de vida longa aqueles que superam os 
100 anos. Confirmando, falam as atividades 
de John Cameron, cirurgião chefe do 
Hospital Johns Hopkins, que se aposentou 
aos 70 anos sendo reconduzido até hoje, com 
80 anos, para recuperar o nível de excelência 
cirúrgica que decaíra após sua saída. Outro 
exemplo de longevidade cirúrgica nos é 
dado por Murray Brennan que, aos 80 anos, 
dirige a cirurgia do Memorial Hospital de 
Nova Iorque, considerado um dos melhores 
hospitais da atualidade.

Eu comentarei a segunda alternativa, 
já que a tenho vivido nos últimos 20 anos, 
desde minha aposentadoria compulsória na 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. Na realidade, já a exercia desde 
minha volta ao Brasil, em 1967, após obter 
o título de PhD no exterior.

Tendo dedicado todo meu exercício 
profissional ao transplante de órgãos, aprendi 
por necessidade, a trabalhar em equipe e 

adotar a liderança emergencial como forma 
de chefia. Nesta, cada membro da equipe 
lidera o setor que mais conhece, cabendo ao 
chefe a difícil tarefa de aproximar diferentes 
capacidades e personalidades orientando-
as para um objetivo comum. Esse tipo de 
chefia é exercido mais pelo exemplo do 
que por ordens. Permite aos membros da 
equipe a exteriorização da agressividade que 
no regime anterior, magister dixit, perma-
necia recolhida gerando graves problemas 
de relacionamento. Trata-se, porém, de uma 
liderança mais difícil. Exige autoconfiança, 
sabedoria e atenção contínua para compre-
ender e atender aos anseios dos demais. 
Entretanto, é mais gratificante, uma vez que 
estimula a autocritica, não afasta o chefe 
de seus subordinados e, principalmente, 
preserva a ele o direito de errar. Permite que 
a liderança se exerça em base da realização de 
metas e não pela cobrança de erros.

Em base dessa experiência, foi natu-
ral, que após minha aposentadoria, conti-
nuasse coordenando trabalhos em equipe. 
Associado a geneticista, Profa. Mayana 
Zatz, ao imunologista Prof. Jorge Kalil, ao 
nefrologista, Prof. Elias David Neto, ao 
cirurgião Prof. William Nahas e a outros 
colaboradores, estamos trabalhando em 
conjunto para desenvolver, no Brasil, o 
método de xenotransplante suíno de rim. 
A associação com esses pesquisadores, 
dentre os mais destacados do país, abre 
perspectivas otimistas para que daqui a 1 
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ou 2 anos possamos evitar as listas de espera 
para transplante de rim. Esperando por um 
transplante, no Brasil, morrem por ano 22 
mil pacientes com insuficiência renal, em 
hemodiálise, ou seja, um óbito a cada 2 
horas e meia.

Esse tipo de atividade de vanguarda 
exige, sucessivamente, uma série de ini-
ciativas cuja execução é facilitada pela expe-
riência adquirida e os resultados obtidos 
durante nossa carreira. Entre elas, destacam-
se: a escolha do tema, uma atualização 
bibliográfica, a redação do projeto, a escolha 
da equipe, a obtenção de recursos, definir 
uma constituição associativa para equipe 
condizente com a atual mentalidade dos 
jovens pesquisadores justamente animados 
pelas notícias nacionais e internacionais 
referentes à participação de resultados de 
startups, a consulta às Comissões Ética, tais 
como, o CTNBio, a CONEP e a Comissão 
Ética do HCFMUSP e uma atuação junto 
aos meios jurídicos, éticos e religiosos para 
aceitação de métodos terapêuticos inéditos. 
Em se tratando de temas relacionados a 
transplante de órgãos, consultar o Serviço 
Nacional de Transplantes do MS para 
definir os critérios de distribuição de órgãos 
adicionais e da escolha dos primeiros 
receptores garantindo-lhes o direito de 
um transplante convencional se o novo 
procedimento não resultar em sucesso.

Independentemente, porém, da opção 
que escolhermos, ou seja, continuar operando 

ou coordenar equipes multidisciplinares,  
nós cirurgiões mais idosos devemos obedecer 
a alguns princípios gerais que, acredito, 
devam ser seguidos por todos que trabalham 
em contato com jovens.

Nesse momento, a transmissão desses 
princípios adquire maior importância por 
duas razões: de um lado, a necessidade dos 
jovens se posicionarem frente a questões 
decorrentes do progresso atual, e de outro, à 
falta completa de esclarecimentos sobre esses 
temas na mídia digital que representa sua 
principal fonte de informação.

Nossa conduta deve-se constituir cada 
vez mais em exemplo, o que, sob certo as-
pecto, nos confere um papel adicional muito 
importante: o de nos constituirmos em 
modelo. A experiência mostra que, mais cedo 
ou mais tarde alunos e assistentes copiam 
algumas características de seus mestres.

A importância dessa função educadora  
foi valorizada recentemente por neurofisi-
ologistas italianos. Identificaram um núcleo 
na região temporal do cérebro, por eles deno-
minado núcleo do espelho. Por ressonância 
magnética funcional demonstraram que esse 
núcleo registra cada movimento, cada ação e 
mesmo cada estado de espírito percebidos pela 
primeira vez e quando solicitado mais tarde, 
entra em função novamente para comandar 
a repetição idêntica dos atos e emoções 
anteriormente registrados. Documentaram 
assim, a importância do exemplo e o apren-
dizado por mimetismo.
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Por outro lado, nós mais idosos, ao 
organizarmos nossa agenda de trabalho 
e a das nossas equipes devemos levar em 
conta o que demostraram Harry Campbell 
da Universidade Oxford e Antonie Mayer 
da Universidade de Paris. Após realizarem 
uma extensa pesquisa bibliográfica con-
cluíram que os profissionais que exercem 
tanto atividade clínica quanto pesquisa 
experimental, apresentam um potencial 
de produção, nitidamente maior do que o 
resultante da colaboração distante entre um 
médico clínico sem atividade em pesquisa, 
e um médico pesquisador sem atividade 
clínica. Assim, devemos estimular que, 
durante sua formação, os jovens cirurgiões 
exerçam, concomitantemente, atividades 
clínicas e experimentais.

Concluindo e repetindo, diante de 
todo o exposto definem-se duas opções 
para nós cirurgiões longevos: continuar 
operando, ensinando e formando jovens ou 
criar e coordenar equipes multidisciplinares, 
definindo as balizas que conduzem ao 
progresso da cirurgia.

Saliente-se, porém que, do ponto de 
vista prático as duas alternativas convergem 
entre si. De fato, qualquer novo método 
cirúrgico que as equipes de pesquisa consigam 
sistematizar, sua aplicação dependerá sempre 
da habilidade e do discernimento dos 
cirurgiões responsáveis por seu emprego 
clínico que muito se beneficiarão do con-
vívio com cirurgiões mais idosos. Ao esco-

lher qualquer uma dessas alternativas, para 
ocupar o tempo adicional que a vida nos 
oferece, estaremos conferindo-lhe uma 
qualidade que justifica vivê-la.

Finalmente, observando minha atuação 
antes e depois da aposentadoria, percebo que 
o bom Deus criou nossa condição humana 
de forma muito generosa. Negando-nos a 
antevisão do futuro, fez com que sejamos 
mais produtivos baseados em esperança, fé 
e pertinácia. Não saber se seremos ou não 
bem sucedidos, confere um inigualável sabor 
de aventura ao final da nossa jornada. Sim! 
aventura, cujo verdadeiro significado é a 
procura do desconhecido. Tudo devemos 
fazer para que essa procura seja benéfica 
a nós e, principalmente para os que nos 
sucederem.
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Quando avaliamos a importância do 
sangramento por varizes de esôfago (VE), é 
relevante o conhecimento de que as varizes 
estão presentes em 30% a 40% dos pacientes 
com cirrose compensada e em até 60% 
quando a doença descompensa. Em nosso 
meio, o sangramento digestivo foi a segunda 
complicação mais frequente na apresentação 
dos pacientes com hepatopatia crônica, 
principalmente quando a etiologia da doença 
hepática esteve relacionada ao álcool. Também 
é de relevância o fato de que a recorrência do 
sangramento em dois anos gira ao redor de 
60%. Paralelamente, é fundamental registrar 
que a mortalidade atual de cada sangramento 
é em média de 20%1-3.

Desta forma, pela frequência do san-
gramento na história natural dos enfermos 
com cirrose e pelo mau prognóstico que 
acarreta a esta população de doentes é 
fundamental um tratamento adequado. 
Neste capítulo, abordaremos especialmente 
o sangramento decorrente da ruptura de 
varizes de esôfago. Ressaltamos, no entanto, 
que o sangramento por outras causas, co- 
mo, por exemplo, aquele decorrente de 
úlcera péptica, em nada diminui a gravidade 
do processo, já que a maior parte dos 
óbitos decorre da falência hepática ou de 
comorbidades presentes e não do sangra-
mento propriamente dito4.

O tratamento do sangramento por 
ruptura de VE deve ser oferecido priorita-
riamente em Unidade de Terapia Intensiva 
(40% dos ressangramentos ocorrem nos 
primeiros cinco dias), proporcionando ao 
doente todas as medidas adequadas de con- 
trole hemodinâmico. Tendo em vista os 
riscos associados às hemotransfusões, acre-
dita-se ser adequada uma reposição de con- 
centrado de hemácias que proporcione 
índices de hemoglobina (Hb) entre 7-8g/
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dL e um hematócrito de 21%-24%. A este 
respeito é de grande importância estudo 
que avaliou duas propostas transfusionais 
em pacientes com hemorragia digestiva. 
Assim, um braço de estudo avaliou pacientes 
aos quais foi oferecida uma reposição com 
transfusão restritiva (Hb<7g/dL), e outro 
avaliou pacientes para os quais a política 
de transfusão era mais liberal (Hb<9g/
dL). A sobrevida cumulativa em 6 semanas 
foi maior nos pacientes que receberam 
transfusão restritiva, sendo que os pacientes 
que mais se beneficiaram desta conduta 
foram aqueles com cirrose Child-Pugh A e 
B. O ressangramento também foi menor no 
grupo com tratamento restritivo5.

Quando necessária, pode ser realizada as-
piração gástrica e/ou intubação endotraqueal 
para proteção das vias aéreas desses pacientes. 
Quanto à profilaxia para a encefalopatia 
hepática, um ensaio clínico randomizado 
demonstrou que pacientes que utilizaram lac-
tulose desenvolveram encefalopatia menos 
frequentemente do que os controles (14% x 
40%, p=0,03)6. Por outro lado, em outro ensaio 
clínico randomizado, quando compararam-se 
lactulose, L-ornitina L-aspartato, rifaximina 
e placebo, apenas a L-ornitina L-aspartato e 
a rifaximina mostraram-se estatisticamente 
superiores ao placebo na prevenção da 
encefalopatia7. Assim, ainda não há consenso 
na proposição de medidas profiláticas para 
a encefalopatia hepática no contexto da 
hemorragia digestiva em cirróticos.

Consensual é a indicação de profilaxia 
das infecções nesses pacientes. A este respeito, 
em revisão sistemática com metanálise do 
grupo Cochrane, incluindo 12 estudos (1241 
pacientes) que avaliaram a utilização ou não 
de antibióticos, ficou demonstrado que a 
profilaxia com antibiótico esteve associada 
com redução de infecções bacterianas, de 
ressangramentos, de tempo de hospitalização, 
de mortalidade relacionada a infecções 
bacterianas e de mortalidade geral8. O 
antibiótico a ser utilizado habitualmente é a 
norfloxacina (400mg via oral de 12/12 horas 
por 7 dias). Por outro lado, em cirróticos 
com sangramento que apresentem, pelo 
menos, dois critérios de gravidade (ascite, 
encefalopatia hepática, desnutrição grave 
ou bilirrubinas>3mg/dL), a ceftriaxona (1g/
dia via intravenosa por 7 dias) é mais eficaz 
do que a norfloxacina na prevenção das 
infecções9.

Nos pacientes com sangramento, a 
endoscopia deve ser realizada em até 12 
horas a partir do momento da chegada do 
paciente ao hospital10. Parece ser de utilidade, 
quando não houver contra-indicação (como, 
por exemplo, alargamento do intervalo 
QT no eletrocardiograma), a utilização de 
eritromicina (250mg por via intravenosa) 
30-120 minutos antes da endoscopia, 
uma vez que esta prática proporciona que 
o estômago esteja mais frequentemente 
“vazio” no momento do exame, resultando 
em uma menor necessidade de uma segunda 
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endoscopia, em menos transfusões e em um 
menor tempo de hospitalização11.

A terapia específica para os pacientes 
que sangram por ruptura de VE deve ser a 
combinação da ligadura endoscópica das 
varizes esofágicas (LEVE) e a utilização pre- 
coce de drogas vasoativas. As drogas vaso-
ativas a serem oferecidas a esta população 
de pacientes são a terlipressina (2mg por via 
intravenosa de 4/4 horas por 48 horas e 1mg 
de 4/4 horas posteriormente), a somatostatina 
(250µg em bólus por via intravenosa e 
250µg/hora posteriormente) ou o octreotide 
(50µg em bólus por via intravenosa e 50µg/
hora posteriormente) e devem ser iniciadas o 
mais precocemente possível, mesmo antes da 
endoscopia, sendo mantidas por até 5 dias. 
A eficácia comparativa entre elas tem sido 
discutida, e tanto uma metanálise quanto um 
importante estudo prospectivo, controlado e 
randomizado, a despeito de eventuais críticas 
metodológicas, não demonstraram diferença 
significativa entre os fármacos citados12,13.

Nos pacientes com sangramento maci-
ço, não responsivo ao tratamento conven-
cional (10%-20% dos casos), tem sido suge-
rida a utilização de próteses autoexpansivas. 
Em metanálise14, recentemente realizada, o 
tamponamento com balão de Sengstaken-
Blakemore apresentou um pooled rate de 
falha a curto prazo de 35% com efeitos 
adversos em mais de 20% dos casos (9,7% 
resultaram em óbito). Já os stents esofágicos 
apresentaram uma melhor performance, a 

despeito da média de mortalidade ter sido 
semelhante. Embora só um trial compare os 
tratamentos, as evidências suportam o fato 
que os stents são a terapia ponte mais eficaz 
e segura nos pacientes com sangramento 
agudo refratário. Estas próteses poderiam 
substituir a utilização do balão, no entanto 
esta prática ainda não está consagrada.

Uma outra proposta terapêutica a ser 
considerada nos pacientes com sangramento 
é a utilização de transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt (TIPS).  Classicamente, 
esta opção terapêutica era oferecida a 
pacientes que falhavam ao tratamento 
endoscópico (sangramento persistente ou 
ressangramento nos primeiros cinco dias) 
ou, de forma mais precoce, aos pacientes 
que tinham um gradiente de pressão venosa 
hepática (GPVH) acima de 20mmHg, uma 
vez que estes pacientes sangram com maior 
intensidade e apresentam uma maior falha 
à terapia endoscópica15. Ressalte-se que o 
TIPS recoberto (com politetrafluoretileno), 
a despeito do elevado custo, mostrou-se 
superior (metanálise de 4 estudos contro-
lados e randomizados com 527 pacientes) 
ao TIPS convencional, apresentando 
melhora significativa das taxas de patência, 
de encefalopatia hepática e de mortalidade16. 
Mais recentemente, o TIPS tem sido indicado 
de forma precoce (nas primeiras 72 horas) 
em pacientes com Child-Pugh C (escore < 
14) ou Child-Pugh B com sangramento ativo 
no momento da endoscopia. Esta conduta 
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levou a um menor ressangramento ou falha 
de controle do sangramento e a uma maior 
probabilidade do paciente permanecer sem 
sangramento em um ano, com um baixo 
índice de encefalopatia hepática. O mais 
importante é que este estudo demonstrou 
uma maior sobrevida atuarial em um ano: 
86% x 61%17. Estes resultados foram poste-
riormente confirmados, no entanto ainda 
há controvérsia no que tange à população 
que mais se beneficiaria com esta prática. 
Recentemente, estudo multicêntrico inter- 
nacional com mais de 650 pacientes 
considerados de alto risco demonstrou ser 
a população de pacientes Child-Pugh C 
a que mais se beneficiaria desta proposta, 
uma vez que foi a que apresentou menor 
mortalidade18. Ressaltamos que o uso do 
TIPS precoce é desafiador e ainda não foi 
incorporado na prática clínica rotineira 
em nosso país. A este respeito, chamamos 
atenção para recente estudo que, ao avaliar 
mais de 5500 TIPS colocados nos Estados 
Unidos, relaciona a experiência dos centros 
com a mortalidade observada. Concluem 
os autores que uma menor mortalidade é 
verificada naqueles centros que têm uma 
experiência em colocar no mínimo 20 TIPS 
ao ano19.

Em conclusão, ao nos depararmos com 
um paciente com hemorragia digestiva por 
ruptura de VE, podemos considerar as 
propostas contidas na atualização do último 
consenso publicada pela Sociedade Brasileira 

de Hepatologia20, que em regra vai ao en-
contro das recomendações propostas pelo 
Consenso de Baveno VI21, da European 
Association for the Study of the Liver22 e da 
American Association for the Study of Liver 
Diseases23.
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A asma é um distúrbio respiratório 
caracterizado por acentuada heterogeneidade 
nos desencadeadores da doença e na resposta 
terapêutica.

Os vários fenótipos da asma identificam 
a inflamação das vias aéreas sendo útil para 
prever a resposta aos tratamentos específicos. 
O termo "endotipo" descreve um subtipo de 
uma condição definida por um mecanismo 
funcional ou fisiopatológico único subja-
centes à doença do paciente. 

O endotipo asma Tipo 2 apresenta 
marcadores biológicos como IgE sérica e 
específica, testes por puntura positivos aos 
alérgenos, presença de eosinófilos no escarro 
induzido e no sangue periférico, óxido 
nítrico expiratório (FeNO), leucotrieno E4 
(LTE4) urinário, Periostina e Dipeptidil 
Peptidase 4 (DPP-4). 

Palavras chaves: asma, biomarcadores, eosinófilo, neutrófilo, leucotrieno E4, óxido nítrico, escarro.

Key words: asthma, biomarkers, eosinophil, neutrophil, leukotriene E4, nitric oxide, sputum.
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Asma não Tipo T2 é caracterizada pela 
ausência de marcadores. Frequentemente há 
inflamação neutrofílica. Asma neutrofílica 
grave tem sido associada a infecção crônica 
por bactérias atípicas, obesidade, tabagismo, 
asma de início tardio e anormalidades dos 
músculos lisos.

A asma é um distúrbio respiratório 
complexo caracterizado por acentuada hete- 
rogeneidade nos desencadeadores específicos 
da doença e na resposta terapêutica (1-4).

Essa heterogeneidade mostrou a neces-
sidade de se caracterizar os vários fenótipos 
da asma os quais identificam a inflamação 
das vias aéreas do asmático sendo útil para 
prever a resposta aos tratamentos específicos 
(4). Em contraste com essas características 
clínicas reconhecíveis em pacientes, o termo 
"endotipo" recentemente foi introduzido 
em relação à heterogeneidade da asma para 
descrever um subtipo de uma condição 
definida por um mecanismo funcional ou 
fisiopatológico único ou distintivo (5, 6). Ao 
contrário dos fenótipos, que podem mudar 
com o tempo ou em resposta ao tratamento, 
endotipos são subgrupos relativamente es-
táveis definidos por subjacentes características 
genéticas ou moleculares (7). Os endotipos 
descrevem ainda os mecanismos funcionais 
ou fisiopatológicos subjacentes à doença  
do paciente. 

A asma Tipo 2 é uma nomenclatura 
recente para um subtipo comum de asma 
e é caracterizada pela liberação de citocinas 

IL-4, IL-5 e IL-13 a partir de células dos 
sistemas imunológicos inato e adquirido.

A resposta na asma Tipo 2 é iniciada pela 
imunidade inata: IL-25, IL-33, linfopoetina 
do estroma tímico (thymic stromal 
lymphopoietin) (TSLP), denominadas alar- 
minas, que são mediadores derivados do 
epitélio brônquico. Essas alarminas estimu-
lam as inatas células linfoides-2 (ICL-2) que 
possuem o perfil Th2 com produção de IL-3, 
4, 5 e assim estimulam os linfócitos Th2 da 
imunidade adquirida (LTh2 produtores de 
IL-3, 4 ,5, 13), indutores de IgE e eosinofilia. 
Asma Tipo 2, portanto não representa 
somente Linfócitos Th2CD4+ (LTh2). 

O segundo endotipo é a asma não Tipo 
2 relacionada com Linfócitos Th-1 e Th-17, 
neutrófilos e não eosinofílica (1,3,5,7).

A classificação da asma baseava-se ante-
riormente na análise de atopia no paciente —  
Asma extrínseca ou asma atópica-alérgica  
—. Asma atópica-alérgica é substanciada  
pelos sintomas que podem ser desenca-
deados por alérgenos e ratificada pela hiper-
sensibilidade observada na pele aos testes 
por puntura aos alérgenos mais comuns, IgE 
específica no soro a esses alérgenos e níveis 
séricos elevados de imunoglobulina E (IgE) 
(1), a qual possui um papel importante na 
sustentação da asma  alérgica (2). Embora 
sendo aceita essa classificação de asma 
atópica-alérgica e não atópica (não alérgica 
ou intrínseca), os fenótipos de asma são 
altamente sobrepostos em sua apresentação 
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clínica e no quadro inflamatório existente, 
incluindo aumento do linfócito T auxiliar 
CD4+ tipo 2 (LTh2), ativação de mastócitos 
e vias aéreas com infiltrados eosinofílicos  
(3, 4). Podemos, porém, classificar a asma na 
sua fisiopatologia dos padrões do infiltrado 
inflamatório celular, sendo os dois tipos de 
células avaliados os eosinófilos e neutrófilos, 
no pulmão asmático. Existem quatro subtipos 
distintos de asma avaliados na contagem de 
células inflamatórias no escarro induzido.  
a) asma eosinofílica (eosinófilos > 2,5%),  b) 
asma eosinofílica e neutrofílica mista (asma 
granulocítica mista: neutrófilos e eosinófilos 
 aumentados) c) asma neutrofílica (neutrófilos 
> 61% em células totais contagem (TCC) 
superior a 10 milhões de células/g) e d) asma 
paucigranulocítica (neutrófilos e eosinófilos: 
contagem normal) (5, 6).

Asma eosinofílica é caracterizada por 
um número maior de eosinófilos medidos em 
escarro induzido, no lavado broncoalveolar 
ou no sangue. Em pacientes com asma 
sintomática, inflamação eosinofílica (defi-
nido como > 2,5% de eosinófilos no escarro 
induzido) foi relatada em 70-80% dos 
casos em pacientes virgens de tratamento 
com corticosteroides e 50% dos asmáticos 
tratados com corticosteroides (7). Pode 
ocorrer, tanto em pacientes alérgicos como 
não alérgicos (4, 8) e a presença de eosinófilos 
no escarro ou biópsias pulmonares são 
observadas diretamente com a gravidade  
(5, 9, 10). Pacientes com asma e com con-

tagem de eosinófilos no sangue maiores que 
400 células/mL apresentam exacerbações 
mais graves e controle mais difícil. Existe uma 
relação entre a contagem de eosinófilos no 
sangue periférico e os resultados ao trata-
mento terapêutico da asma (11).

Os fenótipos de asma já foram iden-
tificados, cada um definido por uma interação 
única entre fatores genéticos e ambientais, 
incluindo fenótipos inflamatórios, clínicos 
e relacionados a desencadeadores. Vários 
biomarcadores bem reconhecidos foram 
associados a mecanismos envolvidos na infla-
mação das vias aéreas tipo 2, incluindo óxido 
nítrico exalado fracionado, IgE, periostina 
e eosinófilos no sangue e no escarro. As 
citocinas do tipo 2 são alvos da intervenção 
farmacêutica e várias opções terapêuticas 
estão sob investigação clínica para o manejo 
de pacientes com asma grave não controlada 
(1, 2, 3, 4).

Antecipar e entender a heterogeneidade 
da asma e a subsequente melhor caracterização 
de diferentes fenótipos e endotipos devem 
orientar a seleção do tratamento para atender 
às necessidades de cada paciente (Figura 1).
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Endotipo Fenótipos Características 
Clínicas

Mecanismo 
Molecular Biomarcadores História

Natural

TIPO 2 ATÓPICO

Bem definida, 
início precoce, 
sensível aos 
corticosteroides.

Sensibilização 
Alérgica

Contagem de eosinófilos no sangue 
periférico e/ou escarro induzido. 
IgE específica no sangue, testes de 
puntura positivos. FeNO alto,  
IgE total alta.
(periostin elevado)

Identificável e 
tratável. Função 
pulmonar preservada

Início tardio

Com ou Sem
Rinosinusite 
crônica com 
concomitante 
pólipo nasal 
(CRSwNP)

IgE x enterotoxina 
Stafilococos aureus

Contagem de eosinófilos no sangue 
periférico e/ou escarro induzido. 
FeNO alto

Severa desde o início, 
exacerbações mais 
frequentes

AERD
Doença 
Respiratória 
Exacerbada por 
Aspirina

Início fase adulta
Alteração no 
metabolismo do 
ácido aracnoide

Contagem elevada de eosinófilos no 
sangue periférico/escarro induzido.
LTE4 urinário

Severa desde o início, 
exacerbações mais 
frequentes.

Aspergilose 
bronco 
pulmonar 
alérgica (ABPA)

Asmáticos 3ª a 4ª 
década de vida

Eosinofilia: >500mm3 no sangue. 
IgE > 1.000 UI/ml. Teste puntura 
com A. fumigatus: positivo em  
15 min. Pode ser positivo após 
6 a 8 horas (IgG). IgG sérica anti-
A,f: positiva. Hifas no escarro.  
Fase final: fibrose pulmonar.
IgE sérica marca a 
atividade,recorrência e resposta 
ao corticosteroides. Pode ser 
concomitante a fibrose cística. IgE e 
IgG específicas: positivas.

Severa com a 
progressão. Padrão 
obstrutivo na prova 
de função pulmonar.

NÃO
Tipo 2

NÃO 
ATÓPICO

Início na fase 
adulta, pauci 
granulocítica ou 
neutrofilica

NLRP3/IL-1β, 
alterada expressão 
de micro RNA.
LTH-17

Contagem de neutrófilos no escarro 
induzido, MMP-9 no BAL
Metaloproteínase-9 da matriz

Curso e função 
pulmonar variável

Fumantes Adultos mais 
velhos

Estresse oxidativo 
LTh2+/LTh2-.

Neutrófilos na contagem por escarro 
induzido.

Exarcebações mais 
frequentes, baixa 
função pulmonar.

Relacionada a 
obesidade Sexo feminino

Estresse oxidativo, 
neutrófilos, 
ativação 
aumentada da 
imunidade inata.

IL-6 sérica
Sintomas severos, 
função pulmonar 
preservada.

Idade madura Início >50 a > 65 Imunocenescência.
LTh-1/LTh-17 Neutrófilos no escarro induzido Resistente a 

corticosteroide

Figura 1:  Gerald B. Lee, 2019 modificado.
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MarcadorES biológicoS  
da aSMa tipo 2

IgE Sérica

IgE sérica total apresenta uma atividade 
primordial no desenvolvimento da asma 
alérgica. A IgE sérica é biomarcador para a 
condição genética de atopia. Os níveis séricos 
de IgE se correlacionam positivamente com 
a gravidade da asma em adultos e crianças. A 
probabilidade de sibilos, do broncoespasmo 
e da função pulmonar reduzida está aumen-
tada paralelamente com valores séricos de 
IgE. A IgE total sérica é usada para prever 
a resposta à terapia anti-IgE, mas não é útil 
para monitorar a resposta dessa terapia. 
É recomendado, com o objetivo de diagnos-
ticar asma alérgica, avaliar de IgE específica 
proporcional à IgE total (12, 13, 14).

As principais aplicações clínicas desse 
biomarcador são:
a) estimar a dosagem ideal do anticorpo 

anti-IgE omalizumabe para tratamento 
adicional em casos de grave asma alér-
gica, quando necessário.

b) Na avaliação da aspergilose bronco-
pulmonar alérgica, uma doença asso-
ciada à asma de difícil controle e acom-
panhada por níveis séricos muito altos 
de IgE.

SENSibiliZação  
aoS alérgENoS

National Intitutes of Health (NIH) 
recomenda a avaliação da hipersensibilização 
aos aeroalérgenos como um biomarcador 
significante para identificação da asma 
Tipo-2 (T-2) atópica-alérgica (12). Existe 
uma relação direta entre o grau de hipersen-
sibilização ao alérgeno demonstrado pelos 
testes epicutâneos específicos e à IgE 
específica do soro e o diagnóstico de asma 
alérgica (13, 14). Essa associação com títulos 
de IgE específicos aos alérgenos reflete um 
perfil de Tipo2 (T2 high).

Nas crianças, os testes positivos de IgE 
específica, por puntura e no sangue, são 
significantes para confirmar a asma alérgica 
de início precoce. É de interesse relatar que 
o nível de IgE sérico como biomarcador do 
controle da doença, quando há utilização de 
biológicos, não é um parâmetro determinante 
de eficácia da terapia, porém é utilizado para 
orientar a posologia dessa terapia biológica 
na asma grave (12).

EoSiNófiloS do  
SaNguE pEriférico

Os eosinófilos são células protagoni-
zadoras no processo inflamatório tipo 2 e 
participam importantemente na manutenção 
da inflamação a longo prazo na asma.

Análises demonstraram que os eosinó-
filos sanguíneos poderiam não representar 
totalmente atividade dos eosinófilos das 
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vias aéreas. Os eosinófilos do sangue peri-
férico são fenotipicamente diferentes dos 
pulmões e a relação entre eosinofilia peri-
férica e inflamação das vias aéreas pode não 
ser consistente. Porém, essa não paridade 
poderia demonstrar as populações de paci-
entes estudadas ou os medicamentos que 
estão em uso. Embora sendo a contagem 
absoluta de eosinófilos (AEC) no sangue 
adotada na prática, essa contagem pode não 
ser sensível na identificação dos asmáticos 
com maior gravidade em asma Tipo 2. 
Isso se deve em parte à correlação inversa 
entre a razão de eosinofilia escarro/sangue 
e o aumento da gravidade da doença, 
especialmente em asmáticos dependentes de 
esteroides. Existem dados que sugerem uma 
discrepância entre a contagem de eosinófilos 
no sangue e a inflamação das vias aéreas 
eosinofilias em pacientes com obesidade 
mórbida e a AEC no sangue pode ser um 
fraco indicador de inflamação das vias aéreas 
tipo 2 neste subgrupo de asma.

Entretanto, estudos mais recentes mos-
traram concordância entre o número absoluto 
de eosinófilos no sangue e eosinófilos nas vias 
aéreas em asmáticos. A relação entre eosinofilia 
no sangue periférico e o risco de exacerbações 
recorrentes foi replicada em coortes de 
adultos e crianças (5,6). Vários valores de 
corte de AEC entre 150 e 400 células/µL 
foram utilizados para prever a resposta aos 
inibidores de anti-IL-5. Um maior ponto de 
corte de eosinófilos no sangue está associado a 

uma maior redução nas taxas de exacerbação e 
maiores melhorias na função pulmonar.

EoSiNófiloS do  
EScarro iNduZido

Os eosinófilos estão presentes de ma- 
neira importante na inflamação das vias aé- 
reas na asma e são responsáveis por aproxi-
madamente 40-60% dos pacientes com asma 
grave. O estudo dos eosinófilos no escarro 
induzido é uma técnica importante para 
determinar a asma Tipo 2. Os eosinófilos do 
escarro induzido são o biomarcador do Tipo 
2 “padrão ouro” (com pontos de corte > 
2,5%). O estudo sob escarro induzido é um 
exame considerado de rotina importante, 
porém uma técnica invasiva, necessitando 
de profissionais com conhecimento, tanto 
para realizar o exame assim como para sua 
análise. Em pacientes com asma sintomática 
a inflamação eosinofilia é definida como > 
2,5% de eosinófilos no escarro induzido. 
Eosinofilia sanguínea > 400/ mm3 ou µL; > 
300/mm3 ou µL este quando associada com 
exacerbações graves. 

Os valores normais no escarro induzido 
é: eosinófilos <2,5%, neutrófilos <36% e 
linfócitos <20% na contagem total de < 5,5 
milhões. (15-23).

Price et al.(24) examinaram a relação en-
tre a contagem de eosinófilos no sangue e os 
resultados relacionados à asma em um estudo 
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de coorte e demonstraram que pacientes com 
contagem de eosinófilos no sangue periférico 
superior a 400 células/mL apresentaram exa- 
cerbações mais graves e tiveram um controle 
difícil da asma; além disso, a taxa de exa-
cerbação aumentou progressivamente com o 
aumento da contagem de eosinófilos.

Marcadores de rotina: 
eosinofilia sanguínea > 300/mm e 
associada com exacerbações graves ou > 
400/mm3;
eosinofilia no escarro > 2,5%.

EoSiNófiloS coMo prEditorES dE 
rESpoSta à tErapia aNti-igE

O omalizumabe é um anticorpo mono-
clonal humanizado recombinante que se liga 
seletivamente à IgE circulante no sangue e 
no espaço intersticial, esgotando assim os 
níveis de IgE circulante. Isso leva à inibição 
da liberação de mediadores inflamatórios dos 
mastócitos e à diminuição do recrutamento 
de eosinófilos e outras células inflamatórias 
nas vias aéreas (25). Indicado para adultos 
e adolescentes com asma alérgica persistente 
moderada a grave mediada por IgE, o 
omalizumabe é recomendado nas diretrizes 
atuais de tratamento para pacientes não 
controlados no tratamento na Etapa 4 [11]. 
Em um estudo que examinou a utilidade 
de potenciais biomarcadores para prever a 
resposta ao omalizumabe, as exacerbações 

foram reduzidas significativamente no sub-
grupo de pacientes com alta contagem 
basal de eosinófilos (≥260 células/µl) versus 
aqueles com média / baixa contagem (<260 
células/µl) (26). Em outro estudo, enquanto 
o omalizumabe reduziu exacerbações na 
população geral versus placebo, em pacientes 
com contagem de eosinófilos ≥ 300 / µl, 
foi observada uma redução de 59% na 
taxa de exacerbação em comparação ao 
placebo. Além disso, pacientes tratados 
com placebo no grupo de eosinófilos altos 
apresentaram uma taxa de exacerbação mais 
alta em comparação com os do subgrupo de 
eosinófilos baixos, sugerindo que, além de 
orientar o benefício terapêutico, a contagem 
de eosinófilos também pode prever pacientes 
com maior risco de exacerbações (27). A 
eficácia do omalizumabe em pacientes com 
asma alérgica está geralmente associada a um 
perfil de segurança aceitável (28).

EoSiNófiloS coMo prEditorES dE 
rESpoSta a alvoS aNti-il5

A IL5, secretada por LTh2 e mastócitos, 
é uma citocina responsável pela proliferação, 
maturação, ativação e recrutamento de 
eosinófilos, tornando os componentes da 
via IL5 objetivos terapêuticos para tratar 
a inflamação eosinofílica (29). As atuais 
indicações de tratamento recomendam 
associar a terapia biológica anti-IL5 para 
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pacientes com asma eosinofílica grave e 
não controlada (11). Os ensaios clínicos 
randomizados não mostraram alterações que 
levem preocupação importante de segurança 
com relação a esses imunobiológicos, porém 
dados de segurança de longo prazo são 
necessários (30).

Os eosinófilos fornecem o diagnóstico 
de asma T2, porém o monitoramento da 
contagem de eosinófilos no sangue não 
reflete a resposta aos produtos biológicos. 
A supressão da eosinofilia periférica pela 
terapia anti-IL-5 nem sempre se correlaciona 
com a resposta clínica ou a normalização 
da eosinofilia pulmonar (7). A contagem 
periférica de eosinófilos é comumente 
realizada e avaliada devido à facilidade 
de realização e acessibilidade clínica. No 
entanto, é importante estar ciente das 
possíveis limitações como um biomarcador 
para a fenotipagem da asma refratária.

Marcadores de rotina:

1) Os eosinófilos do escarro induzido são o 
biomarcador do Tipo 2 “padrão ouro”.

2) Em pacientes com asma sintomática 
a inflamação eosinofílica é definida 
como:
> 2,5% de eosinófilos no escarro 
induzido. Eosinofilia sanguínea > 400/ 
mm3 (µL); > 300/mm3 (µL) (associada 
com exacerbações graves). 

3) Os valores normais no escarro induzido 
são: eosinófilos <2,5%, neutrófilos 

<36% e linfócitos <20% na contagem 
total de < 5.5 milhões por grama.

Fração exalada do Óxido Nítrico 
(FeNO)

A padronização da medida do FeNO 
na respiração exalada evidenciou um impor- 
tante marcador biológico da asma. O óxido 
nítrico (NO) é produzido pelas células 
epiteliais das vias aéreas, eosinófilos e macró-
fagos, através da conversão do aminoácido 
L-arginina em L-citrulina pela enzima óxido 
nítrico sintase (NOS). 

Em 1995 o oxido nítrico (NO.) foi 
considerada a molécula do ano. A descoberta 
de que o NO. não se tratava de um poluente 
atmosférico e sim uma molécula de ação 
fisiológica e com produção em grandes quan-
tidades nos processos inflamatórios resultou 
em Prêmio Nobel. Nos processos fisiológicos 
o NO. é produzido pela enzima óxido 
nítrico sintase constitutiva, em pequenas 
quantidades, efetuando broncodilatação, po-
rém nos processos inflamatórios, um gene 
diferente é ativado, levando a produção da 
enzima óxido nítrico sintase induzível com 
grande produção de óxido nítrico (NO.), 
com ação lesiva ao epitélio brônquico 
levando à hiper-reatividade brônquica e 
brococonstricção. A óxido nítrico sintase 
induzível, inflamatória, é inibida pelos corti- 
costeroides, porém não há diretrizes espe-
cíficas sobre como o FeNO pode orientar a 
terapia com produtos biológicos.
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Portanto a inflamação das vias aéreas na 
asma Tipo 2 (T2 high) induz à transcrição 
da enzima óxido nítrico sintase induzível 
(iNOS), aumentando a produção de NO.  
IL-4 e IL-13 induz a produção do marcador 
biológico FeNO (31, 32).

O aumento do FeNo na asma está 
diretamente relacionado com a morbidade 
dessa síndrome e é um indicador de asma 
do Tipo 2 (T2). O FeNO no ar exalado 
superiores a 50 ppb (> 35 ppb em crianças), 
representa a inflamação eosinofílica das vias 
aéreas. (31), sua análise auxilia no diagnóstico 
de asma Tipo2 e no acompanhamento da 
resposta à medicação anti-inflamatória, 
orientado o ajuste da terapia.

O FeNo elevado no ar expirado e a 
eosinofilia periférica, compõem um binômio 
de fator de risco para hiper-reatividade das 
vias aéreas e asma não controlada (33). 

Eosinófilos sanguíneo e FeNO podem 
prever significantemente a inflamação 
eosinofílica na árvore respiratória em 
pacientes asmáticos e asmático graves de 
difícil controle. FeNO não substitui a 
avaliação para neutrófilos no escarro induzido 
nem eosinófilo no sangue periférico (34).

Os aparelhos existentes para fazer esse 
exame detectam o NO de origem bronco-
pulmonar nos valores mínimos de uma parte 
por bilhão (ppb).

Marcadores de rotina:
FeNO > 35 partes por bilhão ppb 
(crianças); adultos: > 50 ppb.

Leucotrieno E4 (LTE4)
O nível elevado do Leucotrieno E4 

(LTE4) urinário é característico da asma 
por intolerância aos anti-inflamatórios não 
hormonais, descrita classicamente como 
asma T-2 com intolerância a aspirina —
Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease 
(AERD) —. A produção de LTE4 ocorre 
pela ativação de células inflamatórias no trato 
respiratório alto e baixo como mastócitos, 
basófilos, eosinófilos, neutrófilos, plaquetas 
e macrófago, portanto sua produção 
está elevada em doenças com ativação 
mastocitária como asma, polipose nasal, 
rinosinusite crônica associada a sensibilidade 
a aspirina-like e na AERD. A rinite alérgica 
não está associada à excreção elevada de 
LTE4 (35).

Leucotrieno E4 é um produto estável o 
que permite a sua avaliação na urina, sendo 
o valor do limite máximo de normalidade 
104 pg/mgCR. É representado por pg/
mgCr) (35). 

Quando o valor de cutoff para análise 
do LTE4 em urina de 24 horas é 166 pg/
mg Cr (Creatinina), sugere história de 
sensibilidade à aspirina com valor predito 
de hipersensibilidade a aspirina (anti-
inflamatório) com sensibilidade de 89%.  
enquanto um valor de corte de 241 pg / 
mg de Cr discriminou indivíduos sensíveis 
à aspirina "confirmados por desafio" 
com 92% de especificidade.  O alto valor 
preditivo negativo, permite ser usado como 
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teste clínico para avaliar o risco de AERD 
em pacientes asmáticos e pólipos nasais 
concomitantes (35). 

Tratamento com inibidores da enzima 
5-lipooxigenase ou dos antagonistas do 
receptor do leucotrieno mostram diminuição 
da produção deLTE4 (35).

Marcadores de rotina.
Valor normal de LTE-4 na urina de  
24 horas: até 104 pg/mgCR
História de possível sensibilidade a 
aspirina: 166pg/mgCr (a partir de)

Periostina (Periostin)

A proteína periostina da matriz 
extracelular é resultante da atividade da IL-4 e 
IL-13 sobre as células epiteliais das vias aéreas 
(AECs) e sobre os fibroblastos pulmonares. 
Induz a degranulação de eosinófilos, a 
geração de ânions superóxido (H2O2), 
a produção de TGF-β e os Leucotrienos 
cisteínicos (cysLTs) LTC, D e E4, a partir 
de eosinófilos. A periostina demonstrou ser 
um biomarcador da inflamação eosinofílica 
persistente das vias aéreas, porém a sua 
expressão, nos brônquios, não está associada 
à gravidade da asma (36). Os níveis séricos 
de periostina é parâmetro de avaliação da 
resposta a terapias biológicas anti-asma 
Tipo-2 (T2) (37). 

Um nível preciso indicativo de alta de 
periostina não está padronizado. Na análise 
laboratorial é necessário técnica específica de 
ensaio enzimático imunoabsorvente o que 

torna a utilização do teste no ensaio clínico 
e não na rotina. Periostina > 50 ng/mL (38).

Dipeptidil Peptidase 4 (DPP-4)
O CD26 é uma enzima ancorada na 

membrana com atividade DPP-4 encontrada 
nas células T CD4 + e detectável em altas 
concentrações no tecido conjuntivo pul-
monar. DPP-4 é a forma circulante do 
marcador CD26 e é encontrada no sangue 
e em fluidos biológicos, como o lavado 
bronco-alveolar (BAL). Não há certeza 
se a DPP-4 desempenha uma função na 
reguladora da inflamação asmática positiva 
ou negativamente. O mRNA de DPP-4 
aumentado, após a estimulação por IL-13 
de células epiteliais brônquicas, foi demons-
trado em pacientes com asma (39). Digno 
de nota é que DPP-4 sérico pode prever 
respostas à terapia anti-IL-13 (39), sendo 
então um marcador biológico significante 
em bioterapia anti-IL-13.

aSMa Não tipo t2 (t2 loW)

Asma não Tipo T2 (T2 low) é carac-
terizada pela ausência de marcadores como 
na asma T2. Frequentemente há inflamação 
neutrofílica (neutrófilos no escarro induzido 
em 40-60%) ou paucicelular, com níveis 
normais de eosinófilos e neutrófilos no escarro 
induzido. Os mecanismos ao recrutamento 
e manutenção da inflamação neutrofílica 
das vias aéreas ainda são desconhecidos. 
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Asma neutrofílica grave tem sido associada 
a infecção crônica por bactérias atípicas, 
obesidade, tabagismo, asma de início tardio 
e anormalidades dos músculos lisos (40).

A infecção bacteriana crônica está rela-
cionada ao desencadeamento e à gravidade 
da asma. As bactérias atípicas Mycoplasma 
pneumoniae e Chlamydophila pneumoniae 
foram identificadas nas vias aéreas dos 
asmáticos de início na idade adulta, riscos 
de exacerbação, sensibilidade aos esteróides 
e controle dos sintomas. Esses pacientes 
poderiam ter resultado favorável com o 
tratamento com antibióticos aos organismos 
atípicos. Sugere-se que o risco e/ou proteção 
à asma grave está relacionado ao microbioma 
das vias aéreas (40).

A presença dos neutrófilos poderia 
representar o efeito do uso dos altas doses 
dos corticosteroides sistêmicos, no início 
da terapia e também esses corticosteroides 
poderiam mascarar os marcadores da asma 
T2, ou seja, a asma não tipo T2 (T2 
baixo) poderia ser resultado da terapia com 
esteróides, mascarando a asma tipo T2 (41).

Asma não T2 apresenta uma condição 
alterada da relação Linfócitos T17/LTh regu-
ladores CD4+/CD25+(Treg). Essa situação 
poderia explicar a resistência aos esteróides, 
assim como a asma severa e neutrofílica. Há 
evidências que respostas concomitantes de 
Th1 e Th2 possam ocorrer na asma crônica 
(42), e as citocinas entre Th2 e Th1 estariam, 
ambas, relacionadas à remodelação da parede 

das vias aéreas, o que poderia pode diminuir 
o efeito dos esteróides. 

Asma não T2: Asma neutrofílica grave. 
Pode estar associada a infecção crônica por 
bactérias atípicas. Associada a obesidade, 
tabagismo, asma de início tardio e anor-
malidades dos músculos lisos.

Os imunobiológicos e os indutores da 
inflação na asma

Como descrito anteriormente o omali-
zumabe é um anticorpo monoclonal que se 
liga seletivamente à IgE circulante no sangue 
e no espaço intersticial, esgotando assim os 
níveis de IgE circulante. Isso leva à inibição 
da liberação de mediadores inflamatórios dos 
mastócitos e à diminuição do recrutamento 
de eosinófilos e outras células inflamatórias 
nas vias aéreas. Indicado para adultos e 
adolescentes com asma alérgica persistente 
moderada a grave mediada por IgE (2, 25).

Dois anticorpos monoclonais anti- 
Interleucina-5 (IL-5), indutora de eosinó- 
filos, Mepolizumabe (Nucala®) e Reslizumabe 
(Cinqair®) foram licenciados para uso em 
pacientes com asma grave com fenótipo 
eosinofílico. 

A interleucina-5, produzida pelas células 
Th2 e Inata Linfoide Células-2 (ILC-2), é 
uma citocina especificamente direcionada 
aos eosinófilos, atuando na sua diferenciação 
e maturação. Junto com CCL11 (eotaxina), 
a interleucina-5 mobiliza eosinófilos e 
precursores de eosinófilos para a circulação. 
A interleucina-5 aumenta a sobrevida dos 
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eosinófilos, portanto fomenta o processo 
inflamatório mediado pelos eosinófilos (43). 

Outro anticorpo monoclonal o Dupi-
lumabe (*Dupixente), utilizado tanto para 
asma como para dermatite atópica, possui 
ação inibidora do receptor para IL-4 e Il-
13. As citocinas IL-4 e IL-13 se ligam à 
combinação heterodimérica da cadeia alfa-1 
do receptor de IL-13 (IL-13Rα1) e à cadeia 
alfa do receptor de IL-4 (IL-4Rα), o que leva 
à sinalização de ambas as interleucinas IL-4 
e IL-13. A interleucina 4, juntamente com a 
IL-13, induz a síntese de IgE e apresenta ação 
quimiotática para mastócitos, assim como a 
IL-4 possui ação de induzir a expressão de 
receptores de alta afinidade nos mastócitos 
para IgE e os de baixa afinidade – CD23+ – 
nas células B e células mononucleares. 

As IL-4 e IL-13 estimulam o apare-
cimento de moléculas de adesão intercelular 
(ICAM) endotelial o que leva os eosinófilos 
para o sítio inflamatório.

Portanto, o anticorpo monoclonal anti- 
receptor IL-4Rα bloquearia a ação simulta-
neamente das duas interleucinas, IL-4 e IL-
13, com importante ação anti-inflamatória 
na asma, sendo utilizado como terapia de 
apoio para asma grave tipo 2, com eosinófilos 
elevados no sangue e com fração exalada de 
óxido nítrico-FeNo aumentada (43).
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Os cirurgiões idosos como  
parte da força de trabalho médico

Honrado em participar deste simpósio, 
organizado pelos acadêmicos, Henrique 
Murad e Samir Raslan, sob a coordenação do 
acadêmico José de Jesus Camargo, aos quais 
agradeço o convite.  Presidente Henrique 
Belfort Jr. em seu nome saúdo a todos os 
colegas e amigos.

capacidade mental e física que cada pessoa 
tem para fabricar um produto ou prestar 
um serviço. Porém a definição de Cirurgião, 
não é tão simples, pela complexidade da 
atividade que exige competência científica e 
aprimoramento na arte, como pré-requisitos 
da longa formação e exercício deste 
profissional.

Savino Gasparini Neto

Tornou-se um tema absolutamente 
atual e necessário, para refletirmos sobre 
a medicina moderna. Com impacto no 
controle da qualidade e atendimento dos 
pacientes cirúrgicos, assim como, na pro-
teção e acolhimento do profissional que 
alcança idade provecta, cada vez mais com 
boa qualidade de vida e em números impres-
sionantemente elevados no mercado de 
trabalho.

A definição e o conceito de “força de 
trabalho” mais simples e completa que 
encontrei na literatura é: — Representa a 

Estudos do Conselho federal de 
Medicina e de Conselhos regionais, como 
o de São Paulo, mostram desde 2011 o 
aumento progressivo do n° de médicos idosos 
no mercado de trabalho e que vem dobrando 
a cada dois anos. Estas pesquisas assinalaram 
o aumento de profissionais com mais de 70 
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anos 2011/2013 e conseqüentemente as 
especialidades cirúrgicas acompanharam esta 
tendência. Eram 10,8 mil em 2011, segundo 
dados da publicação "Demografia Médica" e 
em 2013, somavam quase 25 mil.

Merece destaque o fato de estes médicos 
terem ingressado no mercado muito antes do 
surgimento de tecnologias sofisticadas, como 
a de imagens; tomografias de múltiplos canais, 
ressonância magnética, etc. Eles continuam 
na atividade, assistindo e fazendo cirurgias 
minimamente invasivas, mais recentemente 
as cirurgias robóticas, utilizando de drogas 
biológicas de última geração para tratamento 
de neoplasias e outras doenças, manipulações 
genéticas, cirurgias intra-uterinas, técnicas 
de transplantes de órgãos, etc. Ou seja, 
uma transformação tecnológica cada vez 
mais rápida que exige adaptações cognitivas 
aceleradas, identificando uma transformação 
nas áreas cirúrgicas de forma inimaginável.

Outro aspecto de destaque em estudos 
recentes, além do aumento significativo dos 

cirurgiões idosos, foi o aumento do perfil 
feminino e de jovens como força de trabalho 
médico.

Em alguns Estados da Federação ultra-
passaram o sexo masculino, no Rio de Janeiro 
e Alagoas, por exemplo, (2018).

Tema também bastante polêmico que 
merece uma avaliação específica em outro 
simpósio ou apresentação, uma vez que 
o número de escolas médicas no país é 
assombroso, jogando uma quantidade ele-
vada de jovens sem preparo adequado no 
mercado de trabalho. Suas formações nestas 
faculdades de Medicina com níveis muito 
abaixo do desejável são preocupantes.

Estudos e reportagens de autores norte 
americanos relatam a importância do tema, 
de forma objetiva e prática, destacando 
a necessidade de identificar cirurgiões 
idosos que deveriam mudar seus ritmos de 
atividade. 

Pesquisas mostraram que a força de 
trabalho médica, como o resto da população, 
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ficou consideravelmente mais velha nos 
últimos anos. E de maneira progressiva, 
muitos cirurgiões continuaram e continuam 
trabalhando com excepcional desempenho. 
Porém um número pequeno destes 
profissionais necessitaria uma transformação 
de suas atividades ou deveria deixá-las 
definitivamente. 

Uma destas pesquisas, feita por Mark 
R. Katlic, M.D., MMM, FACS mostrou 
que quase um quarto dos médicos tinha 
65 anos ou mais em 2015, de acordo com 
a Associação Médica Americana. Em 2017, 
mais de 122 mil nessa faixa etária ainda 
prestavam atendimento a pacientes.

Pesquisadores e analistas de cuidados de 
saúde estão discutindo o que fazer em relação 
a isso. O declínio da visão, da audição e da 
cognição pode afetar qualquer profissional 
de saúde (ou qualquer ser humano). 
Particular preocupação com os cirurgiões, 
que precisam ter visão excepcional, destreza 
manual, velocidade de reação, resistência 
física e mental.

Estudos não oferecem respostas claras 
para tais perguntas e incertezas. A cognição 
e outras habilidades diminuem com a idade, 
mas a variação entre os indivíduos aumenta.

Uma declaração de 2016 do Colégio 
Americano de Cirurgiões, por exemplo, 
recomendou testes físicos, visuais e 
neurocognitivos para cirurgiões idosos, mas 
em uma base totalmente voluntária, sem 
necessidade de divulgação de resultados.

Tornar-se cirurgião é difícil, uma 
maratona cansativa. Mas não há muitas 
exigências para continuar sendo um, dizem 
os especialistas. A recertificação regular 
dos hospitais tende a ser superficial. Os 
colegas freqüentemente falham ao relatar o 
comportamento preocupante, especialmente 
porque os médicos mais velhos podem ser 
figuras poderosas, respeitadas entre outros 
fatores que desencorajam a denúncia.

A pesquisa também indica que os 
cirurgiões não julgam muito bem sua 
própria competência. A auto-avaliarão é 
preocupante e ineficaz. Daí a necessidade 
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de instituir programas de avaliação de 
Cirurgiões idosos. Algumas Universidades 
e hospitais americanos já inseriram em seus 
programas estas avaliações regularmente.

Sempre avaliações multidisciplinares 
com o objetivo de detectar um pequeno 
número de profissionais em torno de 5 a 
10% neste universo de Cirurgiões idosos que 
necessitarão de algum tipo de alteração em 
suas carreiras e para avaliar se os cirurgiões 
idosos poderiam continuar praticando com 
segurança. É provavelmente uma pequena 
porcentagem de cirurgiões em seus 70 anos 
ou mais que tem problemas. Mas são eles 
que devem ser identificados.

Estes programas deveriam ser aplicados 
e instituídos em nosso meio, através das 
Sociedades de Especialidades, Colégios de 
Cirurgia, Universidades e Hospitais. Certa-
mente a Academia Nacional de Medicina, 
através deste pioneiro simpósio e de sua 
pesquisa feita pelo Acadêmico Henrique 
Murad, possa capitanear e propor ou sugerir 
programas deste tipo no Brasil.

O American College of Surgeons recen- 
temente fez uma pesquisa, aonde 81% de 
seus membros, pensam estar satisfeitos 
com a profissão, 26% pensam em deixar 
de trabalhar e, portanto aposentarem-se. 
Baseado nesta mesma pesquisa, as razões para 
abandonarem a carreira 79% consideravam 
muito estressante, 77% consideraram o 
tempo de atividade muito extenso e 73% 
acreditam que deveriam ter mais tempo 
pessoal disponível para obterem melhor 
qualidade de vida.

Publicada em março de 2020 no “Jornal 
of the American College of Surgeons”, pelos 
autores A .Stephen T Mahoney, MD, Paula 
D Strassle, PhD, MSPH, Anneke T Schroen, 
MD, MPH, FACS,

Robert P Agans, PhD, Patricia L Turner, 
MD, FACS, Anthony A Meyer, MD, PhD, 
FACS, FRCS,

Julie A Freischlag, MD, FACS, 
FRCSEd (Hon), Michelle R Brownstein, 
MD, FACS).
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A longa e sedimentada formação dos 
cirurgiões cunharam de forma de caricata o 
aforismo: na vida de um cirurgião, nos 10 
primeiros anos de sua carreira, ele aprende 
“COMO” operar, nos 10 anos subseqüentes, 
ele aprende “QUANDO” operar e nos 
últimos 10 anos, já com os cabelos brancos 
ou sem eles, ele aprende “QUANDO NÃO 
OPERAR”.

(Ashak Shaha – março de 2005). 

Uma idade de aposentadoria obrigató-
ria poderia resolver aparentemente o 
problema. Mas também poderia violar as leis 
de discriminação, botando para escanteio 
médicos perfeitamente competentes e 
deixando as comunidades rurais e de baixa 
renda ainda mais subtendidas, colocando 
de fora cirurgiões ainda muito atuantes e 
qualificados.

Os defensores argumentam que a tria-
gem obrigatória em idades mais avançadas 
seria a melhor abordagem, uma maneira 
de distinguir profissionais capazes daqueles 

que devem se aposentar, reduzir suas 
responsabilidades ou passar para o ensino, 
pesquisas ou outras atividades.

Inúmeros exemplos de Cirurgiões idosos 
alguns muito idosos, altamente competentes 
e ativos, são conhecidos entre nós. Solicito 
desculpas por citar alguns exemplos, com os 
quais convivi e sou testemunha.

A foto N° 1 ilustra conversa de dois 
cirurgiões mais jovens, com idades em torno 
dos 30 anos (Drs. Hugo Cotta dos Santos 
e Savino Gasparini Filho, meu saudoso pai) 
com o Prof. Henri Albert Hartmann com 
90 anos em 1951, no Congresso mundial de 
Cirurgia na cidade de Paris. 

Prof. Hartmann, idealizou entre 
tantas outras técnicas operatórias a cirurgia 
conhecida com seu nome, lamentavelmente 
modificado por influência da língua inglesa 
a pronuncia francesa de seu nome. Trata-
se de ressecções de tumores do reto com 
colostomia terminal. Trabalho publicado 
em 1921 quando ele tinha 60 anos. Foi 
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sem dúvida um exemplo da capacidade e 
produtividade de um Cirurgião idoso.  Aos 
90 anos ainda trabalhava regularmente

Outro exemplo atual, (Foto N° 2) o 
da Dra. Angelita Habr-Gama, que acaba 
de superar, gravíssima doença COVID 19, 
recuperando suas atividades profissionais, 
demonstrando a força feminina na idade 
avançada. Em frente seu esposo Prof. Joaquim 
Gama Rodrigues que recebeu o Prêmio 
“Colégio Brasileiro de Cirurgiões de 2018.

E finalmente para encerrar, minha sau-
dação e deferência á quem muito me ensinou 
e ajudou Dr. Fernando Paulino, acadêmico 
ilustre desta douta  e memorável Academia.

Foi único cirurgião que conheci pessoal- 
mente, capaz de decidir sozinho e espontane-
amente a sua aposentadoria aos 70 anos exa-
tos, no auge de sua carreira brilhante e exitosa. 

É exemplar sua conhecida frase, 
inspiradora e acima de tudo corajosa, como 
foi toda sua existência:

“Após uma longa carreira cirúrgica eu 
me considero feliz, por ter sido um dedicado 
Cirurgião. Se me fosse possível recomeçar eu 
desejaria ser outra vez Cirurgião: - nada mais 
do que do que um Cirurgião 

Dr. Fernando Paulino
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Introdução: A infecção por COVID-19 
pode desencadear um quadro grave de 
insuficiência respiratória aguda, porém pode 
acometer diversos órgãos, em particular o 
sistema cardiovascular. Estudos recentes 
sugerem que pacientes do sexo masculino 
e idade avançada tem probabilidade maior 
de desenvolver formas graves, especialmente 

elevada quando comorbidades como doença 
cardiovascular, hipertensão arterial (HAS), 
insuficiência cardíaca (IC), diabetes (DM), 
doença pulmonar obstrutiva crônica e 
câncer, estão presentes. As complicações 
cardiovasculares mais comuns são: arritmias, 
miocardite, insuficiência cardíaca e embolia 
pulmonar.

Materiais e métodos: Utilizamos o regis-
tro existente de cardio-oncologia do Hospital 
Copa Star, para fazer uma análise prospectiva 
e observacional dos casos de infecção por 
COVID-19 em pacientes com a associação de 
doença cardiovascular pré-existente e câncer 
em atividade, no período de 09 de março de 
2020 a 11 de maio de 2020.

Resultados: Coorte composta por 23 
pacientes, com doença sintomática e 
necessidade de internação hospitalar. A 
idade de 76 anos (57-91 anos) e 65% do 

Dados preliminares do estudo de coorte 
prospectivo em cardio-oncologia

Flávio Cure Palheiro
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sexo masculino. A neoplasia mais comum 
foi a de bexiga (26%), seguida por neoplasia 
de próstata (13%). Dentre os pacientes, 
30% estavam em uso de quimioterapia ou 
imunoterapia. Sintomas de COVID-19 mais 
comuns foram: tosse (56%), febre (52%) 
e falta de ar (39%). Em relação as comor-
bidades cardiovasculares, 69% apresentaram 
HAS, 21% DM e 8% IC.

Conclusões: Os dados preliminares 
mostraram-se compatíveis com o que é 
visto mundialmente em diversos estudos, 
com acometimento majoritariamente de 
pacientes do sexo masculino e idosos, com 
comorbidade cardiovascular principal a 
hipertensão arterial. Há necessidade de 
estudos para compreensão do acometimento 
em determinados tipos de tumores e esclarecer 
os riscos de diferentes comorbidades 
cardiovasculares e tratamentos anticâncer 
específicos.

Palavras-chave: COVID-19, cardiovas-
cular, câncer, arritmia, hipertensão arterial, 
insuficiência cardíaca.

1. iNtrodução

Nos últimos meses, a doença infecciosa 
causada pelo novo coronavírus-19 (COVID- 
19), uma doença causada pela síndrome 
respiratória aguda grave coronavírus-19 
que pode levar à síndrome do desconforto 
respiratório agudo fatal, cardiomiopatia 

e arritmias. Evidências recentes mostram 
que pacientes com câncer ou doença 
cardiovascular (DCV) apresentam maior 
risco de adquirir a infecção por COVID-19 
e apresentar evolução desfavorável piores 
resultados em comparação com a população 
em geral. Relatórios iniciais da China 
mostram que a taxa de mortalidade por 
COVID-19 foi mais alta entre pacientes 
com doença cardiovascular (13,2%) em 
comparação com outras comorbidades, e 
um relatório atualizado recentemente da 
Organização Mundial de Saúde mostra uma 
alta mortalidade (7,6%) entre pacientes com 
câncer. (1-5) Essa tendência é corroborada 
em uma revisão publicada pelos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA 
de 7.162 pacientes nos Estados Unidos, 
onde doenças cardiovasculares preexistentes 
estavam presentes em 9% de todos os 
pacientes infectados e em 29% dos pacientes 
que necessitam de unidade de terapia 
intensiva).(5-8)

Essa conjectura tem um grande impacto 
sobre o cuidado dos pacientes atendidos nos 
serviços de cardio-oncologia uma vez que 
lidamos com uma população com alto risco 
de complicações se adquirirem a COVID-19.  
Apesar dos dados de literatura mostrarem 
que a associação entre neoplasia e DCV são 
fatores de risco para infecção por COVID e 
que isoladamente estão associadas a uma pior 
evolução por COVID, dados que avaliem a 
evolução intrahospitalar dos pacientes com 
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câncer e cardiopatia associados são escassos. 
(3, 9, 10)

Em fevereiro de 2019 foi lançado o 
registro o serviço de cardio-oncologia do 
Hospital Copa Star com amplo apoio da 
equipe de oncologia e cardiologia da Rede 
Dor. Trata-se de um estudo de coorte pros-
pectivo (CONEP), que coleta dados clínicos, 
demográficos e de desfechos clínicos durante 
a hospitalização dos pacientes acompanhados 
pelo serviço de cardio-oncologia.

Assim utilizando-se de um registro já 
em andamento, nosso objetivo foi descrever 
as características clínicas e demográficas 
nesta coorte inicial de pacientes cardio-
oncológicos hospitalizados com COVID-19 
em um hospital terciário.

2. MEtodologia

2.1 Tipo de estudo  
Estudo de Coorte prospectivo.

2.2 Desenho e população do estudo 
Estudo unicêntrico, prospectivo, obser- 

vacional, envolvendo pacientes com diag- 
nóstico de câncer em atividade e de doenças 
cardiovasculares e a confirmação da infecção 
por COVID-19, hospitalizados no hospital 
Copa Star. O estudo de coorte foi aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa da 
instituição.
2.3  Critérios de inclusão

Foram incluídos pacientes com idade ≥ 

18 anos, diagnóstico oncológico de câncer 
ativo, doença cardiovascular pré-existente 
(hipertensão arterial sistêmica, insuficiência 
coronariana crônica, miocardiopatia, doença 
cerebrovascular, fenômenos tromboembó-
licos prévios, valvopatia, e doenças do 
pericárdio). Todos os pacientes estiveram 
internados no Hospital Copa Star com 
diagnóstico confirmado de Covid-19.

2.4 Critérios de exclusão
Pacientes sem diagnóstico de câncer 

ativo confirmado.
Exame de COVID-19 negativo.

2.5 Cálculo amostral
Não se aplica.

2.6 Seleção da População
Todos os pacientes com câncer ativo e 

doença cardiovascular pré-existente que 
deram entrada no Hospital Copa Star no 
período de 09 de março de 2020 a 11 de 
maio de 2020 com quadro clínico sugestivo 
de COVID-19, eram elegíveis para inscrição 
no Registro de cardio-oncologia. De acordo 
com a prática internacional, pacientes foram 
considerados como tendo COVID-19 se um 
RT-PCR teste coletado de uma amostra de 
garganta ou nariz foi positivo para SARS-
CoV-2. Pacientes com diagnóstico radio-
lógico ou clínico diagnóstico de COVID-19, 
sem teste de RT-PCR positivo não foram 
incluídos nesta análise. Pacientes com cân- 
cer ativo foram definidos como aqueles com 
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metástase, câncer ou em tratamento anti- 
câncer em qualquer ambiente (curativo, radi- 
cal, adjuvante ou neoadjuvante) ou tratado 
dentro dos últimos 12 meses com quimio-
terapia citotóxica cirúrgica, ou radioterapia. 
Doença cardiovascular pré-existente foi defi- 
nido como relato informado pelo paciente 
ou familiar de diagnóstico prévio de hiper-
tensão arterial sistêmica, Insuficiência coro- 
nária crônica, miocardiopatia, doença cere-
brovascular, fenômenos tromboembólicos 
prévios, valvopatia, miocardiopatia e doenças 
do pericárdio).

2.7 Procedimentos
Avaliação Inicial
Durante a internação (na emergência 

ou em qualquer unidade de internação), o 
paciente foi avaliado institucionalmente e 
os dados foram coletados a partir de ficha 
padronizada. Os formulários preenchidos 
na internação ou no setor de emergência e 
foram revistos pela equipe de especialistas 
em cardio-oncologia do grupo.

Seguimento
O acompanhamento foi realizado 

durante toda a internação até a alta hospitalar 
ou óbito com coleta dos dados clínicos, 
demográficos e epidemiológicos através de 
formulário próprio. 

Análise estatística
Todas as informações incluídas nos 

formulários (anexo I e II) foram conferidas 
por um dos especialistas em cardio-oncologia 

do grupo e os dados foram inseridos no 
banco de dados para análise estatística pelos 
pesquisadores envolvidos. Nesta análise 
preliminar foi realizada a análise descritivas. 
As variáveis categóricas foram descritas 
pela sua frequência e as variáveis continuas 
através de média e desvio padrão ou mediana 
e intervalo interquartil, de acordo com o 
padrão de distribuição, avaliado pelo teste 
de Kolmogorov-Smirnov. 

Aspectos éticos
Serão utilizadas nesse trabalho as reco-

mendações da OMS e da Declaração dos 
direitos de Helsinque e a resolução 466/2012 
CNS. O estudo tem caráter observacional e o 
tratamento seguirá as diretrizes vigentes não 
sendo proposta nenhuma nova intervenção. 
A identidade dos pacientes será preservada. 
Os pesquisadores irão armazenar os dados 
coletados até o final do estudo e fazer a 
análise dos mesmos. Todas as informações 
serão confidenciais, sendo usadas apenas 
para pesquisa. Não há conflitos de interesse 
envolvidos neste trabalho tanto da parte 
dos pesquisadores como dos colaboradores, 
nem qualquer restrição quanto à divulgação 
pública dos resultados. Foi liberado a coleta 
de TCLE. 

3. Resultados
Nossa coorte de pacientes consistiu nos 

primeiros 23 pacientes com câncer ativo 
e documentação comprovada de infecção 
por SARS-CoV-2 que se apresentaram 
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como doença sintomática e necessitaram 
internação entre 09 de março de 2020 e 11 
de maio de 2020 no hospital Copa Star 

Os dados demográficos estão apresen-
tados em forma de gráficos. Dentre os 
pacientes incluídos a média de idade foi 
76 anos (57-91 anos) e 65% do sexo 
masculino. (fig.1, fig.2) A neoplasia maligna 
mais comum foi neoplasia de bexiga (26%) 
seguida por neoplasia de próstata (13%), 
cólon e pulmão (8%). (fig.3) Tratamento 
quimioterápico ou imunoterapia estava 

sendo realizado em 30% dos pacientes. 
Em termos do padrão de apresentação do 
COVID-19, a maioria dos pacientes (13 
[56%]) apresentou tosse, febre (12 [52%]) 
ou falta de ar (9 [39%]). Contudo, 21% 
dos pacientes já se apresentaram com 
hipoxemia a admissão. Em relação a doença 
cardiovascular associada, 16 (69%) pacientes 
apresentavam HAS arterial, 5 (21%) diabetes 
mellitus e em 8% dos pacientes quadro 
de insuficiência cardíaca estava presente. 
(fig.4)
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4. Discussão
Nosso dados preliminares desta coorte 

prospectiva de pacientes com câncer e 
doença cardiovascular demonstrou um 
perfil demográfico constituído por pacientes 
majoritariamente masculino, idosos tendo 
como comorbidade cardiovascular principal 
hipertensão arterial e que se apresentaram 
com hipoxemia e insuficiência respiratória a 
admissão no hospital. 

Os sistemas globais de saúde estão 
lidando com a pandemia de COVID-19, 
uma situação que está definida para ser um 
dos maiores desafios para esta geração de 
médicos. O fenótipo clínico e interações 
do COVID-19 com doenças pré-existentes 
cardio-oncológicas é pouco descrito. Alguns 
pequenos estudos retrospectivos concluíram 

que pacientes com câncer não são apenas 
mais suscetíveis a contrair o vírus em 
comparação com a população geral, mas 
também corre o risco de desenvolver doença 
mais grave. (4, 5, 11-16) Todos esses estudos 
são coortes pequenas e que não incluem 
avaliação de doença cardiovascular associada. 
Para esclarecer a relação entre câncer, doença 
cardiovascular associada e COVID-19, são 
necessários conjuntos de dados coletados 
prospectivamente em esforço conjunto.

Devido à natureza da pandemia, grande 
parte da infraestrutura usual do profissional 
médico destinado a disseminação de co-
nhecimento foi completamente desman-
telada: reuniões clínicas locais, nacionais e 
internacionais foram atrasadas. Portanto, 
a criação de estratégias nacionais e inter-
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nacionais para compartilhar dados de 
maneira rápida e eficaz são fundamentais 
durante esse período. Há uma necessidade, 
sem precedentes de aprendizado rápido e 
geração de evidências sobre as melhores 
práticas. (17, 18) 

Neste cenário desafiador nosso trabalho 
descreve de maneira inédita a demografia 
de pacientes com COVID-19 que tem 
câncer e doença cardiovascular. O cenário 
de incertezas diante da COVID-19 não 
interrompeu o processo de coleta de dados, 
registro e seguimento dos pacientes cardio-
oncológicos em nosso serviço admitidos por 
COVID-19. O engajamento de nossa equipe 
de profissionais de saúde e de pesquisa na 
busca pela geração de informações que 
contribuam para o combate a pandemia 
COVID-19 sobrepôs o medo e angustia 
diante do desconhecido. 

Nosso trabalho tem algumas limitações. 
Nossa análise é parcialmente dependente 
da disponibilidade e dos protocolos para 
realização do teste para COVID-19 e também 
conta a limitação do teste com RT-PCR, 
que tem sido descrito como um percentual 
elevado de resultado falso negativo. O projeto 
pode portanto, subnotificar o total de casos 
de COVID-19 em pacientes com câncer, 
particularmente aqueles com sintomas 
leves ou sem sintomas e que não necessitam 
de tratamento nem são apresentados aos 
cuidados dos profissionais de saúde. No 
entanto, o número total de casos em 

pacientes com câncer permanece felizmente 
baixo, provavelmente refletindo um efeito 
físico com medidas de distanciamento para 
pacientes com câncer em hospitais.

5. Conclusões
Apesar dessas limitações, continuaremos 

a atualizar os dados da nossa coorte e com- 
partilhar nossos resultados com a comu-
nidade científica. Com maior número de 
pacientes analisados, seremos capaz de 
responder a perguntas mais sutis e guiar 
ainda mais a pesquisa em cardio-oncologia. 
Estudos futuros devem investigar se o a 
classificação do COVID-19 poderia ser mais 
refinada para adicionar granularidade para a 
nossa compreensão da heterogeneidade entre 
diferentes tipos de tumor, para esclarecer 
os riscos de diferentes comorbidades 
cardiovasculares e tratamentos anticâncer 
específicos. 

rEfErêNciaS bibliográficaS

1. Dai M, Liu D, Liu M, Zhou F, Li G, 
Chen Z, et al. Patients with Cancer 
Appear More Vulnerable to SARS-
CoV-2: A Multicenter Study during the 
COVID-19 Outbreak. Cancer Discov. 
2020;10(6):783-91.

2. Yu J, Ouyang W, Chua MLK, Xie C. 
SARS-CoV-2 Transmission in Patients 
With Cancer at a Tertiary Care Hospital 
in Wuhan, China. JAMA Oncol. 2020.



61

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 191 (2), 2020

3. Ganatra S, Hammond SP, Nohria 
A. The Novel Coronavirus Disease 
(COVID-19) Threat for Patients with 
Cardiovascular Disease and Cancer. 
JACC CardioOncol. 2020.

4. Boukhris M, Hillani A, Moroni F, 
Annabi MS, Addad F, Ribeiro MH, 
et al. Cardiovascular implications of 
the COVID-19 pandemic: a global 
perspective. Can J Cardiol. 2020.

5. Crisafulli A, Pagliaro P. The COVID-19 
Pandemic: A Challenge for the 
Cardiovascular Health. Curr Cardiol 
Rev. 2020;16(2):vi-xi.

6. Liang W, Guan W, Chen R, Wang W, 
Li J, Xu K, et al. Cancer patients in 
SARS-CoV-2 infection: a nationwide 
analysis in China. Lancet Oncol. 
2020;21(3):335-7.

7. Ganatra S, Dani SS, Shah S, Asnani 
A, Neilan TG, Lenihan D, et al. 
Management of Cardiovascular 
Disease During Coronavirus Disease 
(COVID-19) Pandemic. Trends 
Cardiovasc Med. 2020.

8. Zhu H, Rhee JW, Cheng P, Waliany S, 
Chang A, Witteles RM, et al. Correction 
to: Cardiovascular Complications 
in Patients with COVID-19: 
Consequences of Viral Toxicities and 
Host Immune Response. Curr Cardiol 
Rep. 2020;22(5):36.

9. The Lancet Oncology. COVID-19: 
global consequences for oncology. 

Lancet Oncol. 2020;21(4):467.
10. Saini KS, de Las Heras B, de Castro 

J, Venkitaraman R, Poelman M, 
Srinivasan G, et al. Effect of the 
COVID-19 pandemic on cancer 
treatment and research. Lancet 
Haematol. 2020;7(6):e432-e5.

11. Cortese B. COVID-19 pandemic-Some 
cardiovascular considerations from the 
trench. Am Heart J. 2020;225:1-2.

12. Fulchand S. Covid-19 and cardiovascular 
disease. BMJ. 2020;369:m1997.

13. Li X, Guan B, Su T, Liu W, Chen 
M, Bin Waleed K, et al. Impact of 
cardiovascular disease and cardiac 
injury on in-hospital mortality in 
patients with COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis. Heart. 2020.

14. Ma L, Song K, Huang Y. Coronavirus 
Disease-2019 (COVID-19) and 
Cardiovascular Complications. J 
Cardiothorac Vasc Anesth. 2020.

15. Mehra MR, Desai SS, Kuy S, Henry 
TD, Patel AN. Cardiovascular Disease, 
Drug Therapy, and Mortality in 
Covid-19. N Engl J Med. 2020.

16. Rubin EJ. Expression of Concern: 
Mehra MR et al. Cardiovascular 
Disease, Drug Therapy, and Mortality 
in Covid-19. N Engl J Med. DOI: 
10.1056/NEJMoa2007621. N Engl J 
Med. 2020.

17. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics 
of and Important Lessons From 



62

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 191(2), 2020

the Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Outbreak in China: 
Summary of a Report of 72 314 Cases 
From the Chinese Center for Disease 
Control and Prevention. JAMA. 2020.

18. Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, 
Loeb M, Gong MN, Fan E, et al. 
Surviving Sepsis Campaign: Guidelines 
on the Management of Critically 
Ill Adults with Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19). Crit Care Med. 
2020;48(6):e440-e69.



A r t i g o

Prevenção primária na Saúde 
Suplementar brasileira no cenário de 

uma pandemia viral respiratória

rESuMo

Prevenção primária na Saúde Suple-
mentar brasileira no cenário de uma 
pandemia viral respiratória

Fundamento: O presente estudo foi 
desenvolvido a partir da necessidade de se 
pensar a prevenção primária na saúde suple-
mentar em um cenário de uma pandemia 
causada por um vírus respiratório. Esse 
cenário suscitou a necessidade de se instituir 
protocolos e gerenciamentos de riscos, a fim 
de organizar o modelo de atenção à saúde 
praticado no setor de saúde suplementar em 
uma situação onde não existe ainda vacina e/
ou uma medicação específica para uma dada 
virose pandêmica.

Objetivos: Estudar a prevenção pri-
mária na Saúde Suplementar brasileira em 
uma pandemia viral respiratória e analisar a 
prevenção primária no contexto da SARS-
CoV-2 e suas consequências.

Métodos: Estudar através da revisão da 
literatura a prevenção primária no Sistema de 
Saúde Suplementar do Brasil, na presença de 

uma pandemia viral vigente no ano de 2020. 
Foram realizadas nesta revisão as etapas de 
triagem, seleção, extração e avaliação da 
qualidade metodológica.

Resultados e Discussão: Na procura do 
existente sobre o objetivo principal propos- 
to não encontramos nada descrito. Porém, 
muito foi encontrado a respeito da prevenção 
primária durante uma pandemia viral respi-
ratória em um cenário onde não existe ainda 
vacina ou quimioprofilaxia efetiva para 
o seu combate. Neste contexto o uso de 
equipamentos de proteção individual, aliado 
a higienização das mãos e principalmente 
o isolamento social foram os principais 
aspectos encontrados e discutidos.

Conclusões: Estamos todos aprendendo 
com este novo vírus e nesta experiência 
adquirida a prevenção primária é de suma 
importância. Neste aprendizado podemos 
salientar medidas como: precauções na 
sala de espera e na sala de procedimentos; 
medidas de proteção aos profissionais de 
saúde; educação em saúde (orientação aos 
beneficiários e familiares). Precisamos ga-

Mauro Alves
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rantir que quando uma próxima pademia 
respiratória viral surgir, o que com certeza 
ocorrerá, estejamos preparados com proto-
colos ajustados e previamente planejados 
para um atendimento em prevenção primária 
precoce e eficaz, evitando assim perdas de 
vidas e tratando adequadamente os nossos 
beneficiários.

Descritores: prevenção primária, saúde 
suplementar, vírus respiratório; pandemia, 
Covid-19.

abStract

Primary Prevention in Brazilian 
Supplemental Health in the scenario of a 
respiratory viral pandemic

Background: This study was developed 
based on the need to consider primary 
prevention in supplementary health in a 
pandemic scenario caused by a respiratory 
virus. This scenario raised the urge to 
establish protocols and risk management, in 
order to organize the model of health care 
practiced in the health sector to supplement 
in a situation in which there is no vaccine 
and / or a specific medication for an eventual 
pandemic virus.

Objectives: To study primary 
prevention in the Brazilian Supplemental 
Health System during a respiratory viral 
pandemic and to analyze primary prevention 
in the context of SARS-CoV-2 and its 
consequences.

Methods: To study through literature 
review the primary prevention in the Brazilian 
Supplementary Health Care System, during 
a viral pandemic in force in 2020. In this 
review, the stages of screening, selection, 
extraction and evaluation of methodological 
quality were performed.

Results and Discussion: In the search 
of what exists about the proposed main 
objective, we found nothing described. 
However, a lot has been found regarding 
primary prevention during a respiratory viral 
pandemic in a scenario in which there is still 
no effective vaccine or chemoprophylaxis 
to combat it. In this context, the use of 
personal protective equipment, alongside 
hand hygiene and mainly social isolation 
were the main aspects found and discussed.

Conclusions: We are all learning 
from this new virus and from this acquired 
experience primary prevention is of 
paramount importance. In this learning, 
it is worth pointing out measures such as: 
precautions in the waiting room and in 
the procedure room; protection measures 
for health professionals; health education 
(guidance to beneficiaries and family 
members). We need to ensure that when 
a next viral respiratory disease arises, what 
will certainly occur, we are prepared with 
adjusted and pre-planned protocols for 
early and effective primary prevention care, 
thus avoiding loss of life and treating our 
beneficiaries adequately.
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pandemic, Covid-19.

1. iNtrodução

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou que o mundo enfrenta 
uma pandemia. Ao declarar uma pandemia 
a OMS confessa que os esforços realizados 
para conter a expansão mundial do vírus 
não surtiram efeito e que a doença está 
descontrolada.39

O presente estudo foi desenvolvido a 
partir da necessidade de se pensar a prevenção 
primária na saúde suplementar em um 
cenário de uma pandemia causada por um 
vírus respiratório. Esse cenário suscitou 
a necessidade de se instituir protocolos e 
gerenciamentos de riscos, a fim de organizar o 
modelo de atenção à saúde praticado no setor 
de saúde suplentar em uma situação onde 
não existe ainda vacina e/ou uma medicação 
específica para uma dada virose pandêmica.

Recorremos a literatura mundial ao mes-
mo tempo que vivenciávamos uma pandemia 
viral e altamente letal que é a Covid-19, com 
o objetivo de avaliar o já existente e discutir 
as medidas que foram e podem ser tomadas 
numa situação pandêmica.

A importância de se estudar este tema 
decorre não só da necessidade do enfrenta-
mento de uma doença que deixa milhares de 

mortes, mas também pelos efeitos colaterais 
que as medidas tomadas para este combate 
causam do ponto de vista socio-econômico, 
levando ao agravamento da desigualdade 
social do país.

A saúde suplementar responde por apro- 
ximadamente 25% do sistema de saúde 
brasileiro, como tal é um dos setores funda-
mentais para atuar neste campo de ação 
preventiva. Se a economia do país for 
severamente afetada terá um efeito dominó 
também neste setor, pois o desemprego levará 
muitos trabalhadores que possuem planos 
coletivos a perderem seus benefícios. E são 
esses planos coletivos o maior universo dos 
planos de saúde na saúde suplementar. Em 
outras palavras, a saúde privada se tornou um 
dos pilares de sustentabilidade da economia 
em saúde, visto que os planos de saúde são 
responsáveis pelo acolhimento de um quarto 
da população brasileira. Sendo uma atividade 
econômica que mobiliza bilhões, se não 
estivermos preparados para agir com coerência 
e em um momento precoce e preven- 
tivo correto, veremos situações que poderão 
desestabilizar a sustentabilidade financeira 
deste tão importante setor da saúde nacional.38

2. objEtivoS

2.1 Primário
Estudar a prevenção primária na Saúde 

Suplementar brasileira em uma pandemia 
viral respiratória.
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2.1 Secundário: 
Analisar a prevenção primária no con-

texto da SARS-CoV-2 e suas consequências.

3. rEviSão da litEratura 
E coNcEitoS

Este tópico tem como finalidade pro-
ceder a uma revisão acerca de conceitos clás-
sicos concernentes a uma pandemia viral, me-
canismos de prevenção, etiopatogenia destas 
infecções, a saúde suplementar no país e a 
presença da Covid-19 no Brasil e no mundo.

3.1 Saúde
Saúde, vem do latim salus, "bom es-

tado físico, saudação", relacionado a salvus, 
"salvo". Logo após a Segunda Guerra Mun-
dial, foi criada a OMS, e na sua definição 
de saúde incluiu elementos como uma boa 
alimentação e a prática de exercícios físicos , 
tendo incluído também o acesso a sistemas de 
saúde. A OMS define a saúde como sendo o 
estado de completo bem-estar físico, mental e 
social. Ou seja, o conceito de saúde transcende 
à ausência de enfermidades. O conceito atual 
de saúde desprende-se do campo biológico, já 
que não é pensado unicamente do ponto de 
vista de uma doença. Tal conceito leva também 
em conta os aspectos políticos, econômicos, 
de qualidade de vida e das necessidades 
básicas do ser humano. O conceito de saúde, 
como um direito à cidadania, foi expresso na 
Constituição Brasileira de 1988, seção II, nos 

artigos 196, 197, 198 e 199. Estes artigos 
abordaram o conceito de saúde na perspectiva 
política, econômica e social. Ampliou-se do 
direito previdenciário o direito do cidadão à 
saúde.1

3.2 Surto
É o aumento repentino do número de 

casos (surtos) de uma doença em uma região 
específica. Para ser considerado surto, o au-
mento de casos deve ser maior do que o 
normalmente esperado pelas autoridades. Os 
surtos se restringem a uma área geográfica 
geralmente pequena e bem delimitada ou a 
uma população institucionalizada como por 
exemplo: quarteis, creches, escolas, asilos, etc.2

3.3 Endemia
A endemia não está relacionada a uma 

questão quantitativa (numérica). Uma doença 
é dita endêmica (típica) de uma região quando 
acontece com muita frequência no local. As 
doenças endêmicas podem ser sazonais. Em 
outras palavras, a endemia é caracterizada 
pela presença usual e típica de um agente / 
doença dentro de uma população definida, 
dentro dos limites esperados. A endemia 
mantém padrõs regulares de variações em um 
determinado período, ou seja, as oscilações 
estão relacionadas às flutuações cíclicas  
e sazonais. 2

3.4 Epidemia
É quando um surto acomete diversas 

regiões. Uma epidemia a nível municipal 
acontece quando diversos bairros apresentam 
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uma doença, já uma epidemia a nível 
estadual acontece quando diversas cidades 
têm casos de uma determinada doença e 
a epidemia nacional acontece quando há 
casos em diversas regiões do país. É a eleva-
ção brusca e significantemente acima do 
habitual na incidência de uma determinada 
doença.2

3.5 Pandemia
“Pan” é um prefixo que vem do grego e 

que exprime a ideia de tudo ou todo. Segundo 
a definição do dicionário Merriam-Webster, 
a pandemia é "um surto de uma doença 
que ocorre numa grande área geográfica e 
afeta uma proporção excepcionalmente alta 
da população". É quando uma epidemia se 
espalha por diversas regiões do planeta. A 
OMS denomina pandemia as situações em 
que “há transmissões de humano a humano 
em múltiplos países de múltiplas regiões”.2

3.6 Vírus
A palavra “vírus” vem do Latim vírus 

e significa fluído venenoso ou toxina. 
Os vírus foram descobertos nos estudos 
independentes realizados por Dmitri 
Iwanowski e Martinus Beijerinck em 1892 e 
1898, respectivamente. Esses pesquisadores 
estudaram o agente causador da doença 
chamada de “mosaico do tabaco”, a qual 
deixava as folhas de tabaco manchadas 
com uma coloração esverdeada. Apesar 
da descoberta, os vírus foram visualizados 
somente na década de 1940 com a invenção 

do microscópio eletrônico. Os vírus são 
seres bastante simples e pequenos (medem 
na maioria menos do que 0,2 µm), formados 
basicamente por uma cápsula proteica en- 
volvendo o material genético, que, depen- 
dendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, 
RNA ou os dois juntos como o citome-
galovírus (anexo A). Os vírus são parasitas 
intracelulares obrigatórios. A falta de hialo-
plasma e ribossomos impede que eles tenham 
metabolismo próprio. Assim, para executar 
o seu ciclo de vida, o vírus necessita de um 
ambiente que tenha esses componentes. 
Esse cenário é o interior de uma célula que, 
contendo ribossomos e outras substâncias, 
realizará a síntese das proteínas dos vírus 
e, simultaneamente, permitirá que ocorra a 
multiplicação do seu material genético. Em 
muitos casos os vírus modificam o meta-
bolismo da célula que estam parasitando, 
podendo provocar a degeneração e morte 
delas. Para o vírus sobreviver é preciso que 
inicialmente ele entre na célula. Muitas vezes 
o vírus adere à parede da célula e "injeta" 
o seu material genético ou então entra na 
célula por englobamento, por um processo 
semelhante a fagocitose, neste caso a célula 
"engole" o vírus e o introduz ao seu interior, 
isso significa que eles somente se reproduzem 
pela invasão e possessão do controle do 
maquinário de auto-reprodução celular. As 
partículas virais são estruturas extremamente 
pequeninas (submicroscópicas). A maioria 
dos vírus apresenta tamanhos diminutos 
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e estão além dos limites da resolução dos 
microscópios ópticos, sendo necessário para 
a sua visualização o uso de microscópios 
eletrônicos. Os vírus são estruturas tão sim- 
ples, se comparados as células, que não são 
considerados organismos, pois não pos- 
suem organelas ou ribossomos, e não apre-
sentam potencial bioquímico (enzimas) 
necessário e suficiente para a produção de 
sua própria energia metabólica. Como tal 
são considerados parasitas intracelulares 
obrigatórios (característica que os impedem 
de serem considerados seres vivos), pois de- 
pendem de células do hospedeiro para 
se multiplicarem (replicação viral). Além 
disso, diferentemente dos organismos vivos, 
os vírus são incapazes de crescer em tama-
nho e de se dividir. A partir das células 
hospedeiras, os vírus obtêm: aminoácidos 
e nucleotídeos; maquinaria de síntese de 
proteínas (nos ribossomos) e energia meta-
bólica da adenosina trifosfato (ATP). Fora 
deste ambiente intracelular, os vírus são 
inertes. Porém, uma vez dentro da célula 
hospedeira, a capacidade de replicação viral 
é surpreendente, pois um único vírus é 
capaz de se multiplicar, em poucas horas, e 
resultar em milhares de novos vírus. Por ser 
os vírus capazes de infectarem seres vivos de 
todos os domínios eles representam a maior 
diversidade biológica do planeta.3-7

3.6.1 Estrutura viral
O padrão estrutural viral é diversificado. 

A estrutura mais simples de um vírus consiste 

de uma molécula de ácido nucleico coberta 
por várias moléculas de uma mesma proteína. 
Os vírus mais complexos podem ter várias 
moléculas de ácido nucleico assim como 
diversas proteínas associadas, envoltório pro-
teico com forma definida e de um complexo 
envelope externo com espículas. A maioria 
têem conformação isométrica ou helicoidal. 
Entre os isométricos, o formato mais comum 
é o de simetria icosaédrica.3 

Os vírus são formados por um agregado 
de moléculas que são mantidas unidas por 
forças secundárias, formando uma estrutura 
chamada partícula viral. Uma partícula viral 
completa é denominada vírion. O vírion é 
constituído por:3,4

1. Ácido nucleico: molécula de DNA ou 
de RNA o qual constitui o genoma 
viral.

2. Capsídeo: envoltório proteico que en-
cobre o material genético dos vírus. As 
proteínas que compõe o capsídeo são 
específicas para cada tipo viral.

3. Nucleocapsídeo: uma estrutura for-
mada pelo capsídeo associado ao ácido 
nucleico que ele engloba.

4. Capsômeros: são subunidades proteicas 
(monômeros) que agregadas constituem 
o capsídeo.

5. Envelope: é uma membrana rica em li- 
pídios que encobre a partícula viral ex- 
ternamente. Ela deriva de estruturas ce-
lulares, como membrana citoplasmática 
e organelas. Nem todos os vírus possuem 
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esse envoltório externo. Aqueles que 
posuem são chamados de vírus encap-
sulados ou envelopados.

6. Peplômeros (espículas): são estruturas 
proeminentes, geralmente constituídas 
de glicoproteínas e lipídios, que são 
encontradas fixas ao envelope e expostas 
na superfície (figuras 1 a 3).

O tempo de duração do ciclo de repli-
cação viral varia entre as diversas famílias dos 
vírus e pode levar de poucas horas até dias.8

Fonte: Consultado em 26/04/2020. Dispo-nível 
na Internet em https://escolakids.uol.com.br/
ciencias/virus.htm

Figura 2: Esquema da estrutura do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV).

Figura 3: Figura ilustrativa de um vírus envelopado.

Fonte: "Vírus" em Só Biologia. Virtuous Tecnologia da 
Informação, 2008-2020. Consultado em 26/04/2020. 
Disponível na Internet em https://www.sobiologia.com.br/
conteudos/Seresvivos/Ciencias/biovirus.php

Fonte: Consultado em 22/04/2020 e disponível na Internet 
em https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/virus.
htm

3.7 Prevenção primária 
São ações profiláticas que visam evitar 

a doença na população, removendo os 
fatores de riscos ou causais, ou seja, visam 
a diminuição da incidência da doença. Ela 
tem como objetivo a promoção de saúde e a 
proteção específica. Em outras palavras, são 
ações tomada para remover causas e fatores 
de risco de um problema de saúde individual 
ou populacional antes do acometimento de 
uma condição clínica. Inclui promoção da 
saúde e proteção específica (ex.: imunização, 
orientação de atividade física para diminuir 
chance de desenvolvimento de obesidade). 
Leavell e Clark descreveram em 1976 a 
prevenção como uma ação antecipada, base-
ada no conhecimento da história natural da 
doença, a fim de tornar improvável o pro- 
gresso da mesma posteriormente. A pre-
venção primária é realizada no período da 
pré-patogênese, sendo que o conceito de 
promoção da saúde aparece como um dos 
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níveis da prevenção primária definidos como 
medidas destinadas a obterr uma saúde 
ótima. Um segundo nível de prevenção 
primária seria a proteção específica contra 
agentes patogênicos ou pelo estabelecimento 
de barreiras contra estes agentes no meio 
ambiente. Este nível de prevenção está 
ligado a todas as ações que visam diminuir a 
incidência de uma afecção na população, ou 
seja, desenvolvimento de ações que dificultem 
a ocorrência de determinada doença na 
população. Inclui-se desta forma aqui a 
promoção à saúde e à proteção específica. 
Alguns dos exemplos são: vacinação, mu-
danças nos hábitos de vida (incentivo a uma 
boa alimentação, realização de exercícios 
físicos), tratamento de água para consumo 
humano e uso de preservativos. Podemos 
assim dizer que a promoção da saúde é 
um conjunto de ações sanitárias conjuntas, 
inclusive com outros setores do governo e 
da sociedade, que busca o desenvolvimento 
de padrões saudáveis de: alimentação, edu-
cação, qualidade de vida, condições de 
trabalho, moradia, atividade física, lazer 
entre outros. Como existem diversas afecções 
de etiologia viral, não é possível descrever 
todas as formas de prevenção, uma vez 
que algumas possuem maneiras específicas 
para esta finalidade. Contudo, de uma 
forma geral, podemos descrever algumas 
medidas que podem diminuir as chances 
de adquirir algumas dessas doenças. São 
elas: vacinar-se; quimioprofilaxia, se houver 

drogas específicas para uma dada doença; 
ter uma boa higiene pessoal; evitar quando 
possível contato com doentes que estejam 
apresentando doenças infecto-contagioas e 
a utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI).9

3.7.1 Equipamentos de proteção in-
dividual (EPI)
É qualquer meio ou dispositivo desti-

nado a ser utilizados por um indivíduo 
contra possíveis riscos que ameacem a sua 
saúde ou a sua segurança durante o exercício 
de uma determinada atividade. Um EPI 
pode ser constituído por vários meios ou 
dispositivos associados de forma a proteger 
o seu utilizador contra um ou vários riscos 
simultâneos. O uso deste tipo de equipa-
mentos só deverá ser contemplado quando 
não for possível tomar medidas que permi-
tam eliminar os riscos do ambiente em que 
se desenvolve a atividade que ele estiver 
realizando. 

Os EPI podem ser classificados de 
acordo com a zona corporal a proteger:10,11

1. Proteção da cabeça
a. Capacete ou gorro

2. Proteção respiratória
a. Máscaras; aparelhos filtrantes pró-
prios contra cada tipo de contaminante 
do ar: gases, aerossóis por exemplo.
b. Respiradores faciais completo
c. Respiradores semifaciais
d. Respiradores descartáveis dobráveis
e. Respiradores semi-descartáveis
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3. Proteção auditiva
a. Abafadores de ruído (ou protetores 
auriculares) e tampões
b. Abafadores de ruído de alta eficiência 
Thunder Honeywell

4. Proteção ocular e facial
a. Óculos, máscaras, protetores faciais 
(face shield) (viseiras).

5. Proteção de mãos e braços
a. Luvas, feitas em diversos materiais 
e tamanhos conforme os riscos contra 
os quais se quer proteger: mecânicos, 
químicos, biológicos, térmicos ou 
elétricos.

6. Proteção de pés e pernas
a. Sapatos, sapatilhas, coturnos, botas, 
tênis, apropriados para os riscos contra 
os quais se quer proteger: mecânicos, 
químicos, elétricos e de queda.

7. Proteção contra quedas
a. Cinto de segurança, sistema anti-
queda, arnês, cinturão, mosquetão.

8. Proteção do tronco
a. Avental
b. Mangotes

3.7.2 Vacinas
A vacina é uma preparação biológica 

que fornece imunidade adquirida ativa 
para uma dada doença em particular. Uma 
vacina tipicamente contém um agente que 
se assemelha ao microrganismo causador 
de uma específica afecção e muitas vezes 
é feito de formas atenuadas ou mortas 

do agente biológico agressor, das suas 
toxinas ou de uma das suas proteínas de 
superfície. Este agente estimula o sistema 
imunológico do corpo indivíduo receptor 
a fim de reconhecê-lo como uma ameaça, 
destruí-lo e a manter uma memória registro 
dele para que o sistema imunológico possa 
mais facilmente reconhecer e destruir este 
microrganismos caso tenha contato mais 
tarde com o mesmo. As vacinas podem ser: 
1) Inativada: Contém micro-organismos 
inativos, que foram destruídos por agentes 
químicos, radiação, calor ou antibióticos. 
Exemplos desses tipos de vacinas são as da: 
gripe, pólio, cólera, peste bubônica, hepatite 
A e raiva; 2) Atenuada: São vacinas que 
têm micro-organismos vivos e atenuados. 
Muitos destes são vírus ativos que foram 
cultivados sob condições que desativam 
suas propriedades virulentas, ou que usam 
organismos estreitamente relacionados, mas 
menos perigosos, para produzir uma ampla 
resposta imune. Embora a maioria das 
vacinas atenuadas sejam virais, algumas são 
de natureza bacteriana. Exemplos incluem 
as doenças virais: febre amarela, sarampo, 
catapora, caxumba e rubéola e a doença 
bacteriana tifo. Vacinas atenuadas têm 
vantagens e desvantagens. Elas normalmente 
provocam uma resposta imunológica 
duradoura e são as preferíveis para vacinar 
adultos, mas podem não ser seguras para 
indivíduos com baixa imunidade e raramente 
podem sofrer mutações para a forma viru-
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lenta e causar a doença; 3) Toxoide: São 
aquelas vacinas feitas de compostos tóxicos 
inativos que causam doenças e não o micro-
organismo. Vacinas desses tipos incluem 
a do tétano e a da difteria; 4) Subunidade: 
Diferente da introdução de micro-
organismos atenuados ou inativos para gerar 
uma resposta do sistema imune usa-se um 
fragmento dele, como uma subunidade 
proteica para gerar uma resposta do sistema 
imunológico. Exemplos: a vacina contra 
hepatite B que é composta de proteínas da 
superfície do vírus previamente extraídas do 
soro sanguíneo de pacientes cronicamente 
infectados. Hoje produz-se através de 
recombinação de DNA de agentes virais 
através de levedura, que é então purificada, 
vacinas como do Papilomavírus Humano 
(HPV) que é composta por capsídeos 
de proteínas do vírus e subunidades de 
neuraminidase e hemaglutinina de vírus da 
gripe; 5) Conjugada: Algumas bactérias têm 
revestimentos externos de polissacarídeos 
que são pouco imunogênicos. Ligando 
estes revestimentos exteriores a proteínas 
(por exemplo, toxinas), o sistema imune 
pode ser levado a reconhecer o polissacárido 
como se fosse um antígeno de proteína. 
Esta abordagem é utilizada na vacina 
"Haemophilus influenzae" tipo B. São 
vacinas seguras, porém possuem baixa 
imunogenicidade natural, para o qual é 
necessária a adição de adjuvantes.12,13 ; 5) 
Heterotípica também conhecida como vacina 

heteróloga ou "vacinas de jennerianas", são 
aquelas em que os patógenos são oriundos 
de outros animais, que não causam a doença 
neles ou causam apenas sintomas leves que 
podem ser tratados. Um exemplo clássico foi 
o uso da varíola bovina por Jenner quando 
testou sua hipótese sobre a imunização das 
ordenhadeiras.13 Um exemplo mais recente, 
é a vacina BCG, feita a partir da bactéria 
bovina Mycobacterium bovis que nos 
protege contra a tuberculose.16

Quanto a valência as vacinas são classi- 
ficadas em monovalentes (também chamadas 
de "univalentes") ou multivalentes (também 
conhecidas como "polivalentes"). A univa-
lente imuniza contra um único antígeno 
ou um único micro-organismo. A vacina 
polivalente imuniza contra duas ou mais 
cepas de um mesmo micro-organismo ou 
até mesmo contra dois ou mais deles.14 A 
valência de uma vacina polivalente pode ser 
denotada a partir do prefixo em grego ou 
latim, como no caso das vacinas tetravalente 
ou quadrivalente. Em alguns casos, a vacina 
univalente pode ser preferível por sua rápida 
resposta no sistema imunológico.15

3.7.3 Isolamento social: lockdown, 
hori-zontal, vertical
Isolamento é uma situação em que uma 

pessoa deve ficar completamente isolada, ou 
seja, sem contato com ninguém. Isso é feito 
quando uma pessoa está comprovadamente 
doente, e o objetivo é afastá-la do convívio 
social. Esse isolamento pode ser hospitalar 
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ou domiciliar. Atualmente o termo isola-
mento é usado, por muitos, para se referir 
às medidas de distanciamento social. Toda 
pessoa em isolamento está em distan- 
ciamento social em casa ou em um noso-
cômio. Mas, uma pessoa pode estar na rua 
e mantendo um distanciamento de outra. 
Esse distanciamento busca evitar o contato 
de uma pessoa com uma outra a fim de 
diminuir a propagação de uma dada doença. 
No isolamento social, recomenda-se, por 
exemplo, que a pessoa fique em sua casa, 
evitando sair sem necessidade e também 
aglomerações. Também é recomendado o 
fechamento de escolas, comércio e ativi-
dades não essenciais. O home office deve 
ser adotado nos casos em que esse tipo de 
forma de trabalho é permitido. Isolamento 
vertical e isolamento horizontal são dois 
tipos de distanciamento social que podem 
ser adotados diante, por exemplo, de uma 
pandemia. No isolamento vertical (seletivo), 
há o isolamento de apenas um grupo de 
pessoas; no isolamento horizontal (ampli-
ado), não há a seleção de grupos específicos, 
sendo recomendado que todos fiquem em 
casa. As medidas de isolamento social são 
duras e, muitas vezes, criticadas por parte 
da população, mas são necessárias para deter 
o avanço de uma doença. O isolamento 
horizontal, no entanto, é muito criticado por 
causar impactos graves na economia. Porém, 
muitas vezes, ele é essencial para evitar um 
aumento desenfreado de uma doença, o 

que pode provocar um colapso no sistema 
de saúde, o que também causaria prejuízo 
econômico. O lockdown, também chamado 
bloqueio total ou confinamento, consiste em 
fechar tudo, como ruas, inclusive os serviços 
essenciais e obrigando a todos a ficarem em 
casa. Essa é uma medida mais drástica que 
as vezes um governante é obrigado a tomar 
pela gravidade das circunstâncias, como por 
exemplo a população não está respeitando as 
orientações de ficar em casa e a incidência 
e a letalidade de uma doença pandêmica 
está aumentando e fugindo ao controle das 
autoridades sanitárias. 

Em suma, o isolamento social é o ato de 
separar um indivíduo ou um grupo do conví- 
vio com o restante da sociedade. Esse isola-
mento pode ser voluntário ou não. Quando há 
uma força maior, seja imposta pelo governo, 
seja por uma situação de guerra ou pandemia, 
ou até mesmo um toque de recolher provocado 
pela violência urbana, o isolamento é forçado 
(lockdown). Quando o próprio indivíduo 
ou grupo se isola voluntariamente, por 
questões de saúde mental (em consequência 
de depressão, por exemplo), por questões 
pessoais ou por questões religiosas, há um 
isolamento social voluntário.17

3.8 Histórico das pandemias virais respi-
ratórias no mundo 
Informações sobre uma pandemia se 

iniciaram com o vírus da gripe no ano de 
1580 na Ásia e em um curto período se 
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espalhou pela África, Europa e depois para 
os EUA e para o Reino Unido, levando ao 
óbito aproximadamente 10% da população 
desses locais. Posteriormente, a gripe ocorreu 
novamente (segunda onda). Desta feita, veio 
da Rússia em um surto no ano de 1729 e se 
tornando uma pandemia em 1732 e 1733, 
onde tomou o mundo inteiro e matou em 
torno de 500 mil pessoas em 36 meses. A 
pandemia foi descrita como dois surtos não 
relacionados de gripe, sendo o de 1729-
1730 menos severo e o de 1732-1733 uma 
pandemia real. Outros casos de pandemias 
aconteceram no ano de 1781 na China 
e infectando a Europa 8 meses depois, e 
em 1830/1833 que também teve início 
na China, passando pela Ásia, Europa e as 
Américas, onde infectou em torno de 25% 
da população destes locais. A pandemia de 
1830-1833 também teve início na China no 
inverno de 1830 e se disseminou rapidamente 
para as Filipinas, Indonésia e Índia, cruzando 
através da Rússia para a Europa, alcançando 
os EUA em 1831-1832. A doença ocorreu 
recorrentemente duas vezes na Europa, em 
1831-1832 e em 1832-1833. Após estas, as 
pandemias começaram a ter nome próprio:

1º GRIPE ASIÁTICA (1889 a 1892). 
Também chamada de GRIPE RUSSA. Foi 
detectada em maio de 1889 em Bukhara, 
Rússia. Em outubro, tinha chegado a Tomsk 
e no Cáucaso. Espalhou-se rapidamente 
pelo oeste e atingiu a América do Norte 
em dezembro de 1889, América do Sul 

entre fevereiro e abril de 1890, Índia entre 
fevereiro e março de 1890 e Austrália entre 
março e abril de 1890. Era causada pelo 
subtipo H2N2 do vírus influenza e teve uma 
taxa de mortalidade muito alta.

VARÍOLA (1896 a 1980) teve 300 
milhões de mortos. A palavra deriva do 
latim, varius ou varus, que significa bexigas. 
Seu impacto e caos ultrapassou a peste 
negra, a cólera e a febre amarela. A vacina 
foi descoberta em 1796. Contaminação: O 
Orthopoxvírus variolae era transmitido de 
pessoa para pessoa, geralmente por meio das 
vias respiratórias. Sintomas: Febre, seguida 
de erupções na garganta, na boca e no rosto. 
Posteriormente, pústulas que podiam deixar 
cicatrizes no corpo. Tratamento: Erradicada 
do planeta desde 1980, após campanha de 
vacinação em massa. Estima-se que a varíola 
foi responsável por 20% de todas as mortes 
durante o século 19. 

Os registros mais antigos da varíola 
foram encontrados em egípcios mumificados 
há cerca de 3 mil anos. Do Vale do Nilo, 
espalhou-se para a Índia, chegando à China 
no século 1 d.C. As primeiras descrições 
da doença são do médico chinês Ko Hung 
(340 d.C). A primeira referência à doença 
na Europa foi feita por Gregório de 
Tours, cronista do reino franco, em 582, 
relatando a morte de dois jovens príncipes 
por uma moléstia que chamou de corales. 
Epidemias de varíola na Inglaterra no século 
17 apresentavam taxas de mortalidade 
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equivalentes a um sexto da natalidade. A 
varíola chegou às Américas junto com os 
espanhóis e, em contato com populações sem 
nenhuma imunidade, assumiu proporções 
trágicas e alarmantes. A doença foi vital para 
a colonização dos Estados Unidos e Canadá, 
devastando as tribos indígenas a partir do 
século 17. A primeira epidemia de varíola 
no Brasil começou em 1563, na Ilha de 
Itaparica, na Bahia, e chegou até São Paulo, 
matando pelo menos 30 mil indígenas. Em 
1599, devastou o Rio de Janeiro, fazendo 
mais de 3 mil vítimas, entre índios e negros. 
A forma mais branda da doença espalhou-se 
pelo mundo no final do século 19, tornando-
se endêmica em várias partes do Brasil, dos 
Estados Unidos e também da África.

PANDEMIA de 1898/1900 a origem 
não é conhecida, mas ocorreram grandes 
epidemias na Europa, Austrália, América 
do Norte, Japão e ilhas do Pacífico. Soro 
recolhido de pessoas vivas em 1898 
indicaram bem a frente em 1968 a presença 
de anticorpos para o vírus Influenza A/H3.

GRIPE ESPANHOLA (1918 a 1919). 
Causou aproximadamente 50 milhões de 
mortos. História: O vírus Influenza é um 
dos maiores carrascos da humanidade. A 
mais grave epidemia foi batizada de gripe 
espanhola, embora tenha feito vítimas no 
mundo todo. Estima-se que tenha afetado 
50% da população mundial da época. 
Considerada até o presente momento como 
a pior pandemia. Contaminação: Propaga-

se pelo ar, por meio de gotículas de saliva e 
espirros. Sintomas: fortes dores de cabeça e 
no corpo, calafrios e inchaço dos pulmões.
Tratamento: o vírus está em permanente 
mutação, por isso o homem nunca está 
imune. As vacinas antigripais previnem a 
contaminação com formas já conhecidas 
do vírus. Ela foi identificada no começo 
de março de 1918 em tropas dos EUA que 
treinavam no acampamento Funston, no 
Kansas. Coincidiu com o fim da Primeira 
Guerra Mundial. Em outubro de 1918 tinha 
espalhado-se para se tornar uma pandemia 
mundial, atingindo todos os continentes. 
Extraordinariamente mortal e violenta, quase 
terminou tão depressa quanto começou, 
desaparecendo completamente dentro de 
18 meses. É a pandemia mais devastadora 
que se conhece. O vírus foi reconstruído 
recentemente por cientistas do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA 
(em inglês: Centers for Disease Control and 
Prevention – CDC) que estudavam restos 
de cadávares preservados pelo permafrost no 
Alasca. Eles identificaram como um vírus 
da Influenza tipo A (H1N1). A epidemia 
de gripe espanhola chegou ao Brasil em 
setembro de 1918, nos navios que atracavam 
nos portos brasileiros vindos da Europa. É 
atribuído ao navio inglês Demerara, que 
saiu de Liverpool na Inglaterra, com escala 
em Lisboa, e atracou nos portos de Recife, 
Salvador e Rio de Janeiro, ter trazido essa 
virose que se disseminou por todo o país. Sem 
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saber como tratar o problema, as autoridades 
sanitárias e a imprensa colocaram em dúvida 
a ocorrência da doença no Brasil. No país, 
matou o presidente Rodrigues Alves em 
janeiro de 1919, que, reeleito Presidente da 
República, não chegou a ser empossado. 

Gripe ASIÁTICA (H2N2): surgiu na 
China em fevereiro de 1957/1958, onde se 
alastrou em questão de meses para Austrália, 
Índia, Europa, África e os EUA. Atingindo 
todos os países em torno de 10 meses. A 
mortalidade desta pandemia variou de 
acordo com a área atingida, chegando a 80% 
em alguma destas áreas. Espalhou-se para os 
EUA em junho de 1957 e lá estima-se ter 
causado aproximadamente 70.000 mortes.

GRIPE DE HONG KONG (H3N2): 
surgiu na China em 1968 e se espalhou 
infectando 500 mil pessoas em Hong Kong 
em apenas duas semanas, causando grande 
impactado na Guerra do Vietnam, quando 
foi levada aos Estados Unidos e se espalhou 
rapidamente no mundo inteiro. Na Europa 
a doença foi diagnosticada em setembro 
do mesmo ano (1968) tendo alcançado a 
América do Sul e a África do Sul um ano 
depois (1969).

GRIPE SUÍNA (GRIPE A): refere-se 
à gripe causada pelas estirpes de vírus da 
gripe, chamadas vírus da gripe suína, que 
habitualmente infectam porcos, onde nesses 
são endémicas. Em 1976 houve um surto 
em New Jersey, mas as medidas preventivas 
evitaram que se espalhasse. É possível que 

poderia ter sido uma pandemia, mas que foi 
evitada. No Surto de 2009 todas estas estirpes 
foram encontradas no vírus da gripe C e nos 
subtipos do vírus da gripe A. Gripe suína é 
o nome dado a uma doença causada pelo 
vírus H1N1, uma combinação das cepas dos 
vírus aviário e humano. A contaminação se 
dá de um humano contaminado ou objetos 
contaminados para outro humano. Não há 
riscos no contato entre porcos e humanos, 
nem no consumo da carne de porco. Em 
2009, em meio a um surto da doença, o 
governo mexicano anunciou 150 mortes 
ate o dia 29 de abril de 2009 causadas pelo 
H1N1 o que levou a OMS a declarar que 
a doença teria grandes chances de se tornar 
uma pandemia. O nome Gripe Suína foi 
alterado pela OMS para Gripe A, pois o 
nome poderia afetar o comércio suíno. No 
dia 11 de junho de 2009 a OMS aumentou o 
nível para 6, caracterizando uma pandemia. 
No momento deste decreto eram registrados 
27.737 casos de gripe A no mundo.

SARS (Síndrome respiratória aguda 
grave (SARS, do inglês Severe Acute 
Respiratory Syndrome, ou SRAG, em 
português): Em 2003, havia preocupações 
que a SARS, uma forma nova e altamente 
contagiosa de pneumonia atípica causada 
por um coronavírus SARS-CoV, poderia 
se tornar pandemia. A ação rápida por 
autoridades nacionais e internacionais de 
saúde como a Organização Mundial de 
Saúde ajudaram a deixar transmissão lenta, 
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terminando as epidemias localizadas antes 
que eles pudessem se tornar uma pandemia. 
A doença não foi erradicada, porém, poderia 
reemergir inesperadamente, foi autorizado 
o seu monitoramento de casos suspeitos de 
pneumonia atípica.

GRIPE AVIÁRIA (H5N1): Em feve-
reiro de 2004, o vírus da gripe aviária foi 
descoberto em pássaros no Vietnã. Teme-se 
que, se o vírus da gripe aviaria combinar com 
um vírus de gripe humano (em um pássaro ou 
um humano), o subtipo novo criado poderia 
ser altamente contagioso e altamente letal em 
humanos. Tal subtipo poderia causar uma 
pandemia de gripe global, semelhante à gripe 
espanhola, ou uma mais baixa pandemia de 
letalidade como a gripe asiática ou a da gripe 
de Hong Kong. 

MERS ou síndrome respiratória do 
Oriente Médio é uma doença provocada por 
outra variante dos coronavírus, o MERS-
CoV. Essa nova cepa, que parece ser muito 
contagiosa, foi isolada pela primeira vez em 
humanos em 2012, num paciente da Arábia 
Saudita que, além dos sintomas respiratórios, 
apresentava uma forma grave de pneumonia 
e de complicações renais. Posteriormente, 
novos casos foram diagnosticados não só 
na Arábia Saudita e em alguns países asiá-
ticos, mas também na Europa, na África 
e nos Estados Unidos. Em todos eles, foi 
constatado que o paciente estivera, recente-
mente, num país do Oriente Médio, ou 
entrado em contato próximo com pessoas 

que já chegaram doentes dessa região. Como 
os coronavírus parecem sofrer mutações 
constantes que os tornam mais transmissíveis 
e virulentos, a preocupação dos serviços 
de saúde é evitar uma pandemia, uma vez 
que, segundo dados levantados pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), a taxa de 
letalidade desta doença é alta, beirando os 
35% a 40%.18-36

3.9 Etiopatogenia viral respiratória

Os vírus que infectam o trato respiratório 
se dividem em patógenos respiratórios pri- 
mários, cuja transmissão e replicação geral-
mente se restringem ao trato respiratório 
humano, e em patógenos que afetam o trato 
respiratório como parte de alguma infecção 
sistêmica ou, às vezes, da reativação de 
uma infecção local. Embora, para a maior 
parte dos vírus respiratórios, a extensão da 
replicação viral tenha uma boa correlação 
com a gravidade da doença, a patogênese da 
infecção é diferente para os vários grupos. 
As manifestações da doença estão associadas 
a problemas no trato respiratório, que são 
causados pelo vírus, e a respostas do hospedeiro 
à infecção, incluindo respostas imunológicas 
específicas, liberação de mediadores infla- 
matórios de hospedeiro e reflexos neuro-
gênicos. Além das respostas humorais, aparen- 
temente, a imunidade mediada por células 
é importante para a recuperação de infec-
ções causadas por determinados vírus 
respiratórios.37 



78

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 191(2), 2020

Quando o corpo é invadido por um 
vírus, temos três tipos de resposta: inata, 
adaptativa celular e adaptativa de anticorpos.

A resposta inata é primitiva. São células 
mais genéricas, que vão tentar eliminar o 
agente agressor estranho. A resposta adap-
tativa é mais específica, e pode ser celular 
ou de anticorpos. Os anticorpos, quando 
tudo ocorre bem, neutralizam o vìrus, são os 
chamados anticorpos neutralizantes, e ao fazer 
isso dificultam ou impedem a reprodução 
viral, além der dar um alerta ao organismo 
e chamam outras células do sistema imune 
que também vão ajudar neste combate. 
Mas, quando o vírus já está dentro da célula, 
os anticorpos não percebem. Dentro da 
célula, a célula contaminada avisa o resto do 
organismo do acontecimento e ao denunciar 
a si mesma é eliminada. Alguns anticorpos 
são não neutralizantes pois se encaixam no 
vírus, mas não conseguem detê-lo, e às vezes 
até o ajudam a penetrar na célula.

3.9.1 Mecanismo de transmissão do 
ví-rus no hospedeiro humano
As vias de transmissão dos vírus 

respiratórios incluem contato direto, objetos 
contaminados e gotículas de secreção trans- 
portadas pelo ar. A maioria dos vírus 
respiratórios pode se disseminar por meio de 
aerossóis através de curtas distâncias (< 2 m). 
Os fatores que aumentam a transmissão dos 
vírus respiratórios incluem: contato próximo, 
tempo de exposição, agrupamento de pessoas 
e falta de imunidade préexistente. As crianças 

em idade escolar geralmente introduzem a 
infecção na família. As crianças infectadas 
geralmente eliminam maiores cargas virais 
que os adultos. A infectividade geralmente 
precede o surgimento dos sintomas clínicos. 
3.10 O Sistema Único de Saúde e a Saúde 

Suplementar no Brasil
O perfil epidemiológico da população 

brasileira, no período anterior à promulgação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), caracte-
rizava-se por elevada incidência e mortalidade 
por doenças transmissíveis (DT), inclusive 
com elevado níveis das endemias rurais, 
como por exemplo a doença de Chagas e a 
esquistossomose, embora algumas melhorias 
neste quadro já viessem ocorrendo, as ações 
de vigilância, prevenção e controle para estas 
doenças eram incipientes e de abrangência 
territorial relativamente limitada, tendo em 
vista sua magnitude, distribuição geográfica 
e gravidade.

O SUS foi instituído pela Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 196, 
como forma de efetivar o mandamento 
constitucional do direito à saúde como 
um “direito de todos” e “dever do Estado” 
e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, a 
qual operacionaliza o atendimento público 
da saúde. Ele é composto pelo Ministério 
da Saúde, Estados e Municípios, conforme 
determina a Constituição Federal. Cada 
ente tem suas co-responsabilidades. O SUS 
é um dos maiores e mais complexos sistemas 
de saúde pública do mundo, abrangendo 
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desde o simples atendimento para avaliação 
da pressão arterial, por meio da atenção 
primária, até a transplante de órgãos, garan-
tindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. Com a sua 
criação, o SUS proporcionou o acesso 
universal ao sistema público de saúde, sem 
discriminação. A atenção integral à saúde, 
e não somente aos cuidados assistenciais, 
passou a ser um direito de todos os 
brasileiros, desde a gestação e por toda a 
vida, com foco na saúde com qualidade de 
vida, visando a prevenção e a promoção 
da saúde. A gestão das ações e dos serviços 
de saúde deve ser solidária e participativa 
entre os três entes da Federação: a União, os 
Estados e os municípios. A rede que compõe 
o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto 
os serviços de saúde. Engloba a atenção 
primária, média e alta complexidades, os 
serviços urgência e emergência, a atenção 
hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e ambiental e 
assistência farmacêutica. 

No Brasil, a Saúde Suplementar surgiu 
na da década de 1960, influenciado pelo 
crescimento econômico do Brasil e pelo 
avanço do trabalho formal, momento em 
que as empresas começaram a oferecer planos 
de assistência médica aos seus funcionários. 
Mas, tal atividade só foi regulamentada no 
final da década de 1990, com a entrada 
em vigor da lei 9.656/98, que dispõe sobre 
os planos de saúde. No ano seguinte, por 

meio da lei 9.961/2000 criou-se a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
para regulamentar, criar e implementar 
normas, controlar e fiscalizar as atividades 
do segmento privado. Antes disso, as segu-
radoras de saúde eram reguladas pela 
Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). A Saúde Suplementar se tornou 
um pilar de sustentabilidade da economia 
em saúde, visto que os planos de saúde são 
responsáveis pelo acolhimento de um quarto 
da população brasileira, sendo uma atividade 
econômica que mobiliza bilhões.38

3.11 A Covid-19 no mundo e no Brasil
3.11.1 Histórico

Os primeiros coronavírus humanos fo-
ram isolados pela primeira vez em 1937. No 
entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito 
como coronavírus, em decorrência do perfil 
na microscopia, parecendo uma coroa. 

No dia 31 de dezembro de 2019, a 
OMS recebeu um alerta a respeito de 
casos de pneumonia ocorrendo na cidade 
Wuhan (capital da província de Hubei), na 
China. Em 7 de fevereiro de 2020, iden- 
tificou-se o vírus causador da doença, uma 
nova cepa de coronavírus. Esse vírus foi 
chamado inicialmente de 2019-nCoV e, 
posteriormente, nomeado de SARS-CoV-2 
(Síndrome Respiratória Aguda Grave). A 
doença provocada pelo SARS-CoV-2 ficou 
conhecida como COVID-19 e, rapidamente, 
tornou-se um problema de saúde pública 
mundial. Espalhando-se rapidamente, atin-
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giu todos os continentes ainda nos primeiros 
meses de 2020. O Brasil, em 03 de fevereiro 
de 2020, declara emergência em saúde 
pública de importância nacional (ESPIN) em 
decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), considerando 
a necessidade de respostas rápidas através 
da Portaria MS/GM No 188. As medidas 
adotadas pela vigilância à saúde do Brasil 
e outros órgãos como Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomam 
como base as orientações da OMS. No dia 
11 de março, a COVID-19 foi caracterizada 
como uma pandemia pela OMS.39

“Co” significa corona, “vi” vem de vírus, 
e “d” representa “doença”. O número 19 
indica o ano de sua aparição, 2019. Devido 
às espículas na sua superfície, que lembram 
uma coroa (do inglês crown) receberam este 
nome. Podem causar desde um resfriado 
comum até a uma síndromes respiratórias 
graves (anexo B).

O início do contágio da COVID-19 
no Brasil teria ocorrido segundo a imprensa 
nacional divulgou em 26 de fevereiro de 
2020, após um homem de 61 anos de São 
Paulo que retornou 5 dias antes da Itália 
ter testado positivo para a SARS-CoV-2. 
Posteriormente, o Ministério da Saúde (MS) 
revelou que a primeira morte por Covid-19 
no país aconteceu de um caso importado 
(viagem) de uma mulher no dia 23 de 
janeiro deste ano de 2020, em Minas 
Gerais. Uma nova fase de enfrentamento 

da epidemia se inaugura a partir de 13 de 
março, com a constatação de transmissão 
comunitária, em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, com casos comprovados de pessoas 
que se infectaram sem ter viajado ou ter tido 
contato com viajantes recém-chegados de 
áreas epidêmicas. A partir daí, o número de 
casos confirmados subiu rapidamente.40 

3.11.2 Prevalência
O Covid-19 se encontra em atividade 

(abril de 2020) e em estágios diferentes de 
prevalência em decorrência do início da infec- 
ção em momentos diferentes nos diversos 
países do mundo. Por exemplo, o Brasil no 
dia 29/04/2020 tinha 79.361 casos confir-
mados, 34.132 recuperados, 5.511 mortes. 
E o mundo tinha nesta mesma data 3.209. 
984 de casos, 985.957 l recuperados e 
228.057 mortes. Neste dia os EUA é o país 
onde a doença e o número de mortes é mais 
prevalente (1.066.720 casos confirmados). 
O Brasil apresenta nesta data como o país 
latino-americano com o maior número de 
casos registrados (apêndice A: Tabela 1: Casos 
da Covid-19, no mundo, em alguns países, 
no Brasil e nos estados brasileiros, em 
29/04/2020).

De acordo com a universidade Johns 
Hopkins, os EUA concentram a maior parte 
dos casos: são 979.077. Na sequência apa-
recem Espanha, com 229.422 casos; Itália, 
com 199.414 casos; França, com 162.220 
casos; Reino Unido, com 158.347 casos; e 
Alemanha, com 158.213 casos. O Brasil é o 
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11º desta lista, isso em 29/04/2020, mas se 
apresenta em franca elevação. 

A situação de casos no mundo é atu- 
alizada hodiernamente e se encontra dispo-
nível no endereço eletrônico: https://www. 
who.int/emergencies/diseases/novel-corona 
virus2019/situation-reports/. No Brasil, as 
informações são atualizadas, também, dia-

Figura 4: Curva de expansão da Covid-19 no mundo.

Gráfico 1: Óbitos totais e diários, no mundo, pela Covid-19.

Fonte secundária: página 8 do jornal O Globo de 28/04/20. Fonte primária: Universidade Johns 
Hopkins.

Referências: Os dados da doença são providos pelas Secretarias Estaduais de Saúde e tratados pelo projeto 
Brasil.IO, enquanto os dados populacionais são disponibilizados pelo IBGE.

riamente e disponibilizadas no endereço ele-
trônico: https://www.saude.gov.br/saude-de- 
a-z/coronavirus (figura 4 e gráfico 1).

3.11.3 Fonte de infecção e trans-
missão

A maioria dos coronavírus geralmente 
infectam apenas uma espécie animal ou pelo 
menos um pequeno número de espécies 
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proximamente relacionadas. Porém, alguns 
coronavírus, como o SARS-CoV, podem 
infectar pessoas e animais. O reservatório ani- 
mal para o coronavírus (COVID-19) ainda 
é desconhecido. Existe a possibilidade de 
ter sido os morcegos. Acredita-se que a 
fonte primária do vírus tenha sido em um 
mercado de frutos do mar e de animais vivos 
em Wuhan.

A transmissão acontece de uma pessoa 
doente para outra por contato próximo por 
meio de: toque do aperto de mão seguido do 
contato com a boca, o nariz ou aos olhos; 
gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; 
objetos ou superfícies contaminadas, como 
celulares, maçanetas, teclados de compu-
tadores ou outros objetos, aqui com o 
mesmo mecanismo acima descrito de se 
levar as mão contaminadas ao rosto (nariz, 
boca ou olhos). Dai a importância do 
higienização física do ambiente, das mãos 
e de se realizar o toalhete respiratório 
educacional.41

Os sintomas criados, por este patógeno 
infeccioso, como espirrar ou tossir o colo-
cam em condição de se espalhar para o 
próximo hospedeiro e no próximo, em uma 
 contagiosidade capturada no número de 
replicação, ou “R0” de infectividade de 
um patógeno, o Imperial College London 
estimou o R0 do novo coronavírus em 1,5 a 
3,5. E como os seres humanos se movimentam 
e interagem uns com outros fica fácil inferir 
a magnitude de tal infectividade viral.

3.11.4 Período de incubação
O período de incubação que vai do 

contágio (infecção) até o aparecimento 
dos sintomas do Covid-19 varia de 1 a 14 
dias, geralmente em torno de 5 a 7 dias. 
Mas, muitas pessoas permanecem sem 
sintomas.42

3.11.5 Período de transmissão
A transmissibilidade dos pacientes 

infectados por SARS-CoV é em média de 7 
dias após o início dos sintomas. No entanto, 
dados preliminares do novo coronavírus 
(2019-nCoV) sugerem que a transmissão 
possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento 
de sinais e sintomas ainda no período de 
incubação e mesmo no paciente portador 
são (assintomático). Até o momento, não 
há informação suficiente que defina quantos 
dias anteriores ao início dos sintomas uma 
pessoa infectada possa a transmitir o vírus.42

3.11.6 Prevenção
Se levarmos em conta que até o presente 

momento de escrevermos este TCC nós 
ainda não temos uma droga ou uma vacina 
para combater esta enfermidade a prevenção 
passa a ser o principal e único meio de detê-
la ou adiá-la.

Se formos compreender que a partir 
do dia 1 de infecção (isto é: algumas horas 
após termos sido expostos ao vírus) nós já 
estamos, potencialmente, transmitindo esta 
doença até 14 dias após esta exposição, a 
projeção de isolamento preventivo seria 14 
dias, no mínimo. 
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Essa profilaxia é feita com equipamentos 
de proteção individual para os profissionais 
de saúde como máscaras, luvas, aventais, 
óculos, bem como materiais de proteção 
especial para procedimentos invasivos e 
máscaras (figuras 5 e 6) para toda a população, 
assim como, higienização corporal, toalhete 
respiratório e o distanciamento e isolamento 
social (“ficar em casa”), seja este horizontal, 
vertical ou lockdown.43

Figura 5: Figura ilustrativa de uma 
máscara N95.

Figura 6: Figura ilustrativa de uma 
máscara PFF2.

Consultado em 27/04/2020 e disponível na Internet em: 
https://draflaviasalame.com/espaco-do-aluno/aulas-praticas/
mascara-pff2-ou-n95-como-usar/

3.11.7 Clínica
Os sintomas do Covid-19 envolvem 

febre, cansaço e tosse seca. Parte dos pacientes 
pode apresentar dores, congestão nasal, 
coriza, tosse e diarreia. Alguns pacientes 
podem ser assintomáticos, ou seja, estarem 
infectados pelo vírus, mas não apresentarem 
sintomas.

O paciente com a doença COVID-19 
apresenta geralmente os seguintes sintomas e 
sinais : febre (>37,8ºC); tosse seca; dispneia; 
mialgia; cefaléia; fadiga; outros sintomas 
respiratórios superiores como coriza e espirro; 
anosmia e sintomas gastrointestinais, como 
diarreia (mais raros) e disgeusia (diminuição 
do paladar); conjuntivite; perda do equilíbrio; 
os chamados “dedos da Covid” (pés inchados 
e inflamados); artralgia monoarticular e até 
erupções na pele, que não claream quando 
pressionadas. Pode apresentar um ou mais 
destes sinais e sintomas.

Pode se apresentar sem sintomas 
(assintomático) ou iniciar com um quadro 
clínico, típico de uma síndrome gripal, 
que pode variar seus sintomas desde uma 
apresentação leve e oligosintomática, princi-
palmente em jovens adultos e crianças, até 
uma apresentação grave, incluindo choque 
séptico e falência respiratória. A maior 
parte dos óbitos ocorrem em pacientes com 
alguma comorbidade pré-existente (doença 
cardiovascular, diabetes, doença respiratória 
crônica, hipertensão arterial e câncer) e /ou 
em idosos.44,45
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Os médicos devem estar cientes de 
que os pacientes com COVID-19 podem 
desenvolver a chamada "hipóxia silenciosa" 
onde suas saturações de oxigênio podem cair 
para níveis baixos e precipitar a insuficiência 
respiratória aguda sem a presença de sintomas 
óbvios de desconforto respiratório. Neste 
particular a oximetria de pulso (oximetro) 
revelaria uma baixa saturação de oxigênio. 
Novos conhecimentos da fisipatologia, da 
clínica e da evolução desta doença vêem 
sendo alcançados o que permitem inferir o 
uso de determinados medicamentos, alguns 
sem eficácia até o momento comprovada, 
em fases evolutivas da doença (figura 7, 
esquemática a seguir). 

Figura 7: Esquematização da fisiopatologia, da clínica e do tratamento da Covid-19

A cada dia nós vamos incorporando 
um novo conhecimento sobre esta doença 
e seu curso. O polimorfismo clínico é de 
uma doença infecciosa, altamente transmis-
sível, marcada por reações inflamatórias e 
imunológicas, originalmente respiratória 
e que, na verdade, é sistêmica. Fazem 
parte desse arsenal de informação a com-
provada alta frequência de infecção bacte-
riana secundária, além de complicações neu- 
rológicas tardias, cardiovasculares e hema-
tológicas. Parece ser mais do que uma 
doença infecciosa uma doença imunológica 
com alterações vasculares sistêmica, tendo 
os pulmões como o órgão choque mais 
frequente e proeminente.

Proposto pelo Prof. Daniel Tabak (oncologista e hematologista) nas diversas fases evolutivas da Covid-19. Live na 
internet em 26/04/2020. Adaptado do The Journal of Heart and Lung Transplantation, vol. 39, No 5, Maio 2020.
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Entram no diagnóstico diferencial: 
Síndrome respiratória do Oriente Médio 
(MERS); Síndrome respiratória aguda grave 
(SARS); Pneumonia adquirida na comuni-
dade; Pneumonia por Pneumocystis jirovecii; 
Gripe da Influenza; Resfriado comum; Infec-
ção pelo vírus da influenza aviária A (H7N9); 
Infecção pelo vírus da influenza aviária A 
(H5N1); Outras infecções respiratórias vi-
rais ou bacterianas; Tuberculose pulmonar e 
Neutropenia febril.

3.11.8 Diagnóstico Laboratorial e 
de Imagem

As alterações em exames complemen-
tares mais predominantes são opacificação 
de vidro fosco, consolidações bilaterais e 
distribuição periférica e difusa nos exames 
de imagem de tórax (principalmente 
vista na tomografia do tórax), linfopenia 
no hemograma e aumento da proteína 
C-reativa no sangue. A doença apresenta 
fundamentalmente complicações respirató-
rias: pneumonia e Síndrome da Angústia 
Respiratória Aguda (SARA). 

O diagnóstico laboratorial é realizado 
por meio das técnicas de transcriptase-
reversa, a chamada Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), em 
tempo real e sequenciamento parcial ou total 
do genoma viral.

Quem deve realizar os testes laborato-
riais? Entre as indicações médicas, estão a 
testagem de pacientes sintomáticos para 
diagnóstico, para avaliação do contato direto 

com o vírus, para avaliação de cura, para 
avaliação epidemiológica de determinada 
região/cidade e para identificação de 
portador assintomático. A prioridade decor-
rente da falta de recursos materiais (kits e 
equipamentos) faz os governos priorizarem 
uns em detrimentos de outros que estariam 
também indicados para a testagem.

Tipos de testes: RT-PCR: É o teste 
padrão-ouro. É um teste molecular que 
detecta o material genético (RNA) do vírus 
numa amostra de secreção na nasofaringe 
ou na orofaringe, coletada com “cotonetes 
compridos” específicos para este fim, cha-
mado swab. Ele pode ser usado quando os 
sintomas na fase aguda se manifestam, e tem 
resultado mais preciso a partir do terceiro dia 
após os primeiros sintomas. Mas, já pode ser 
detectado a partir do 1º dia dos sintomas. 
A desvantagem é que ele exige recursos 
(profissionais especializado, equipamentos 
e kits importados) os quais nem todos os 
laboratórios possuem e demora de seis a 24 
horas para dar o resultado. Deve chegar em 
breve ao mercado testes moleculares (RT-
PCR) cujos resultados saem em torno de 
uma hora. O resultado pode ser positivo 
até o 30º dia após o início dos sintomas e, 
normalmente, fica negativo a partir do 12º 
dia. Este exame pode identificar a carga viral.

Os Testes que buscam a identificação 
dos anticorpos (IgA, IgM e IgG) chamados 
de testes imunológicos podem ser divididos 
em testes rápidos e os testes sorológicos, 
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estes ultimos após coleta de sangue venoso 
são enviadas para serem processadas em 
laboratórios automatizados. Existem hoje 
mais de 30 tipos de exames autorizados pela 
pela Anvisa.

Testes rápidos são vendidos em far-
mácias: não detectam o vírus, mas os 
anticopos produzidos pelo paciente contra 
eles. São fáceis de serem executados e 
oferecem resultados por leitura visual em 
cerca de quinze a vinte minutos a partir da 
coleta de uma gota de sangue lancetado da 
ponta do dedo. Devem ser realizados pelo 
menos sete dias após os primeiros sintomas 
(pessoas que já passaram por pelo menos 
uma semana de infecção). Uma das suas 
indicações é em profissionais de saúde e 
outras atividades essenciais, para identificar 
quem já negativou e pode voltar a trabalhar 
ou pacientes com quadro clínico mais tardio. 
É preciso fazer em uma janela específica 
de tempo. A sensibilidade destes testes se 
situam entre 60% a 70% principalmente se 
colhidos em pacientes com menos de sete 
dias de sintomas. Ou seja de cada dez, três 
ou quatro podem ser falsos negativos.

Testes sorológicos: buscam os anticor-
pos no plasma de forma mais detalhada e 
precisa que os testes rápidos. Têm uma boa 
acurácia (boa especificidade) para os casos 
verdadeiramente positivos, mas só acertam 
metade (50%) dos casos negativos (muitos 
falsos negativos, ou seja têm baixa sensibi-
lidade). Exigem laboratórios automatizados 

e demoram 24 horas para fornecer os 
resultados. Devem também ser realizados 
a partir do sétimo dia de sintomas. Tem as 
mesmas indicações dos testes rápidos.

A correta solicitação médica de um 
determinado teste onde é considerado os 
dias dos sintomas e a avaliação da cura é 
de suma importância para a interpretação 
adequada destes exames, assim como as 
limitações dos mesmos. Dai importância dos 
conceitos de sensibilidade e especificidade 
de um teste diagnóstico. O conceito de 
sensibilidade de um teste é ser este positivo 
na presença da doença. E o conceito de 
especificidade é esse teste ser negativo 
na ausência da doença. O mundo ideal, 
porém utópico na prática clínica seria um 
teste com 100% de sensibilidade e 100%  
de especificidade.46-52

3.11.9 Tratamento atual e alguns 
estudos em andamento

Até o presente momento não exite 
tratamento para a Covid-19. Casos leves 
devem ser manejados com medidas não-
farmacológicas como repouso, hidratação, 
alimentação adequada, além de, se neces-
sários, analgésicos, anti-tussígenos e anti-
térmicos e isolamento domiciliar por 14 dias 
a contar da data de início dos sintomas.

A telemedicina (Projeto de lei 696/ 
2020) foi sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em 16/04/2020 e permite que os 
médicos façam consultas à distâsncia pela 
Internet enquanto durar a pandemia.
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Casos classificados como graves devem 
ser encaminhados aos serviços de urgência 
hospitalares de acordo com a organização 
da Rede de Atenção à Saúde local. Na 
hospitalização será verificado a necessidade 
ou não de entubação para suporte ven-
tilatório (respirador) em Centro de Trata-
mento Intensivo (CTI). A estabilização 
poderá ser necessária por médicos ainda fora 
do hospital em ambulâncias ou em outras 
unidades de saúde enquanto se encaminha 
ou aguarda um leito de CTI.

Muitas publicações científicas, apro-
vadas sem o necessário rigor metodológico, 
viram verdades efêmeras, a não resistir a um 
olhar técnico experiente, provando que o 
desespero pode justificar ações heróicas, mas 
não definitivas.

Inúmeras são as drogas ou associação 
destas estão em estudo, mas até o presente 
momento desta publicação (TCC) nenhuma 
teve a sua eficácia comprovada. A oseltamivir 
(Tamiflu) não funcionou para este vírus. 
Seguem sendo testados: o remdesivir um 
outro antiviral tenta inibir a reprodução 
do RNA do vírus, ação semelhante tem 
o ribavirin e o favipiravir; a combinação 
lopinavir com o ritonavir (kaletra, um anti-
HIV); o interferon-beta utilizado para a 
artrite reumatóide, a cloroquina ou a hidroxi-
cloroquina usada contra a malária (sua ação 
tenta impedir a endocitose, processo no qual 
o vírus usa um pedaço de membrana da célula 
para entrar nela e se proteger); o arbidol (tenta 

impedir a espícula do vírus de se acoplar 
a proteína ACE2 que é necessária para a 
abertura da membrana celular do hospedeiro 
e consequente entrada do vírus na célula); o 
mesilato de camostat (inibe a produção da 
TMPRSS22 que é outra proteína a qual o 
vírus usa para entrar na célula), a ivermectina; 
tocilizumab (usado na artrite reumatóide) e o 
sarilumab (inibem a ação da IL-6, molécula 
do sistema imune que poderia previnir reação 
ao vírus); o lopinavir, assim como o darunavir 
dificultam o processo da síntese viral que 
iriam compor os novos vírus). Todos esses 
fármacos ainda em testes clínicos pequenos 
(menos de 250 pacientes) ou derivados de 
dados exclusivamente observacionais ainda 
não corroboam no sentido de evidências 
clínicas conclusivas e robustas.53,54

Outra técnica que está sendo testada é 
a transfusão de anticorpos produzidos por 
pacientes curados da COVID-19 pode se 
tornar um tratamento para casos moderados 
e graves da doença. A técnica, chamada 
de transferência passiva de imunidade, 
também está sendo testada no Brasil e em 
países como China, França, Itália e Estados 
Unidos. A transfusão do plasma tem de ser 
antes do agravamento da inflamação, para 
que os anticorpos doados possam atuar 
diretamente no vírus. A transfusão envolve 
600 mililitros de plasma e essa quantidade 
pode sobrecarregar os pulmões e o coração. 
Outro risco é desencadear uma reação infla-
matória exacerbada, em vez de diminuí-la. 
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Pode provocar alergia ou outras reações. 
Precisamos antes testar para saber se é segura 
e se pode ser benéfica.55

O ideal seria termos uma vacina, que é a 
injeção do vírus atenuado para que o indiví-
duo que nunca teve a doença produza de for-
ma ativa seus próprios anticorpos (Tratamento 
preventivo), mas isso requer muito tempo de 
pesquisa e de testes. Sete vacinas encontram-
se, neste momento, em fase de investigação 
mais ou menos adiantadas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Desenho e duração do estudo
Estudar através da revisão da literatura 

a prevenção primária no Sistema de Saúde 
Suplementar do Brasil, na presença de uma 
pandemia viral vigente no ano de 2020. 
Foram realizadas nesta revisão as etapas de 
triagem, seleção, extração e avaliação da 
qualidade metodológica.

4.2 Fonte de dados, critérios de ele-
gibilidade e regras utilizadas
Como fonte de dados foi utilizado o 

Banco de dados do PubMed (US National 
Library of Medicine National Institutes 
of Health), que é um motor de busca de 
livre acesso à base de dados MEDLINE de 
citações e resumos de artigos de investigação 
em biomedicina. Oferecido pela Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos. 
MEDLINE tem ao redor de 4.800 revistas 
publicadas nos Estados Unidos e em mais de 
70 países de todo o mundo desde 1966 até 

a atualidade. Também na construção desta 
pesquisa utilizamos a literatura existente na 
Internet. O critério utilizado para a seleção 
do banco do MEDLINE foi escolher o 
maior banco da área médica.

Para entender o que é um banco de 
dados é muito importante saber a diferença 
entre dados e informações. Dados são 
fatos brutos, em sua forma primária. E 
muitas vezes os dados podem não fazer 
sentido sozinhos. Informações consiste no 
agrupamento de dados de forma organizada 
para fazer sentido, gerar conhecimento.

Os critérios de elegibilidade foram os 
estudos científicos de qualquer natureza 
(observacionais, randomizados, revisões siste- 
máticas ou não), avaliando resultados de 
pesquisa relacionados a uma pandemia viral 
respiratória, assim como, ao novo coro-
navirus (SARS-COV-2), que estejam em 
conformidade com a questão de pesquisa 
formulada nos objetivos. Não houve restrição 
quanto à idade, sexo ou localidade. Foram 
excluídos estudos in-vitro e em animais.

 Quando da coleta das publicações exis-
tentes as regras utilizadas foram a da utilização 
separada e associada dos descritores em 
inglês referentes ao nosso tema da pesquisa, 
na literatura existente. Foi também utilizado 
a busca de informações na lingua portuguesa 
pela Internet. 

A prática baseada em evidências (PBE) 
propõe que os problemas clínicos que surgem 
na prática assistencial, de ensino ou pesquisa, 
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sejam decompostos e a seguir organizados 
utilizando-se a estratégia PICO. PICO repre-
senta um acrônimo para Paciente, Intervenção, 
Comparação e "Outcomes" (desfechos). 
Dentro da PBE esses quatro componentes 
são os elementos fundamentais da questão de 
pesquisa e da construção da pergunta para a 
busca bibliográfica de evidências. A estratégia 
PICO pode ser utilizada para construir 
questões de pesquisa de naturezas diversas, 
oriundas da clínica, do gerenciamento de re-
cursos humanos entre outras. A pergunta de 
pesquisa adequada (bem construída) possibilita 
a definição correta de que informações 
(evidências) são necessárias para a resolução 
da questão clínica de pesquisa, maximiza a 
recuperação de evidências nas bases de dados, 
foca o escopo da pesquisa e evita a realização 
de buscas desnecessárias.

Como resultado da nossa busca no 
PubMed encontramos no momento da 
redação deste nosso estudo: 188 publicações 
referentes a prevenção primária em uma 
pandemia viral respiratória; 376 publicações 
sobre prevenção primária em saúde suple-
mentar; 1 publicação relativo a prevenção 
primária em saúde suplementar no Brasil; 
Nenhuma publicação referente a prevenção 
primária em saúde suplementar no Brasil, 
em uma pandemia viral respiratória e 7.091 
publicações sobre a COVID-19.

4.3 Aspectos éticos
O presente estudo por ser de revisão 

não será submetido à avaliação do Comitê 

de Ética em Pesquisa de acordo com a 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), porém todos os preceitos 
éticos estabelecidos serão respeitados no 
que se refere à zelar pela legitimidade 
das informações, privacidade e sigilo das 
informações, quando necessárias, tornando 
os resultados desta pesquisa públicos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tanto no que concerne a quimio-

profilaxia na prevenção primária quanto ao 
tratamento para a doença já instalada o que 
sabemos é que ao contrário dos vírus, as 
bactérias são seres vivos independentes, que se 
reproduzem por conta própria. Também têm 
estruturas internas que não diferem muito 
entre elas o que permite que uma mesma 
droga atinja o mesmo sítio (estruturas-
alvo) e mate diferentes bactérias. Logo, os 
antibióticos apresentam toxicidade seletiva e 
não matam células humanas. Vírus, por outro 
lado, são muito simples. Não passam de um 
aglomerado de moléculas. Não conseguem se 
replicar sozinhos, dependem das estruturas e 
dos mecanismos celulares do hospedeiro para 
se reproduzirem. Logo, nós não temos muitas 
estruturas-alvo virais para atacá-los com 
uma(s) droga(s). Como os vírus sequestram 
o maquinário interno das células humanas, 
atacá-los quase sempre acaba envolvendo 
destruir células humanas, o que pode ser letal 
para o paciente. O que conseguimos são anti-
virais muito específicos para determinadas 
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viroses. Além de tal fato não ser atraente para 
a indústria farmacêutica, a taxa de mutação 
do vírus é alta. Logo, é comum encontrarmos 
vírus resistentes. Uma estrategia para isso é 
utilizar combinações de medicamentos, como 
é feito no coquetel anti-HIV. Tratamentos 
anti-virais precisam trazer um equilíbrio 
delicado entre impedir a replicação do vírus, 
não intoxicar o paciente e modular a sua 
resposta imune. Decorrente de todas estas 
dificuldades, o melhor que podemos fazer 
contra as doenças virais é previni-las através 
de vacinas, quando não dispomos delas a 
prevenção se faz pela contenção do contágio 
via isolamento social.

O conceito de saúde é amplo. Logo, 
não está dissociado da atividade econômica. 
Porém, o tratamento de uma doença letal é 
imediato pelo risco de vida iminente. A outra, 
a economia, deve ser também enfrentada, mas 
não exige este mesmo imediatismo. Ou seja, 
pode esperar. Analogia se faz ao tratamento 
de uma parada cardiorespiratória, onde temos 
apenas dez minutos para intervir. Já uma 
angina estável pode e deve ser tratada, mas 
esta se faz ao longo do tempo. A abertura de 
uma quarentena deve ser planejada a partir 
de dados que possam ajudar na tomada de 
decisão mais precisa e segura. Esses dados 
podem ser: monitoriamento dos leitos de 
CTI, testagem laboratorial da população 
e regras de conduta para reabertura de 
negócios. A testagem em larga escala seria o 
ideal, mas como não se tem testes suficientes 

o estabelecimento de um mapa imunológico 
da população pode ser feito por amostragem 
através de testes rápidos de detecção de 
anticorpos. Outra fonte de dados é através da 
pesquisa nacional por amostra de domicílios 
através de telefonemas o chamado TeleSUS 
do Ministério da Saúde. Nesta, o sistema 
do ministério, liga por meio da inteligência 
artificial (IA) para a população para saber 
se alguém naquele telefone possui algum 
sintoma. Com estes dados em mãos poder-
se-á ajudar a definir as políticas de mobilidade 
social para cada estado em um dado momento 
no tempo de forma diversificada e a entender 
o tamanho da transmissão comunitária. A 
utilização de um aplicativo que usa a IA 
pode também ajudar a identificar os locais 
de concentração da transmissão da Covid-19 
e acompanhar a evolução da imunidade da 
população ajudando na elaboração de estra-
tégias de enfrentamento à uma pandemia. Tal 
aplicativo já está disponível para Android e 
IOS. Na plataforma, o participante preenche 
um questionário onde relatará a presença 
de sintomas. Se a chance de contaminação 
for alta, o indivíduo pode ser convidado a 
agendar, gratuitamente, um exame labora-
torial específico. Tal sistema poderá permitir 
governos a acompanhar a curva de casos de 
forma mais imediata e identificar as re-
giões de maior concentração. Tais dados 
poderão ajudar a traçar estratégias para a 
saída progressiva do isolamento social. O 
objetivo de tal levantamento pelo aplicativo 
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é o entendimento coletivo da propragação  
da doença.

Uma matéria “The hard choices Covid” 
(As duras escolhas da Covid), publicada no dia 
4 de abril deste ano de 2020 na conceituada 
revista inglesa The Economist, em circulação 
desde 1843. A matéria explica quais as razões 
para a maior parte dos países terem adotado 
a política de distanciamento social em massa 
para conter a propagação do coronavírus en-
tre as pessoas. Ela mostra, com números, que 
o prejuízo na economia causado pela medida 
de isolamento social não causa mais danos à 
saúde do que a Covid. Existem aqueles que 
defendem que o isolamento social é uma 
decisão mais maléfica à saúde do que a pró- 
pria Covid, uma vez que causa uma crise eco- 
nômica monstruosa e que essa crise resultará  
em mais mortes que a própria Covid. Entre-
tanto, segundo a The Economist, esse argu-
mento é um “achismo” propagado por alguns 
e, até o momento, sem nenhum respaldo 
científico. Um estudo publicado em 2000 por 
Christopher Ruhm, agora na Universidade  
da Virgínia, descobriu que, nos Estados Uni-
dos, um aumento de 1% no desemprego 
esteve associado a um aumento de 1,3% no 
número de suicídios, mas que houve um 
declínio nas mortes cardiovasculares de 0,5%; 
nas mortes por acidentes de trânsito de 3,0%;  
e nas mortes por todas as causas de 0,5%.

 Evidentemente que a economia 
mundial é afetada em uma pandemia (vide 
gráfico 2, a seguir).

Na Grande Depressão de 1929, onde 
os EUA sofreram a maior desaceleração 
da produção e do emprego, a mortalidade 
geral caiu. Estudo recente de pesquisadores 
do Federal Reserve (Fed, o banco central 
americano) tendo como foco a gripe 
espanhola, de 1918, revela que as cidades 
americanas que aderiram ao isolamento de 
forma mais agressiva se recuperaram mais 
rapidamente suas economias.56 

Cidades sem leitos e pessoas morrendo 
na porta dos hospitais em uma situação caótica 
e sem controle vai impactar muito mais a 
economia do que a manutenção temporária 

Gráfico 2: Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Previsão de 
crescimento econômico com a Covid-19.

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/
bbc/2020/03/07/coronavirus-8-graficos-que-mostram-o-
impacto-da-covid-19-sobre-a-economia-mundial.htm?cmpid. 
Lora Jones, David Brown e Daniele Palumbo - BBC News 
(07/03/20).
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do isolamento social. A vida está acima 
de qualquer sistema econômico. Medidas 
urgenciais de proteção aos indivíduos mais 
fragilizados economicamente, enquanto hou- 
ver o isolamento, devem ser implementadas. 
Se nos EUA e na europa a variável idoso 
imperava no universo de óbitos da doença, 
provavelmente pela baixa defesa imunológica 
destes gerontes, assim como a presença 
maior de comorbidades nesta população, 
no Brasil o determinismo social código de 
endereçamento postal (CEP) (comunidades 
e periferias) é uma variável de mal prog-
nóstico, pela falta de porta de entrada para 
atendimento médico a esses moradores 
(infraestrutura pré-existente).

O estudo “O impacto global da 
Covid-19 e as estratégias de mitigação e 
supressão”, do Imperial College, de Londres, 
previu em 1.152.283 o número de mortes 
no Brasil, caso medidas de contenção não 
fossem tomadas. Com medidas mais radi-
cais (isolamento horizontal) e precoces, 
esse número cairia para 44. 212 brasileiros 
mortos. Com medidas mais brandas (isola-
mento vertical) onde apenas os idosos e as 
pessoas do chamado grupo de risco como 
por exemplo os cardiopatas, hipertensos ou 
diabéticos teríamos 530 mil mortes.

Achatamento da curva com o chamado 
isolamento social e espacial horizontal: esse 
desiderato visa não ter um número muito 
elevado e em um curto espaço de tempo 
de pacientes graves necessitando de hospi-

talização e  de cuidados intensivos, sob o 
risco de não haver infraestrutura para dar 
conta dessa situação caótica de demanda 
exacerbada. Os críticos da política de isola-
mento social horizontal, onde todos ficam 
em casa e só saem aqueles que prestam 
serviços essenciais, afirmam que esta medida 
não é eficiente para reduzir a velocidade de 
achatar a curva de novos casos da doença. 
A Itália costuma ser citada como exemplo 
de país onde a medida foi adotada, sem 
resultados práticos, já que registros da 
doença dispararam após a implantação da 
quarentena, no dia 9 de março. O governo 
italiano, entretanto prorrogou  o isolamento 
e teve como consequência a redução do 
número de csos. A avaliação é que, no país, 
o problema foi que a quarentena começou 
tarde, quando o vírus já circulava muito. 
O efeito de tais medidas nunca é imediato, 
elas levam algum tempo para produzir 
consequências. 

 No isolamento social vertical ficariam 
isolados socialmente em casa apenas indi-
víduos pertencentes ao chamado grupo de 
risco (idosos e/ou que apresentassem com 
comorbidades tais como: diabetes me- 
lito, doenças cardiovasculares, doenças respi-
ratórias, imunodeficientes, etc). Os críticos 
deste isolamento alegam que as crianças e os 
jovens devem também ficar em isolamento, 
pelo menos enquanto estiver amentando 
a curva da incidência da doença, porque 
são eles responsáveis pela maior parte das 
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transmissões, uma vez que a doença costuma 
se manifestar de forma assintomática ou de 
forma muito branda neste grupo mais jovem. 
Sem saber que carregam o vírus, eles colocam 
em risco os mais velhos. Esses portadores 
assintomáticos são responsáveis por dois 
terço das infecções. Apesar de os pacientes 
que desenvolvem a doença serem duas vezes 
mais contagiosos, os sem sintomas são seis 
vezes mais numerosos. Esses assintomáticos, 
mesmo com propensão menor a infectar os 
outros, acabam se tornando o motor que 
movimenta a pandemia.

A imunização de rebanho é a tese em 
que a maior parte da população fica exposta 
ao contágio com o objetivo de desenvolver 
anticorpos, foi criticada dentro da comu-
nidade científica do Reino Unido, onde o 
governo foi um dos poucos a inicialmente 
adotar tal estratégia em nível nacional. Após 
uma escalada de casos onde até o primeiro 
ministro inglês Boris Johnson foi internado 
pela COVID-19, o mesmo mudou de 
posição e passou a adotar o isolamento social 
horizontal como política nacional. A mesma 
mudança de postura aconteceu com o 
presidente norte-americano Donald Trump.

O que se pretende com o isolamento 
espacial e social é achatar a curva de infec-
tados. Pois, no cume da curva haverá 
muitos casos graves que irão necessitar de 
atendimento médico em uma infra-estrutura 
hospitalar especializada, como CTI, nem 
sempre existentes nas cidades atingidas. 

Quanto maior for as medidas de isolamento, 
maior será o achatamento da curva dando 
ao longo do tempo a possibilidade de tratar 
a todos ou a maior parte desses pacientes 
com quadro de insuficiência respiratória, 
onde necessitarão de assistência respiratória 
(respiradores). 

A principal lição aprendida com a 
China é que a epidemia pode ser desacelerada 
desde que se reconheça sua gravidade como 
evento de máxima ameaça à saúde pública e 
que não se postergue a aplicação de medidas 
drásticas. 

Saída do isolamento não pode ser por 
achismo. O uso de fatos alheios aos problemas 
centrais é uma história cíclica, e quando a 
ignorância científica se alia à desfaçatez se 
produz a tempestade perfeita.

A comunicação de saída ao isolamento 
também tem que ser muito bem pensada 
e  planejada, pois a simples verificação em 
uma dada cidade que ela não está com falta 
de leitos poderá dar a falsa impressão de 
tranquilidade e segurança. O impacto da 
movimentação não se vê em uma semana, 
leva cerca de duas a quatro semanas. Isso não 
significa que os países tenham que continuar 
confinados até que haja uma vacina. Mas, 
que quando relaxarem as restrições, devem 
ter um plano. Os regimentos de tal plano 
seriam aliviar a pressão passo a passo, não de 
uma só vez, e criar um programa para captar 
novos infectados e pessoas que entraram 
em contato com estes casos, o mais rápido 
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possível. “Como nós devemos relaxar as 
restrições dependerá, em certa medida, de 
modelagem”, isto é, de muito planejamento.

Estudos epidemiológicos de testagem 
sorológica em amostras de populações 
têm por objetivo determinar o percentual 
de pessoas que estariam imunizadas no 
momento, para a cepa viral circulante e com 
isso oferecer um “passaporte imunológico”. 
Não se sabe ao certo a respeito da duração 
da imunidade em quem já teve a doença. 
O encontro de testes positivos em pacientes 
que já tiveram a doença parece estar mais 
relacionado a falsos positivos do PCR do que 
a uma possível reinfecção no mesmo doente. 
Estes testes estariam detectando apenas 
partículas inertes do RNA viral.

Um outro critério que pode ser usados 
para flexibilizar (mitigar) o isolamento 
social seria as cidades onde ainda não 
tivessem mais de 50% da capacidade do 
sistema de saúde afetado pela doença. Esta 
flexibilização migraria do distanciamento 
social ampliado (horizontal) para o 
distanciamento social seletivo (vertical), no 
qual apenas alguns grupos mais susceptíveis 
à doença ficam isolados. Estes seriam aqueles 
que apresentem maior risco de gravidade ao 
desenvolver a doença, como idosos e pessoas 
com doenças crônicas ou imunodeprimidos. 
Porém, esta decisão não é tão fácil e não deve 
ser precipitada. 

Essa discussão é importante pois, a 
queda econômica impacta também a saúde 

suplementar, mas ela é pate da solução 
global e tem um dever de prestar assistência 
aos seus beneficiários. Mas, de que forma 
a saúde suplementar pode oferecer isso em 
uma pandemia? 

Repensar o modelo assistencial adotado 
até então, ou melhor pensar na sua plenitude, 
já que ele não existe nos dias de hoje, em 
um paradigma a ser executado em caso de 
uma pandemia é uma necessidade iminente, 
tanto para a sustentabilidade financeira do 
sistema da saúde suplementar, quanto para 
assegurar qualidade e segurança na oferta de 
serviços de saúde para os beneficiários deste 
setor. Vale a citação de que o artigo 10 da lei 
9656 da ANS fala de pandemia, mas pouco 
se descreveu sobre esse assunto até então. Os 
testes laboratoriais para a Covid-19 foram 
incluídos recentemente (abril/2020) no rol 
de procedimentos da ANS.57

Quais seriam esses protocolos de 
prevenção primária  para a saúde suplementar 
em caso de uma pandemia viral respiratória 
ou mesmo uma segunda onda da Covid-19?
1) Medidas de ordem geral (educação de 

cuidados sanitários): 
Cuidados pessoais no isolamento:  As 

principais recomendações em relação ao 
vírus que causa a Covid-19, no momento 
em que ainda não se tem uma vacina e 
nem droga(s) de eficácia(s) comprovada(s) 
continua sendo o isolamento social para 
quem pode ficar em casa e a higienização 
constantes das mãos, além do uso de EPI, 
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que no caso são as máscaras. Como o vírus 
pode sobreviver por horas em diferentes 
surpefícies a lavagem frequente das mãos, 
com água e sabão, é importante, pois embora 
o vírus não penetrar na pele ele pode ficar ali 
e se colocarmos o dedo na boca ou no nariz, 
o que fazemos constantemente sem perceber, 
ele poderá nos contaminar. Cortar as unhas 
ajuda na higienização correta das mesmas. 
Retirar a barba ou mante-las curta ajuda os 
homens na higenização do rosto além de 
facilitar a correta utilização das máscaras 
faciais. Um objeto que costuma estimular 
o toque no rosto são os óculos. Embora ele 
sirva como um certa barreira mecânica entre 
os vírus e os olhos, os cuidados precisam ser 
reforçados ao manuseá-los. Objetos outros 
como celulares, canetas e escovas de cabelo 
precisam também ser higienizados todas as 
vezes que forem manuseados e não devem ser 
compartilhados. Em fim objetos do dia a dia 
que são manuseados pelas mãos precisam ser 
higienizados com água e sabão, álcool 70% 
ou água sanitártia e as mãos lavadas após o 
manuseio destes objetos.

 O uso de álcool gel para prevenção ao 
coronavírus é eficaz? Sim. De acordo com 
o Conselho Federal de Química, o álcool 
gel é “eficiente desinfetante de superfícies/
objetos e antisséptico para a pele”. O grau 
alcoólico recomendado para o efeito é de 
pelo menos 70%. Segundo o Ministério da 
Saúde (MS), o álcool gel tem a vantagem de 
não apenas higienizar as mãos, mas também 

objetos com os quais a pessoa teve contato. 
Isso é especialmente importante para ob-
jetos e superfícies compartilhadas por várias 
pessoas, como em locais de trabalho. Con-
tudo, na higienização das mãos, o ato de 
lavá-las corretamente (por bastante tempo 
e de forma detalhada, entre os dedos e 
debaixo das unhas) é suficiente (anexo C). 
A orientação do ministério é que esse 
procedimento ocorra diversas vezes ao dia. 
Quem desejar aplicar também o álcool gel 
ganha um reforço a mais na proteção, mas 
esta não é uma condição para a higienização 
das mãos.
2) Cuidados diários no uso da máscara: 

Use a máscara todas as vezes em que 
estiver fora de casa e próximo a outras pessoas 
a menos de três metros e em aglomerações, 
dentro ou fora de escritórios.

O tipo de máscara a ser usada depende 
do tipo de exposição. Um profissional de 
saúde, que trabalha em hospital com muitos 
pacientes e faz procedimentos respiratórios, 
deve usar máscaras impermeáveis apropri-
adas. Dependendo da situação, de outros 
materiais, como TNT (tecido não tecido = 
tecido sintético) e máscara cirúrgica comum 
ou, eventualmente, a N95. Após o uso, a 
orientação é descartar a máscara em local 
adequado e lavar as mãos.

No trabalho, em casa ou em escritório, 
os riscos são menores. No dia a dia, pode 
usar máscaras de pano, de acordo com a 
recomendação da OMS.
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A máscara deve tampar completamente 
o orifício das narinas e estar bem fixada ao 
rosto, para não ficar caindo. Se ela cobre ou 
não o queixo, ou se ela fica para cima ou para 
baixo do queixo, isso faz pouca diferença. O 
importante é evitar que secreções expelidas 
atinjam a boca e as narinas.

Manipule sua máscara somente pelo 
elástico, tanto para colocar ou tirar, como 
para ajeitar em seu rosto, se necessário. Evite 
segurar na parte externa do tecido (ou outro 
material) e, muito menos, em seu meio.

O ideal é que eu não tire a máscara ou a 
desloque se estiver em ambiente externo. Mas, 
se tiver de comer, beber ou ingerir algum re- 
médio enquanto estiver usando, este desloca-
mento deve ser feito pelo elástico. Se o tempo 
for longo (como de uma refeição), você pode 
tirar momentaneamente a máscara, colocan-
do-a com cuidado em um saco, e tendo o cui-
dado de se manter afastado de outras pessoas.

Se, por acaso, você tocar o tecido da 
máscara, higienize imediatamente (ou assim 
que possível) as mãos, com álcool gel ou 
água e sabão.

Ao chegar em casa, higienize as mãos e 
tire a máscara, pelo elástico. Se ela não for 
descartável, coloque-a dentro de um saco 
plástico, até que possa se lavada. Máscaras 
de uso único devem ser descartadas em 
lixo comum, com tampa fechada. Elas não 
devem ficar expostas ao ar livre.

Máscaras de TNT, descartáveis, devem 
ser usadas uma única vez e, no máximo, por 

duas horas, pois o calor e a umidade vão 
tirando a integridade do material. 

As máscaras de pano podem ser reuti-
lizadas e lavadas a cada uso, quando a pessoa 
chegar em casa.

As únicas máscaras que podem ser 
lavadas em casa são as de pano, seguindo 
processo normal de lavagem doméstica, com 
água e sabão. O cloro descolore e estraga o 
tecido, deixando-o mais permeável, e não 
precisa ser usado se o nível de exposição foi 
pequeno (o que não é o caso de um ambiente 
hospitalar).
3) Como colocar, usar, tirar e descartar 

uma máscara: 
Antes de tocar na máscara, limpe as 

mãos com um higienizador à base de álcool 
ou água e sabão. Pegue a máscara e verifique 
se está rasgada ou com buracos. Oriente qual 
lado é o lado superior (onde está a tira de 
metal). Assegure-se que o lado correto da 
máscara está voltado para fora. Coloque a 
máscara no seu rosto. Aperte a tira de metal 
ou a borda rígida da máscara para que ela 
se adapte ao formato do seu nariz. Puxe a 
parte inferior da máscara para que ela cubra 
sua boca e seu queixo. Após o uso, retire a 
máscara; remova as presilhas elásticas por trás 
das orelhas, mantendo a máscara afastada 
do rosto e das roupas, para evitar tocar nas 
superfícies potencialmente contaminadas da 
máscara. Descarte a máscara em uma lixeira 
fechada imediatamente após o uso. Higienize 
as mãos depois de tocar ou descartar a 
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máscara usando um higienizador de mãos à 
base de álcool ou, se estiverem visivelmente 
sujas, lave as mãos com água e sabão.
4) Precauções na sala de espera: A) 

Agendamento de consultas deve evitar 
concentração de pacientes e familiares, 
bem como prolongados tempos de 
espera, priorizando os pacientes crônicos 
ou casos de urgência, postergando 
atendimento eletivos, se possível, até 
que a situação se normalize; B) Provisão 
de espaçamento entre cadeiras de, no 
mínimo, 1,80 m, com higienização 
duas vezes por turno de corrimãos,  
cadeiras, maçanetas e outros; C) 
Restrição à entrada de acompanhantes; 
D) Manutenção de janelas e portas 
abertas, para facilitar a circulação de ar; 
E) Uso do tempo interconsultas para 
realizar a higienização apropriada da 
sala e de materiais; F) Orientação aos 
funcionários de recepção para fazerem a 
busca ativa de pacientes com sintomas 
respiratórios e gripais. Em caso positivo, 
a consulta deverá ser remarcada para, 
no mínimo, 20 dias depois, se houver 
possibilidade; G) Solicitação a todos que 
lavem as mãos antes e depois de qualquer  
procedimento, disponibilizando para 
isso as condições orientadas pelo 
Ministério da Saúde (anexo C); H) 
A desinfecção de superfícies deve ser 
feita com hipoclorito de sódio 1% ou 
álcool isopropílico 70%, o que reduz 

significativamente a infectividade 
do coronavírus após um minuto de 
exposição; I). Na impossibilidade de 
acesso a esses produtos, usar água e 
sabão, como primeira opção; J) Na 
medida do possível, restringir visitas 
de fornecedores ou representantes de 
empresas para evitar ao máximo o 
trânsito de pessoas nos consultórios, 
clínicas ou hospitais.

5) Medidas de controle do meio ambiente 
assistencial: Equipamentos de uso com- 
partilhado entre as pessoas (por exemplo, 
estetoscópios, aparelho para aferição de 
pressão arterial e termômetros) devem ser 
limpos e desinfetados com álcool 70% 
após o uso. Higienizar adequadamente 
as mãos com frequência, respeitando 
os cinco momentos de higienização: a) 
antes de contato com a pessoa; b) antes 
da realização de procedimento; c) após 
risco de exposição a fluidos biológicos; 
d) após contato com a pessoa; e) após 
contato com áreas próximas à pessoa, 
mesmo que não tenha tocado a pessoa, 
cuidando direta ou indiretamente 
da pessoa. Utilizar EPI para evitar 
contato direto com fluidos corporais: 
máscara cirúrgica; protetor ocular 
ou protetor de face; luvas; capote/
avental/jaleco, máscara padrão de segu- 
rança N95/PFF2/N99/N100/PFF3 para 
procedimentos geradores de aerossóis. 
Fornecer máscara cirúrgica à pessoa 
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com suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus, ou pessoa que têm ou teve 
contato com o caso suspeito ou confir-
mado, e encaminhar para uma área 
separada ou sala de isolamento. Prevenir 
picadas de agulha ou ferimento por 
objetos cortantes; gerenciamento seguro 
de resíduos. Limitar procedimentos 
indutores de aerossóis (intubação, suc-
ção, nebulização). Realizar desinfecção 
de equipamentos e limpeza do ambiente 
com solução de hipoclorito de sódio 
em pisos e superfícies dos banheiros. 
Descartar adequadamente os resíduos, 
segundo o regulamento técnico para 
gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde da Anvisa.

6) Precauções na sala de atendimento: a) 
Higienização detalhada da sala e equi-
pamentos a cada consulta, exame ou 
procedimento; b) Utilização compul-
sória pelo paciente de álcool gel ou de 
álcool 70% ao entrar nos consultórios; 
c) Disponibilização de máscaras com 
orientações, quando necessário; d) 
Manutenção da cadeira do paciente  
a uma distância de, no mínimo, 1,80 
m do profisional, quando possível, 
durante a anamnese ou entrevista; e) 
A desinfecção de superfícies deve ser 
feita com hipoclorito de sódio 1% ou 
álcool isopropílico 70%, o que reduz 
significativamente a infectividade do 
coronavírus após um minuto de ex-

posição; f ) Se não encontrar esses 
produtos, usar água e sabão. 

7) Orientações em procedimentos: A) 
Disponibilização de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI), como 
máscara facial descartável para os casos 
indicados e álcool gel  nos ambientes 
específicos para procedimentos cirúr-
gicos; B) Instrução aos colaboradores 
para seguirem as diretrizes epidemioló-
gicas divulgadas pelas autoridades sani-
tárias nacionais e locais (Ministério da 
Saúde, Secretarias de Saúde e Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária); C) 
Manutenção dos membros da equipe 
de atendimento (incluindo médico 
e colaboradores) imunizados contra 
influenza, caso não estejam; D) Proce-
dimentos ambulatoriais minimamente 
invasivos podem ser realizados desde que 
observadas as mesmas especificidades 
das cirurgias.
Equipamentos de proteção individual 

que deverão estar a disposição dos profis-
sionais que atuam na saúde suplementar: 
1. Óculos de proteção ou protetor facial 
(viseiras que cubram a frente e os lados 
do rosto) devem ser utilizados quando 
houver risco de exposição do profissional a 
respingos de sangue, secreções corporais e 
excreções. Devem ser de uso exclusivo para 
cada profissional responsável pela assistência 
sendo necessária a higiene correta após o uso; 
2. Máscara cirúrgica descartáveis devem 



99

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 191 (2), 2020

ser utilizada para evitar a contaminação da 
boca e nariz do profissional por gotículas 
respiratórias, quando o mesmo atuar a uma 
distância inferior a 1 metro do paciente 
suspeito ou confirmado de infecção pelo novo 
coronavírus (COVID-2019); 3. Avental 
impermeável de mangas longas. O avental 
deve ser impermeável e utilizado durante 
procedimentos onde há risco de respingos 
de sangue, fluidos corpóreos, secreções e 
excreções, a fim de evitar a contaminação 
da pele e roupa do profissional. Deve ser 
de mangas longas, punho de malha ou 
elástico e abertura posterior. Além disso, 
deve ser confeccionado com material de 
boa qualidade, não alergênico e resistente; 
proporcionar barreira antimicrobiana efe-
tiva, permitir a execução de atividades 
com conforto e estar disponível em vários 
tamanhos. O avental sujo deve ser removido e 
descartado após a realização do procedimento 
e antes de sair do quarto do paciente ou da 
área de assistência; 4. Bota de borracha de 
cano longo; 5. Capotes e aventais médicos; 
6. Gorros ou toucas descartáveis; e 7. Luvas 
de procedimento descartáveis.
8) Orientações aos pacientes: 1. Pacientes 

com tosse, espirros ou febre deverão 
ter seu atendimento remarcado para, 
no mínimo, 20 dias depois, se houver 
possibilidade; 2. Se examinados deve-
rão usar obrigatoriamente máscara de 
contenção; 3. Se for do conhecimento 
do médico, pacientes que estiverem 

acompanhados por pessoas com sus-
peita ou confirmação de Covid-19 
deverão utilizar máscara por ocasião 
do atendimento; 4. Todos os pacientes 
deverão: A. Passar por criteriosa avali- 
ação clínica (com mensuração da 
temperatura corporal), verificar comor-
bidades e eventuais riscos potenciais 
(idade, diagnóstico, condição imuno-
lógica etc.); B. Passar por rigorosa 
avaliação pré-operatória (se for o caso): 
investigação sobre possível contato com 
pessoas em estado gripal ou oriundas 
de regiões com muitos casos da doença; 
C. Ser informados sobre a pandemia 
de Covid-19 ou outra, incluindo seus 
riscos e possível interação com os 
procedimentos pretendidos; D. Em 
caso de realização de procedimentos de 
média ou alta complexidades, assinar 
Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE); E. Ser informado 
que após os procedimentos, visitas de 
familiares e amigos devem ser evitadas, 
sendo que se for imprescindível o 
contato direto aconteça com o uso de 
EPI;  F. Seguir as medidas de prevenção 
e informar ao médico qualquer alteração 
em seu estado de saúde.

9) Reforço na educação em saúde: Na 
relação com os pacientes e familiares, os 
profissionais de saúde devem atuar como 
agentes de educação para a saúde. Nesse 
sentido, devem: 1. Orientar a população 
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quanto às posturas de prevenção, 
reforçando-se a necessidade de seguir 
as medidas restritivas (isolamento); 2. 
Ressaltar a necessidade de observar na 
rotina aspectos de higiene visando 
minimizar riscos de contaminação; 
3. Reforçar a importância do cuidado 
com os grupos mais vulneráveis, como 
os idosos ou pessoas com doenças 
crônicas ou problemas imunológicos; 4. 
Conscientizar a todos sobre a necessidade 
de mudança de hábitos e suas possíveis 
implicações na saúde; 5. Exercer a 
profissão segundo os princípios da ética 
profissional, prestando informações pre- 
cisas de modo a conscientizar sem 
causar pânico; 6. Alertar para que 
apenas fontes confiáveis de informação 
sejam acessadas, como Ministério da 
Saúde, Secretarias de Saúde, vigilâncias 
sanitárias, entidades médicas e 
veículos de imprensa reconhecidos. 
7. Recomendar para que, sempre que 
possível, procurem aconselhamento 
médico por telefone ou outras 
tecnologias que possibilitem, de forma 
não presencial, a troca de informações 
para diagnóstico, tratamento e 
prevenção de doenças.

10) Nos pacientes em casa com diagnóstico 
ou suspeita de Covid-19: A pessoa 
doente segue contagiando outras pes-
soas por vários dias após os sintomas 
desaparecerem. Dessa forma, o isola-

mento social e espacial é a medida 
mais segura, uma vez que prevê que 
tenhamos pouco contato entre pessoas, 
diminuindo a possibilidade de conta- 
gio. Infelizmente, o tempo de isola-
mento é longo (14 dias) e tem impacto 
na vida psicológica, financeira e afetiva 
das pessoas. Mas, não existe outro 
modo seguro de minimizar os efeitos 
da disseminação do coronavírus na 
sociedade. Quem mora na mesma resi-
dência de um indivíduo com suspeita 
ou diagnóstico firmado de Covid-19 
deve redobrar a atenção com a higiene 
pessoal e separar objetos e cômodos 
da pessoa infectada mantendo esta 
em isolamento físico. Como forma de 
prevenção os doentes internados não 
devem receber a visita de familiares. 
As famílias também não podem se 
despedir dos seus parentes mortos. O 
funeral é proibido. É preciso separar os 
infectados dos sãos.

11) Como proteger os profissionais da sa- 
úde em uma pandemia viral respirató-
ria? Por estarem na frente da linha 
de combate os profissionais de saúde 
possuem as mais altas taxas de contágio. 
É também na retirada dos EPIs o 
momento de maior contágio destes 
profissionais. A força de trabalho 
(médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, psicólogos, nutricio-
nistas e demais profissionais de saúde) 
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que atuam nos hospitais, emergências, 
centros de saúde e clínicas devem ser 
protegidos, visando aliviar a carga que 
recebem e receberão por semanas e 
meses a fio, durante a epidemia.
O stress das equipes advém da super-

lotação dos serviços pelo COVID-19, 
somada às demais patologias usualmente 
encaminhadas aos serviços. A isso, soma-se 
ainda pelo temor confesso, ou não, de se 
infectar e contagiar familiares. 

Os gestores dos serviços de saúde, com o 
objetivo de preservar a qualidade de trabalho 
das equipes e visando proteger os profissionais 
da saúde do Coronavírus, devem:
A. instituir horários de descanso;
B. oferecer serviços que facilitem a vida 

das pessoas, como alimentação, forneci-
mento de roupas de trabalho, salas de 
repouso e instalações com chuveiros e 
facilidade para a higienização corporal 
ao entrar e ao sair dos plantões, por 
exemplo;

C. é fundamental tornar acessíveis à toda 
equipe de saúde, os materiais necessários 
para proteção individual, como másca-
ras, luvas, aventais, óculos, bem como 
materiais de proteção especial para 
procedimentos invasivos, como másca-
ras N95 e filtros de ar;

D. a infraestrutura para higienização das 
mãos e “toalete respiratória” dos paci-
entes deve estar acessível a todos, 
incluindo os consumíveis, como sabão, 

álcool gel, lenços e toalhas descartáveis;
E. as instalações de saúde devem ser 

lim-pas várias vezes ao dia, incluindo 
sanitários, consultórios, mobiliário e sa- 
las de espera.

F. por outro lado, incentivar a adesão às 
boas práticas para o controle da trans-
missão do vírus, com capacitação eficaz 
das equipes de saúde é também essencial 
para proteção do profissional e de seus 
familiares.

G. as lideranças dos serviços de saúde de- 
vem enfatizar para suas equipes a impor-
tância do autocuidado como centro de 
resposta à epidemia, por isto a adoção 
de medidas como:

H. lavar as mãos correta e constantemente;
I. ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos, 

cubra a boca com o braço;
J. não toque seu rosto antes de higienizar 

as mãos;
K. mantenha distância das pessoas;
L. evite tocar em dinheiro e caso seja 

necessário, higienize as mãos imedia-
tamente;

M. reconhecendo que o risco de doença é 
grave e de que a necessidade de hospi-
talização aumentam com a idade e 
as co-morbidades (presença de mais 
de uma doença) dos acometidos 
pela COVID-19, recomenda-se que 
profissionais de saúde, com idade acima 
de 60 anos ou com doenças crônicas 
(diabetes, hipertensão, doenças respi-
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ratórias crônicas etc), mesmo que saudá-
veis, ou ainda profissionais em estado de 
vulnerabilidade, como gestantes, sejam 
afastados da linha de frente e alocados 
em outras funções que demandem 
conhecimento na assistência à saúde.58

Poderíamos resumir as medidas preven-
tivas da seguinte forma:

1. Evitar contato próximo com pessoas 
que sofrem de infecções respiratórias agudas 
ou que apresentem sintomas da doença;
2. Realizar lavagem frequente das mãos, 

especialmente após contato direto 
com pessoas doentes ou com o meio 
ambiente.  Se não houver água e 
sabonete, usar um desinfetante para as 
mãos à base de álcool;

3. Utilizar lenço descartável para higiene 
nasal;

4. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou 
tossir;

5. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e 
boca;

6. Higienizar as mãos após tossir ou 
espirrar;

7. Não compartilhar objetos de uso 
pessoal, como talheres, pratos, copos ou 
garrafas;

8. Manter os ambientes bem ventilados;
9. Limpar e higienizar objetos e superfícies 

tocados com frequência;
10. Evitar contato próximo a pessoas que 

apresentem sinais ou sintomas da 
doença;

5.1 Limitações do estudo
Este trabalho foi construido durante 

a vigência de uma pandemia, logo poderá 
conter vieses decorrentes de novos conhe- 
cimentos (quer da incidência, da fisiopa-
tologia, da clínica, do tratamento ou mesmo 
de sequelas da doença) que poderão ocorrer 
após o término desta publicação. Não é 
facil escrever uma dissertação em tempos 
de pandemia. Os fatos são dinâmicos, nos 
ultrapassam e podem tornar irrelevantes os 
nossos critérios de importância.

6. CONCLUSÕES
Existem inúmeros trabalhos na litera-

tura mundial a respeito da Covid-19, 
muitos sobre prevenção primária em saúde 
suplementar e em uma pandemia viral 
respiratória, mas nenhum referente a preven- 
ção primária em saúde suplementar no 
Brasil, no cenário de uma pandemia viral 
respiratória.

A preocupação econômica é importante 
na análise de uma pandemia, porém ela não 
é mais importante do que se salvar vidas.

A Prevenção primária é fundamental em 
uma pandemia e a vacina quando existente é 
o tratamento profilático de escolha.

Na ausência de uma vacina ou de uma 
droga para tratamento, ou como quimio-
profilaxia, outras medidas preventivas são 
fundamentais e nelas estão incluídas: o iso- 
lamento social horizontal aliado a higieni-
zação das mãos e ao uso de equipamentos 
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de proteção individual tanto para os profis-
sionais de saúde, quanto para os beneficiários 
e os familiares destes. 

Que o isolamento social horizontal, 
pelo menos como medida inicial, é superior 
ao isolamento vertical.

Que a saúde suplementar tem um papel 
muito importante em uma pandemia viral 
respiratória, não só para seus beneficiários, 
mas também dentro do universo onde 
ela se insere na saúde  global do país. 
Principalmente, entre os planos coletivos 
empresariais onde atende a um número 
expressivo de trabalhadores brasileiros e os 
seus respectivos familiares dependentes.

O mundo não estava preparado para 
esta pandemia da Covid-19 e aqui se inclui o 
Brasil e a saúde privada nacional.

Que estamos todos aprendendo com 
este novo vírus e nesta experiência adquirida 
a prevenção primária é de suma importância. 
Neste aprendizado medidas tais como: 
precauções na sala de espera e na sala de 
procedimentos; medidas de proteção aos 
profissionais de saúde; educação em saúde 
(orientação aos beneficiários e familiares).

Orientação correta quanto ao uso 
e descartes das máscaras, assim como, a 
correta desinfecção ambiental e a adequada 
higienização das mãos.

Que ao sair da atual pandemia, não 
nos esqueçamos: ela pode voltar. Quando? 
Ninguém sabe. Preparemo-nos para quando 
venha.  

Precisamos garantir que quando uma 
próxima pademia respiratória viral surgir, 
o que com certeza ocorrerá, estejamos 
preparados com protocolos ajustados e previa- 
mente planejados para um atendimento 
em prevenção primária precoce e eficaz, 
evitando assim perdas de vidas e tratando 
adequadamente os nossos beneficiários. 
Somente assim, conseguiremos atuar com 
presteza reduzindo uma crise social e 
econômica ao menor patamar de impacto 
possível.
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Introdução

As hérnias diafragmáticas congênitas 
acometem cerca de 1-4  em 10.000 nascidos 
vivos. Em 75% dos casos ocorre na região 
posterolateral (Bochdalek), em 23% na 
região anterior (Morgagni) e 2% posterior. 
Já as eventrações do diafragma podem ter 
origem congênita, todavia, na maior parte 
das vezes é secundária a cirurgia torácica 
prévia, com injúria do nervo frênico.

A cirurgia minimamente invasiva 
(CMI) tem sido amplamente realizada nos 
últimos anos, com a crescente aceitação 
dos seus benefícios, como menor trauma 
cirúrgico e recuperação mais rápida. Esses 
benefícios também se aplicam ao campo da 
cirurgia pediátrica inclusive em neonatos. 
À medida que a experiência com a CMI na 
população se acumula, ela tem sido aplicada 
em campos mais desafiadores, incluindo a 
cirurgia torácica para neonatos e lactentes.

Francisco Nicanor Araruna Macedo
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Objetivos

O objetivo deste estudo foi avaliar a 
experiência pessoal e os resultados  com a 
utilização da cirurgia minimamente inva- 
siva para o tratamento dos defeitos  diafrag-
máticos congênitos ou adquiridos em recém-
nascidos e crianças.

Pacientes e métodos

Foi realizada uma revisão retrospectiva 
de prontuários de pacientes submetidos a 
tratamento cirúrgico pela técnica minima-
mente invasiva, para reparo de hérnia de 
Bochdalek, hérnia de Morgagni e eventração 
diafragmática, entre janeiro de 2013 e abril 
de 2017. Todas as cirurgias foram concluídas 
pelo primeiro autor e auxiliadas por um ou 
mais cirurgiões assistentes. Os casos foram 
subdivididos em 3 grupos de acordo com 
o tipo da patologia: hérnia de Bochdalek 
(grupo 1), hérnia de Morgagni (grupo 2), 
eventração diafragmática (grupo 3). Foram 
coletados dados demográficos básicos dos 
pacientes, sintomas, anomalias congênitas 
associadas, conteúdo do saco de hérnia, tipos 
de reparos, recorrência e acompanhamento. 
O acompanhamento incluiu avaliação clínica 
e estudo com imagens.

Este projeto foi aprovado pela Comis-são 
de Ética em Pesquisa do Instituto D’or de Pes-
quisa e Ensino, parecer número 4.071.582, 
e encontra-se devidamente publicado na 
plataformabrasil.saúde.gov.br. 

Resultados

Dos 18 casos estudados, 12 eram do 
grupo 1 (hérnia de Bochdalek), 3 do grupo 
2 (hérnia de Morgagni) e 3 do grupo 3 
(eventração diafragmática). O grupo 1 foi 
ainda subdivido em 1A com 3 casos, 1B com 
3 casos e 1C com 6 casos. 

Dos 12 pacientes do grupo 1, 9 eram 
do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O 
lado mais acometido foi o lado esquerdo com 
11 pacientes e apenas 1 à direita. A idade 
na correção cirúrgica variou de 3 dias de 
vida a 7 anos, desses, 7 foram corrigidos no 
período neonatal (média de 6 dias de vida). 
As malformações associadas encontradas 
foram: dextrocardia, deficiência de G6PD, 
hidrocefalia e pé torto congênito. 

No grupo 1A (conteúdo abdominal no 
tórax sem saco herniário e defeito em fenda no 
diafragma) pode ser observado a presença de 
alças de delgado em todos os casos, assim como 
do baço em dois deles e do cólon em um caso. 
Todos tiveram diagnóstico pré-natal e não 
necessitaram de tratamento no período fetal 
com colocação de balão.  Os pacientes foram 
submetidos a tratamento cirúrgico entre o 3˚e 
o 5˚ dia de vida. Um teve recidiva precoce por 
deiscência da sutura e foi reabordado no 8˚ dia 
de pós-operatório com colocação de tela. Os 
demais, sem intercorrências no pós-operatório 
ou durante o seguimento por 4 anos. 

O grupo 1B (conteúdo abdominal no 
tórax sem saco herniário e extenso defeito 
ou agenesia do diafragma) também com 3 
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casos (todos a esquerda), sendo dois de agenesia 
diafragmática e um com defeito extenso, 
por recidiva tardia de correção cirúrgica 
convencional por laparotomia. O conteúdo 
intratorácico observado foi de alças de 
delgado, cólon, estômago, baço, rim esquerdo 
(1 caso) e fígado (1 caso). Importante ressaltar 
que os casos de agenesia diafragmática tiveram 
diagnóstico pré-natal e foram submetidos 
a colocação de balão traqueal durante a 
gestação. Um desses evoluiu com hipoplasia 
e hipertensão pulmonar grave, apresentou 
ainda hemorragia intracraniana e hipotensão 
no pós-operatório e evoluiu para óbito. Os 
outros dois casos tiveram evolução satisfatória 
e sem complicações. Acompanhamento pós-
operatório ambulatorial de 3-4 anos. 

O grupo 1C (conteúdo abdominal no 
tórax com presença de saco herniário) com 
5 casos a esquerda e um à direita. Apenas 
esse caso de hérnia do lado direito teve 
diagnóstico pré-natal e foi operado com 4 
dias de vida. Outro apresentou insuficiência 
respiratória ao nascimento e também foi 
corrigido no período neonatal. Os outros 4,  
o diagnóstico foi feito por quadro respiratório 
ou pneumonia de repetição. Todos tiveram 
excelente recuperação pós-operatória e sem 
complicações precoces ou tardias durante 
seu seguimento ambulatorial (3-7 anos).

No grupo das hérnias de Morgagni 
ou grupo 2, foram estudados 3 pacientes, 
2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 
A idade das crianças na cirurgia variou de 6 

meses a 1 ano e 10 meses. Nenhum dos 3 
casos teve suspeita na avaliação pré-natal e o 
diagnóstico foi feito durante investigação de 
quadro respiratório agudo. Dentro do saco 
hérniario foram encontradas alças de  cólon 
(3/3) e delgado (2/3). A correção cirurgia 
foi feita pela via laparoscópica e não hou-ve 
complicações pós-operatórias. O seguimento 
desses pacientes foi de 3 a 7 anos, média  
de 5 anos.

O grupo 3, das eventrações diafrag-
máticas, também contêm 3 casos, sendo 2 
do sexo masculino e 1 do sexo feminino. O 
lado acometido em dois casos foi o esquerdo 
e em um o direito. A idade das crianças 
na cirurgia foi de 1, 3 e 6 meses. Um caso 
apresentava defeito primário e outros dois 
secundários a cardiopatias complexas e histó-
ria de cirurgia cardíaca prévia. A cirurgia foi 
realizada por toracoscopia com a plicatura 
em todos os casos. Não houve recidivas e 
evoluíram sem complicações e com tempo 
de acompanhamento médio de 4 anos.

coNcluSão

A cirurgia minimamente invasiva 
através da videotoracoscopia (VTC) para 
o tratamento da hérnia de Bochdalek e 
eventração disfragmática em recém-nascidos 
e crianças, e por videolaparoscopia para a 
hérnia de Morgagni foi eficaz, com baixa 
morbidade e taxa de recidiva de acordo com 
a literatura.



111

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 191 (2), 2020

iNtrodução:

A hérnia diafragmática congênita 
(HDC) resulta de um defeito do desenvol-
vimento do músculo diafragma e tem como 
consequência a protusão das estruturas 
abdominais para a cavidade torácica. Na 
grande maioria das vezes este deslocamento 
ocorre na vida fetal. Dependendo da 
localização, podem ser classificadas em três 
tipos. A hérnia de Bochdalek é a forma mais 
comum (70-75%),  resultado de um defeito 
posterolateral do diafragma e na maioria das 
vezes acometendo o lado esquerdo. Hérnia 
de Morgagni-Larrey ocorre em 20-25% das 
vezes, em posição anteromedial e as hérnias 
centrais, incidentes em apenas 2-5% dos 
casos.1 Acometimento bilateral é muito 
raro e está normalmemte associado com 
prognóstico reservado. 

A eventração diafragmática (ED) é 
caracterizada por aplasia de uma parte ou de 
todo o músculo, que é substituído por tecido 
fibroelástico e consequentemente leva ao 
deslocamento do diafragma para o tórax.2 
Pode ser de origem congênita ou adquirida.

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA 
CONGÊNITA POSTEROLATERAL

Epidemiologia

A incidência da HDC é de aproxima-
damente 1-4/10.000 nascidos vivos, com 
uma ligeira prevalência no sexo masculino.3 

Pode apresenta-se como uma anomalia 
isolada ou associada com anomalias de 
outros órgãos. Dentre as mais frequentes 
aneuploidias associadas com HDC incluem-
se a trissomia do cromossoma 18, trissomia 
do 13 e trissomia do 21. A síndrome de 
Turner também pode ser vista em associação. 
Exposição a agentes teratogênicos com 
mofetil micofenolato, alopurinol e lítium 
durante a gravidez, são relatados como 
associados com HDC.4

Embriologia/fisiopatologia

O diafragma é derivado do septo trans-
verso, dobras pleuroperitoneais, mesentério 
dorsal e um par de massas pré-musculares 
opostas ao quarto segmento cervical do 
embrião de 9mm. Em condições normais, 
as dobras pleuroperitoneais se fundem com 
o septo transverso, o mesentério esofágico e 
o crescimento muscular da parede do corpo 
invadem as dobras formando a parte muscular 
do diafragma. Por volta da 12a semana de 
gestação o completo desenvolvimento do 
diafragma está finalizado. A fusão incompleta 
de qualquer um desses componentes pode 
produzir uma hérnia da porção anterior 
do diafragma (Hérnia de  Morgagni) , um 
defeito da porção posterolateral (Hérnia de  
Bochdalek), uma hérnia do hiato esofageano 
(Hérnia hiatal) ou eventração do diafragma.5 

A herniação das estruturas do abdome 
para a cavidade torácica pode interferir no 
desenvolvimento pulmonar normal, deter-
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minado assim as bases dos dois principais 
achados fisiopatológicos encontrados na 
HDC: hipoplasia pulmonar e anormalidade 
do sistema vascular pulmonar. A hipoplasia 
pulmonar é refletida por uma diminuição 
acentuada na formação das vias aéreas, 
bronquíolos terminais e alvéolos e normal-
mente afeta os dois pulmões, sendo que o 
lado do defeito é sempre mais comprometido 
que o contralateral. Há também um 
remodelamento vascular anormal, resultando 
em espessamento da camada arterial média, 
com potencial para desenvolver hipertensão 
arterial pulmonar persistente. Hipoplasia 
e disfunção ventricular esquerda também 
são observadas, e contribuem para piorar a 
hipertensão pulmonar. 

Uma outra hipótese para a ocorrência 
da HDC é que a hipoplasia pulmonar seria 
o fator primário causal, resultando em herni-
ação das vísceras abdominais para a cavidade 
torácica. Independentemente da causa, a 
hipoplasia pulmonar, a vasorreatividade 
pulmonar anormal e a hipertensão pulmonar 
são os principais contribuintes para a 
morbimortalidade associada à HDC.6

Diagnóstico

Com os avanços dos exames de imagem 
realizados durante a gestação, cerca de dois 
terços dos casos de HDC são detectados no 
período antenatal, entre 18 e 24 semanas. 
Visualização de conteúdo abdominal no 
tórax e desvio mediastinal contralateral no 

exame ultrassonográfico, são aspectos carac- 
terísticos de HDC. Entretanto, um pequeno 
defeito pode não ser identificado precoce-
mente devido a ausência de estruturas do 
abdome na cavidade torácica. HDC do 
lado direito com herniação hepática pode 
ser de diagnóstico difícil, uma vez que a 
ecogenicidade do fígado é muito similar 
à do pulmão na ultrassonografia fetal. 
Nesta circunstância, o exame com Doppler 
colorido pode identificar a presença dos 
ductos venosos e vasos intra-hepáticos na 
cavidade torácica. Ressonância nuclear mag- 
nética fetal é largamente usada para a 
avaliação da severidade da HDC assim como 
de outras anomalias associadas. O grau de 
hipoplasia pulmonar, a posição do fígado 
e as anomalias coexistentes determinam as 
chances de sobrevivência e prognóstico em 
HDC. A relação pulmão/cabeça (RPC) é 
um marcador do grau de volume pulmonar. 
É calculada pela medida da área pulmonar 
do pulmão contralateral dividida pela 
circunferência da cabeça fetal. Metkus et al., 
relataram sobre uma cohort de fetos com 
HDC diagnosticados com menos de 25 
semanas de gestação que a RPC >1,35 estava 
associada com 100% de sobrevida e uma 
RPC < 0,6 sem sobrevivencia.7 Polidrâmnio 
pode ser o resultado da compressão esofágica 
e comprometimento da deglutição fetal. 
Isso pode resultar em parto prematuro, 
aumentando a morbimortalidade associada 
à HDC. A administração pré-natal de corti- 
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coide pode ser considerada, devido a esse 
risco de parto prematuro. A avaliação gené-
tica é recomendada em todos os casos de 
HDC, dado o risco aumentado de síndromes 
genéticas associadas.

trataMENto

Manejo pré-natal
Uma vez confirmado um diagnóstico 

de HDC é recomendável cuidadosa moni-
torização para checar o bem estar do feto. 
Nos casos moderados e severos, em centros 
de referência, são oferecidos terapia intra-
útero para casos selecionados. Nesta 
terapia, a traquéia fetal é ocluída por um 
balão inflado sob visualização endoscópica 
entre 26 e 30 semanas de gestação, que 
resultará num acúmulo de flúidos pulmo-
nares, propiciando um alongamento e 
crescimento pulmonar. A oclusão traqueal 
pode afetar a produção de surfactante por 
diminuir o número de pneumócitos tipo 2. 
Assim o balão é retirado em torno de 33 a 34 
semanas de gestação para permitir a produção 
de surfactantes. Há um risco aumentado de 
parto prematuro associado a essa terapia, 
mas estudos mostraram uma melhor taxa de 
sobrevivência no grupo de cirurgia fetal em 
comparação ao grupo controle.8,9,10

Manejo pós-natal
Recomenda-se o nascimento em centros 

terciários, com experiência no manejo com 

HDC e com acesso à terapia de oxi-genação 
por membrana extracorpórea (ECMO). 
O parto de criancas com HDC não é reco- 
mendado antes de 37 semanas de gestação. 
Hutcheon et al. observaram que a morta-
lidade em bebês com HDC nascidos com 
40 semanas foi significativamente menor do 
que aqueles nascidos com 37 semanas.11

Manejo na sala de parto
É de vital importância para o prog-

nóstico da HDC uma equipe de pediatras 
treinados e com experiência em atendimento 
neonatal de recém-nascidos com dificuldade 
respiratória. Recomenda-se imediata des-
compressão gastrica e imediata intubação 
traqueal. O uso de máscaras deve ser evitado 
porque provoca distensão gástrica e intestinal, 
piorando ainda mais o desvio mediatinal e 
a compressão pulmonar. O recém-nascido 
deve ser imediatamente transferido para 
unidade de terapia intensiva neonatal para 
estabilização clínica e ventilatória.

trataMENto cirúrgico

Durante muitas décadas a HDC foi 
tratada como uma emergêcia cirúrgica, to-
davia com alta taxa de mortalidade, rela-
cionada sobretudo à hipertensão pulmonar.12 
A prática de levar o recém-nascido às pressas 
diretamente da sala de parto para a sala de 
cirurgia foi questionada, e a pesquisa não 
demonstrou benefício clínico.13 Nos dias 



114

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 191(2), 2020

atuais o tratamento cirúrgico é retardado 
para pelo menos 48 a 72 horas após o nas- 
cimento, permitindo assim adaptação da vas-
culatura pulmonar e melhora da hipertensão 
pulmonar. Para aquelas com hipertensão 
pulmonar severa a cirurgia pode ainda ser 
adiada, até que a esteja adequadamente 
controlada.14 Pacientes com hipertensão 
pulmonar refratária podem ser selecionados 
para terapia com ECMO.15 

A abordagem cirúrgica da HDC tem 
sido historicamente realizada por uma 
incisão abdominal subcostal. A cirurgia 
minimamente invasiva vem se tornando 
popular em centros referenciados, e muitos 
reparos de HDC em crianças estáveis são 
agora feitas por videotoracoscopia.16 Isto 
requer alto grau de experiência, não apenas do 
cirurgião, mas também de anestesiologistas 
e neonatologistas experientes no manejo da 
HDC. Em pacientes selecionados a cirurgia 
tradicional pode ser substituída por reparo 
videocirúrgico. Técnicas minimamente inva-
sivas associam-se com menos dor no pós-
operatório,  menor tempo de ventilação, 
menor tempo de internação hospitalar e 
evitam complicações relacionadas com as 
grandes incisões cirúrgicas.17

Prognóstico
A prematuridade, tamanho do defeito, 

grau de hipoplasia e hipertensão pulmonar e 
anomaias associadas estão entre os principais 
fatores que determinam a morbimortalidade 
associada à hérnia diafragmática congênita. 

As taxas de sobrevida global descritas na 
literatura variam entre 60 e 70%.8,19,20

Complicações
Reincidência da hérnia pode aparecer 

precocemente, ou após meses ou anos após 
a cirurgia, sobretudo nos casos com largos 
defeitos.21 Por um longo tempo as crianças 
podem enfrentar consideráveis problemas 
respiratórios, nutricionais, atrasos no desen-
volvimento neurológico e deformidades or-
topédicas.22 O tratamento com ECMO e o 
reparo do defeito muscular com a utilização 
de tela foram associados a morbidade pul-
monar mais significativa. Uma abordagem 
multidisciplinar com seguimento de longo 
prazo se faz necessário para crianças com 
HDC.23

HÉRNIA DE MORGAGNI-LARREY

A Hernia de Morgagni (HM) foi descri-
ta pele primeira vez em 1769 pelo anatomista 
italiano Giovanni Battista Morgagni como 
uma hérnia diafragmática anterior origi-
nária dos trígonos costoesternais, um es-
paço triangular localizado entre as fibras 
musculares originárias do processo xifóide e a 
margem costal do diafragma.24,25  Esse espaço 
potencial para desenvolvimento de uma 
hérnia localiza-se posterior e lateralmente 
ao esterno na altura da sétima costela, em 
ambos os lados do xifóide.26 Sob condições 
normais, este espaço é preenchido por uma 
variável quantidade de gordura. Além disso, 
uma camada pleural a recobre superior- 
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mente, enquanto o peritônio a alinha por 
baixo. No caso de uma hérnia de Morgagni, 
o peritônio e o conteúdo do abdome sofrem 
protusão através dessa área potencialmente 
fraca para a cavidade torácica.27 A HM  
pode ocorrer em cada lado do esterno, no 
entanto, é mais comum do lado direito.28 
Ocasionalmente, as hérnias de Morgagni 
bilaterais se comunicam na linha média, 
constituindo um grande defeito diafragmático 
anterior que se estende por toda a linha 
média da direita para a esquerda.29 O saco 
herniário contém principalmente o cólon 
transverso com a gordura omental; raramente 
o estômago, as alças do intestino delgado e o 
fígado podem estar presentes.30 Embora esse 
defeito possa ser observado em neonatos, 
geralmente se apresenta em crianças mais 
velhas ou mesmo nos adultos. Anomalias 
associadas podem estar presentes e incluem 
a má rotação intestinal, defeitos cardíacos 
e trissomia21.31,32 A HM é na maioria das 
vezes descoberta incidentalmente durante a 
realização de radiografia do tórax que revela 
um  nível hidroaéreo. Um enema baritado ou 
uma tomografia computadorizada podem 
confirmar o diagnóstico. Os casos sinto-
máticos podem apresentar dispnéia, tosse, 
dor torácica e sintomas obstrutivos.26 Não há 
diretrizes para o tratamento devido à raridade 
dos casos, no entanto, o tratamento cirúrgico 
deve ser indicado em todos os casos para 
prevenir as complicações. Tanto a literatura 
pediátrica quanto a adulta descrevem várias 

formas para reparar as HM, incluindo técnica 
de reparo aberto,33,34 laparoscópica,35,36 
toracoscópico,37 e robótica,38,39 assim como 
reparos com a utilização de telas.40

EVENTRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA

Eventração diafragmática (ED) é uma 
rara entidade caracterizada pela  elevação 
de um diafragma paralisado, podendo ser 
de origem congênita ou adquirida. A ED 
congênita apresenta aplasia de uma parte 
ou de todo o músculo diafragma, que é 
substituída por tecido fibroblástico.41 Na 
forma adquirida, o músculo diafragmático 
geralmente está presente em sua distribuição 
normal, mas está atenuado e inativo. A 
ED congênita pode ser indistinguível de 
uma hérnia de Bochdalek com saco, apre-
sentando sintomas respiratórios graves e 
precoces. Quando acomete o diafragma de 
forma parcial, geralmente é descoberta inci-
dentalmente nas radiografias de tórax.29 A 
lesão adquirida é devida à paralisia do nervo 
frênico, que pode ocorrer por lesão durante 
o reparo de defeitos cardíacos congênitos ou 
por lesão do plexo braquial ao nascimento 
(paralisia de Erb).42

As crianças podem não apresentar sin-
tomas, mesmo com grandes eventrações. 
Infecções respiratórias, chiado, intolerância 
aos exercícios físicos podem ser observados. 
O diagnóstico geralmente é feito pela 
fluoroscopia ou pela ultrassonografia. A to-
mografia computadorizada e a ressonância 
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magnética também podem ser utilizadas para 
avaliação. Uma pequena eventração pode ser 
deixada sem tratamento. O reparo é indicado 
quando se identifica um déficit funcional do 
pulmão ipsilateral nos estudos de ventilação/
perfusão.29 O pulmão comprimido não se 
desenvolve de forma adequada.

O reparo cirúrgico da ED envolve a 
plicatura da porção central redundante do 
diafragma, que pode ser realizada por várias 
vias de acesso. O tratamento cirúrgico foi ini-
cialmente descrito como uma laparotomia 
em 1927, seguida de abordagens transto-
rácicas, toracoscópicas e laparoscópicas.43,44 
A cirurgia minimamamente invavisa por 
videotoracoscopia ou videolaparoscopia as- 
socia-se com recuperação mais rápida, 
menor complicação relacionada a incisão e 
diminuição da dor pós-operatória.45,46 

objEtivoS:

O objetivo deste estudo foi avaliar a 
experiência pessoal e os resultados  com a 
utilizaçao da cirurgia minimamente invasiva 
para os defeitos diafragmáticos congênitos 
ou adquiridos em recém- nascidos e crianças.

MétodoS:

Pacientes 
Foi realizada uma revisão retrospectiva 

de prontuários de  pacientes submetidos a 
tratamento cirúrgico de forma minima-

mente invasiva, para reparo de hérnia de 
Bochdalek, hérnia de Morgagni e eventração 
diafragmática, entre janeiro de 2013 e abril 
de 2017. Todas as cirurgias foram realizadas 
pelo primeiro autor e auxiliadas por um ou 
mais cirurgiões assistentes. Os casos foram 
subdivididos em 3 grupos de acordo com 
o tipo do defeito: hérnia de Bochdalek 
(grupo 1), hérnia de Morgagni (grupo 2) e  
eventração diafragmática (grupo 3).

Foram coletados dados demográficos 
básicos dos pacientes, sinais e sintomas, 
anomalias congênitas associadas, conteúdo 
presente no saco herniário, tipos de reparos 
realizados, recorrência e acompanhamento. 
O acompanhamento incluiu avaliação 
clínica e estudo com imagens.

Critérios de Inclusão
Os critérios de inclusão de cada grupo 

foram: hérnia de Bochdalek (grupo 1) — es- 
tabilidade clínica e mínimo suporte venti-
latório (pressão menor do que 24 mmHg e 
FiO2 < 50%); hérnia de Morgagni (grupo 
2) — infecções respiratórias de repetição; 
eventração diafragmática (grupo 3) — Com-
prometimento da função ventilatória com 
necessidade de fluxo contínuo de oxigênio 
ou dispneia de esforço. 

Exclusão
Foram excluídas as crianças com hérnia 

de Bochdalek em que não foi possível estabi-
lidade clínica e suporte ventilatório mínimo 
(pressão de ventilação abaixo de 24 mmHg. 
Toracotomia convencional foi realizada neste 
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grupo. Não houve exclusão para os pacientes 
com eventração do diafragma e hérnia de 
Morgagni.

Técnica cirúrgica
Videotoracoscopia foi a técnica utilizada 

para os casos dos grupos 1 (hérnia de 
Bochdalek) e 3 (eventração diafragmática). 
Paciente posicionado em decúbito dorsal 
com coxim do lado afetado e elevação do 
tórax para uma angulação de 15 graus. 
Trocarte de 6 mm introduzido em região 
infraclavicular, na linha médio-clavicular, 
sob visão direta da cavidade (técnica de 
Hasson), onde foi introduzida ótica de 
5mm e 30 graus. Iniciado pneumotórax 
com a utilização de CO2 aquecido, com 
pressão de 4-6 mmHg e fluxo de 0,5 a 1 
litro por minuto. Os outros dois portes 
3,5 mm foram colocados sob visão ótica 
na linha axilar anterior e paraesternal no 
4º espaço intercostal (figura 1A,B,C). Após 
inspeção da cavidade torácica, três situações 
específicas foram observadas para os casos do 
grupo 1, os quais tiveram diferentes táticas 
cirúrgicas. Grupo 1 A, conteúdo abdominal 
no tórax sem a presença de saco herniário e 
com defeito diafragmático em fenda  (figura 
1E,F); grupo 1B, conteúdo abdominal no 
tórax sem a presença de saco herniário e com 
extenso defeito ou agenesia do diafragma ; 
grupo 1C,  conteúdo abdominal no tórax 
com a presença de saco herniário . Para os 
casos 1A , o reparo foi feito com pontos 
separados de poliéster 2-0 ; para os do grupo 

1B, o reparo do defeito foi feito através 
de incisão complementar de 3 cm, no 80 
espaço intercostal, foi realizada técnica 
videoassistida com a colocação de tela de 
polipropileno e polidioxanona parcialmente 
absorvível, ancorada com fio de poliéster 
4-0; para o grupo 1C, foi feita a plicatura 
do defeito com pontos separados com fio de 
poliéster 2-0. Para os pacientes do grupo 3, 
foi realizada plicatura do defeito com pontos 
separados com fio de poliéster 2-0.

A técnica cirúrgica no grupo 2 (hérnia 
de Morgagni) foi por laparoscopia com o 
paciente posicionado em decúbito dorsal 
(figura 2 D,E,F). Foram utilizados três acessos 
com trocartes de 5 mm. Inicialmente foi feita 
a introdução da cânula umbilical pela técnica 
de Hasson. Segue-se com pneumoperitôneo 
com CO2 aquecido, com pressão de 8-10 
mmHg e fluxo de 1 a 2 litro por minuto. Duas 
cânulas de 6mm para instrumentos foram 
colocadas sob visão ótica, nos hipocôndrios 
direito e esquerdo. Uma vez estabilizados os 
trocartes e a pressão abdominal, o defeito foi 
avaliado tracionando-se a borda anterior do 
diafragma até a parede abdominal anterior 
(figura 2 G). A ausência de tensão com esta 
manobra habilitou a realização da correção 
primária da hérnia. Em adição à laparoscopia 
foi feita uma incisão transversa de mais 
ou menos 1 cm de extensão no epigástrio, 
próximo ao processo xifóide (figura 2 E). 
Essa incisão permite o descolamento da pele 
e tecido celular subcutâneo, fundamental 
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para  que a musculatura possa ser visualizada  
numa extensão de cerda de 5cm ao redor 
desta incisão. Utilizando-se de uma pinça 
de perfuração de aponeurose foram intro-
duzidos pontos agulhados sequenciais de fio 
de poliéster 2-0, de forma transparietal para 
dentro da cavidade abdominal (figura 2 H). 
Por visão laparoscópica a agulha é apanhada 
e cada ponto é passado na borda anterior 
do diafragma juntamente com uma faixa 
de saco herniário (figura 2 I). A pinça de 
aponeurose é retirada e reintroduzida numa 
distância de 1 cm da perfuração anterior e 
o fio é apreendido e retirado para fora para 
ser amarrado externamente (figura 2 J). Esta 
distância de 1cm fornece uma boa camada 
musculoaponeurótica para sustentação da 
sutura. Após a colocação de todas as suturas, 
os nós foram amarrados de forma extra-
corpórea e sepultados sob e pele e a gordura 
subcutânea.

Resultados
Foram estudados 18 casos, 12 pacientes 

do grupo 1 (hérnia de Bochdalek), 3 do 
grupo 2 (hérnia de Morgagni) e 3 do grupo 
3 (eventração diafragmática). O grupo 1 foi 
ainda subdivido em 1A com 3 casos, 1B com 
3 casos e 1C com 6 casos. 

Dos 12 pacientes do grupo 1, 9 eram 
do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O 
lado mais acometido foi o lado esquerdo com 
11 pacientes e apenas 1 à direita. A idade 
na correção cirúrgica variou de 3 dias de 
vida a 7 anos, desses, 7 foram corrigidos no 

período neonatal (média de 6 dias de vida). 
As malformações associadas encontradas 
foram: dextrocardia, deficiência de G6PD, 
hidrocefalia e pé torto congênito. 

No grupo 1A (conteúdo abdominal no 
tórax sem saco herniário e defeito em fenda 
no diafragma) pode ser observado a presença 
de alças de delgado em todos os casos, assim 
como do baço em dois deles e do cólon em 
um caso. Todos tiveram diag-nóstico pré-
natal e não necessitaram de tratamento no 
período fetal com colocação de balão. Os 
pacientes foram submetidos a tratamento 
cirúrgico entre o 3˚e o 5˚ dia de vida. Um 
teve recidiva precoce por deiscência da sutura 
e foi reabordado no 8˚ dia de pós-operatório 
com colocação de tela. Os demais, sem 
intercorrências no pós-operatório ou durante 
o seguimento por 4 anos. 

O grupo 1B (conteúdo abdominal no 
tórax sem saco herniário e extenso defeito 
ou agenesia do diafragma) também com 
3 casos (todos a esquerda), sendo dois de 
agenesia diafragmática e um com defeito 
extenso por recidiva tardia de correção 
cirúrgica convencional por laparotomia. 
O conteúdo intratorácico observado foi 
de alças de delgado, cólon, estômago, 
baço, rim esquerdo (1 caso) e fígado (1 
caso). Importante ressaltar que os casos de 
agenesia diafragmática tiveram diagnóstico 
pré-natal e foram submetidos a colocação 
de balão traqueal durante a gestação. Um 
desses evoluiu com hipoplasia e hipertensão 
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pulmonar grave, apresentou ainda hemor-
ragia intracraniana e hipotensão no pós-
operatório e evoluiu para óbito. Os outros 
dois casos tiveram evolução satisfatória, 
sem complicações. Acompanhamento pós-
operatório ambulatorial de 3-4 anos. 

O grupo 1C (conteúdo abdominal no 
tórax com presença de saco herniário) com 
5 casos a esquerda e um à direita. Apenas 
esse caso de hérnia do lado direito teve 
diagnóstico pré-natal e foi operado com 4 
dias de vida. Outro apresentou insuficiência 
respiratória ao nascimento e também foi 
corrigido no período neonatal. Os outros 4, o 
diagnóstico foi feito por quadro respiratório 
ou pneumonia de repetição. Todos tiveram 
excelente recuperação pós-operatória e sem 
complicações precoces ou tardias durante 
seu seguimento ambulatorial (3-7 anos).

No grupo das hérnias de Morgagni ou 
grupo 2, foram estudados 3 pacientes, 2 do 
sexo feminino e 1 do sexo masculino. A idade 
das crianças na cirurgia variou de 6 meses a 
1 ano e 10 meses. Nenhum dos 3 casos teve 
suspeita no pré-natal e o diagnóstico foi feito 
durante investigação de quadro respiratório 
agudo. Dentro do saco hérniario foi encon-
trado a presença de colón (3/3) e delgado 
(2/3). A correção cirúrgica foi feita pela via 
laparoscópica e não houve complicações pós-
operatórias. O seguimento desses pacientes  
foi de 3 a 7 anos com médio de 5 anos.

O grupo 3, das eventrações diafrag-
máticas, também contêm 3 casos, sendo 2 

do sexo masculino e 1 do sexo feminino. 
O lado acometido em dois casos foi o 
esquerdo e em um o direito. A idade das 
crianças na cirurgia foi de: 1 mês, 3 meses e 
6 meses. Um caso possuiu defeito primário 
e outros dois secundários a cardiopatias 
complexas e história de cirurgia cardíaca. A 
cirurgia foi realizada por toracoscopia com 
a plicatura em todos os casos. Não houve 
recidivas e evoluíram sem complicações após 
acompanhamento médio de 4 anos.

Discussão 
O reparo videoendoscópico através da 

videotoracoscopia ou videolaparoscopia para 
os defeitos do diafragma congênitos ou ad- 
quiridos em recém-nascidos e crianças oferece 
várias vantagens em comparação ao reparo 
aberto. O reparo aberto é normalmente 
realizado através de uma grande incisão 
torácica ou subcostal,  que pode ser evitada 
com a cirurgia minimamente invasiva. Os 
requisitos para o tratamento da dor são 
bastante reduzidos, possivelmente influen-
ciando na diminuição  do tempo de intu-
bação e no íleo paralítico pós-operatório.

O desenvolvimento de microprocessa-
dores de alta resolução, câmeras digitais, 
instrumentos endoscópicos e ópticas mais 
delicadas permitiram que cirurgiões pediatras 
realizassem procedimentos intratorácicos 
de maior complexidade pela abordagem 
toracoscópica.

Esta revisão se concentra em três proce-
dimentos de recém-nascidos e lactentes (hér- 
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nia de Bochdalek, hérnia de Morgagni e 
even-tração diafragmática), habitualmente 
reali-zados de forma convencional, que nos 
últimos anos passaram a ser reparados de 
forma minimamente invasiva.

Para os recém-nascidos com hérnias de 
Bochdalek,  a hipoplasia pulmonar, presente 
na maioria dos casos, gera uma hipertensão 
pulmonar de intensidade variável, que pode 
comprometer a funções respiratória e  
cardiocirculatória durante o ato cirúrgico. 
Foram então estabelecidos como  critérios 
de seleção para videotoracoscopia: 1)  
estabilidade com baixo suporte ventilatório, 
dentro de um limite máximo de pressão 
inspiratória de 24 mmHg; 2) ausência de 
sinais clínicos de hipertensão pulmonar.47,48 

No nosso estudo, dentre os 12 casos de 
hérnia de Bochdalek, 7 foram submetidos 
a videotoracoscopia no período neonatal, 
baseado nos critérios citados anteriormente. 
Em contraste com os casos neonatais, os 
pacientes diagnosticados tardiamente não 
estão associados à hipoplasia pulmonar ou 
instabilidade cardiocirculatória, portanto 
são considerados bons candidatos para a 
CMI.49,50 Na nossa experiência, 5 pacientes 
foram diagnosticados por sintomas respi-
ratórios depois do periódo neonatal, entre 
1mês e quinze de dias de vida e 7 anos. 
Todos submetidos a videotoracoscopia, sem 
intercorrências.

A determinação dos fatores de risco 
para recorrência tem sido o foco de muitos 

estudos. Numa recente revisão retrospectiva 
multi-institucional por Weaver et al. foi 
observada uma taxa de recorrência geral de 
8% para os reparos por videotoracoscopia, 
sendo os fatores de risco principais: uso 
de vasopressores, reparo sob ventilação 
de alta frequência e a presença do baço 
na cavidade torácica.51 Dos 7 pacientes 
operados no período neonatal foi observada 
recidiva em 1 caso, o que representa 14%  
de recorrência.

Poucos relatos de casos foram descritos 
na literatura sobre reparo toracoscópico de 
eventração diafragmática em crianças, fato 
ainda mais raro em  recém-nascidos. Singh 
et al em 2020 publicaram uma das maiores 
séries sobre correção videotoracoscópica de 
eventração diafragmática em recém-nascidos 
e crianças.52 Um total de 26 pacientes foi 
submetido a uma abordagem toracoscópica 
para correção de eventração diafragmática, 
com uma proporção de 12 masculinos para 1 
feminino. Foram 9 no período neonatal, 12 
entre 1 mês e 1 ano de idade e 5 maiores de 
um ano. O lado esquerdo foi comprometido 
em 21 pacientes. Complicações precoces 
foram observadas em 3 casos, enfisema 
subcutâneo, hemotórax e pneumotórax, res-
pectivamente. O reparo toracoscópico foi 
bem sucedido em 24 pacientes, enquanto 
dois casos apresentaram recidiva após 6 meses 
e 1 ano, respectivamente. Nossa casuística é 
de apenas 3 casos, 2 do sexo masculino e 1 
feminino, com idades de 1 mês, 3 meses e 
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6 meses e o lado esquerdo foi afetado em 2 
pacientes. Com um seguimento médio de 
4 anos, não foi visto nenhuma recidiva da 
doença. 

As técnicas anteriores de reparo aberto 
da hérnia de Morgagni com incisões me-
dianas ou transversas no epigástrio eram 
previamente recomendadas.33 Com os avan-
ços da videocirurgia, Laituri e cols. em 2011 
recomendaram o tratamento através de 
videolaparoscopia.53 Vários estudos defen-
dem a abordagem da hérnia de Morgagni 
através de laparoscópica com a confecção 
de nó extracorpóreo.54,55,56 Lin e cols. em 
2019, apresentaram 11 casos de hérnia de 
Morgagni operados por videolaparoscopia 
com nó extracorpóreo. Seis pacientes eram 
do sexo masculino e 5 feminino, a idade 
média foi de 1,4 anos, variando entre 8 
dias e 3,4 anos. Três pacientes sem sintomas 
foram diagnosticados incidentalmente em 
radiografia de tórax, enquanto os oito 
restantes apresentaram sintomas respirató-
rios, incluindo infecção pulmonar recor-
rente, chiado no peito ou tosse. Em 
seguimento médio de 40 meses, com acom-
panhamento por radiografias e exame físico 
não foram observadas complicações.56 Nossa 
experiência com 3 casos, sendo 2 do sexo 
feminino e 1 masculino, com idade entre 6 
meses e 1 ano e 10 meses, todos operados por 
videolaparoscopia com nó extracorpóreo, não 
observamos complicações em seguimento 
médio de 5 anos.

coNcluSão:

A cirurgia minimamente invasiva atra-
vés da videotoracoscopia para o tratamento 
da hérnia de Bochdalek e eventração 
diafragmática em recém-nascidos e crianças, 
e por videolaparoscopia para a hérnia de 
Morgagni foi eficaz, com baixa morbidade 
e taxa de recidiva de acordo com a literatura.
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apêNdicE 1 (figuraS)

Figura1 A,B,C,D,E,F,G,H,I: Hérnia de Bochdalek à esquerda.
A) Posicionamento do paciente na mesa cirúrgica (elevação de 15 graus sob coxim do lado 

a ser operado). B,C) Localização dos trocartes. D) RX toracoabdominal em AP mostrando 
conteúdo gasoso no hemitórax esquerdo. E) Conteúdo abdominal no tórax sem a presença de 
saco herniário.F) Defeito do diafragma. G) Resultado final; sutura com fio de poliéster 2-0, 
pontos separados. H) RX do pós operatório imediato (pneumotórax residual). I) RX do pós 
operatório tardio (aspecto normal).
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Figuras 2 A,B,C,D,H,I,J,K. Hérnia de Morgagni.

2A) Radiografia tóracoabdominal em AP mostra alças intestinais na cavidade torácica 
em posição mediana. 2B) Radiografia tóracoabdominal em perfil mostra alças intestinais 
na cavidade torácica em posição anterior. 2C) Tomografia computadorizada do tórax (visão 
em perfil) identifica alças colônicas dentro da cavidade torácica, anteriormente. 2D,E e F) 
Paciente em decúbito dorsal na mesa cirúrgica; posicionamento dos trocartes; incisão de 
cerca de 1cm no epigástrio para passagem dos pontos de ancoramento do diafragma à parede 
torácica anterior. 2G) Defeito em parede anterior do diafrágma. 2H) Passagem transpariental 
de fio agulhado de poliéster 2-0. 2I) Visão laparoscópica dos pontos transparietais ancorando 
a borda anterior do defeito do diafragma. 2J) Confecção dos nós de forma extracavitário. 2K) 
Resultado final.
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apêNdicE ii 
Tabela com distribuição demográfica dos casos
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Craniofaringiomas: quimioterapia 
intratumoral com interferon-α: estudo 
preliminar multicêntrico com 60 casos
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objEtivo

Os autores avaliaram a eficácia da 
quimioterapia intratumoral baseada em 
interferon-α (IFNα) em pacientes pedi-
átricos com craniofaringiomas císticos.

MétodoS

Em um estudo multicêntrico pros-
pectivo de 60 pacientes pediátricos, os 
autores avaliaram a eficácia da quimioterapia 
intratumoral baseada em INFα2A. O 
estudo foi realizado entre 2000 e 2009 
em três locais: a Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo, a 
Universidade Católica de Roma e o Instituto 
de Neurocirurgia de Santiago, Chile. A 
avaliação incluiu exames de controle clínico 
e radiológico, efeitos colaterais observados e 
dose total utilizada.

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa GRAACC/IOP: Ref. IOP-468/2005 e 
051/2018; e pelo CEP: No. CEP: 0330.0013.04/2019 – CAAE: 10832219.0.0000.5505.
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rESultadoS

Foram analisados sessenta casos de 
craniofaringioma cístico. A coorte consistiu 
em 35 homens, 25 mulheres e crianças 
(idade média de 11 anos). A melhora 
clínica e radiológica foi alcançada em 76% 
dos casos. Novos déficits endocrinológicos 
foram observados em 13% dos casos. Em 
aproximadamente 30% dos pacientes, a 
evolução incluiu alguns efeitos colaterais 
leves, sendo os mais comuns dores de cabeça 
(33%) e edema palpebral (28%). O número 
de ciclos variou de 1 a 9 (média de 5 ciclos) 
e a dose total aplicada por ciclo foi de 
36.000.000 UI.

coNcluSõES

Esta foi a maior série documentada 
de quimioterapia intratumoral usando 
INFα para o controle de craniofaringiomas 
císticos. O tratamento mostrou-se eficaz; 
não houve mortalidade e morbidade pois 
as taxas foram baixas. (DOI: 10.3171 / 
2010.1.FOCUS09310)

Craniofaringiomas (CPs) são lesões 
benignas de crescimento lento que desafiam 
todo neurocirurgião, mesmo desde o 
advento dos principais desenvolvimentos 
tecnológicos, com refinamentos importantes, 
como microscópicos aspiradores ultrassô-
nicos, neuroendoscópios e terapia de repo- 

sição hormonal. Nos principais centros 
de neurocirurgia pediátrica com excelente 
suporte endocrinológico, não é incomum ver 
pacientes com CPs sofrerem com transtornos 
como obesidade, panpituitarismo, hipercoles-
terolemia e distúrbios psicológicos.9 Se, por 
um lado, uma ressecção completa dessas 
lesões é tremendamente satisfatório para os 
neurocirurgiões, por outro por outro lado, 
esse sentimento é temporário porque a 
lesão e os efeitos da disfunção hipotalâmica 
se repetirão. O uso de quimioterapia 
intratumoral com a citocina INFα é um 
método simples, com um custo muito baixo, 
que permite a controle desses tumores.

MétodoS

Analisamos prospectivamente 60 paci-
entes com predominância de CPs císticos 
(> 60% do volume do tumor). Os pacientes 
foram submetidos a tratamento na Oncolo-
gia Pediátrica Instituto da Universidade 
Federal de São Paulo (37 casos), Universidade 
Católica de Roma (9 casos) e Universidade 
do Chile (14 casos). O mesmo protocolo 
de quimioterapia intratumoral envolvendo 
interferon alfa 2A (INFα2A) foi utilizado 
em cada instituição após a aprovação do 
respectivo comitê de ética. Trinta e cinco 
pacientes eram do sexo masculino (58,3%) 
e 25 do feminino (41,7%). Os pacientes 
variaram de 20 meses a 18 anos (idade 
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média de 11 anos). Vinte e cinco pacientes 
(41,7%) apresentou sintomas iniciais como 
hipertensão intracraniana, 6 apresentaram 
distúrbios endocrinológicos (10%) e apenas 
4 (6,7%) apresentaram sintomas iniciais 
de distúrbios visuais. A associação de 
hipertensão intracraniana com deficiência 
visual foi encontrada em 8 casos e com 
distúrbios endocrinológicos em 14 casos; a 
associação de hipertensão intracraniana com 
deficiência visual e distúrbios endócrinos 
foi observada em 3 casos. Onze pacientes 
apresentaram apenas diabetes insípido 
e 8 pacientes com disfunção isolada do 
hormônio do crescimento. Onze pacientes 
apresentaram mais de três déficits hormonais. 
De 60 pacientes, apenas 39 (65%) rece-
beram tratamento “naive” e os demais, 21 
pacientes receberam outras terapias para 
controle da doença. Dezoito pacientes foram 
submetidos à cirurgia, sendo três pacientes 
submetidos à administração intratumoral do 
quimioterápico bleomicina.

Dezenove pacientes apresentaram hidro-
cefalia na apresentação e 13 necessitaram de 
implante de derivação.

Em 37 pacientes foi possível analisar e 
comparar o volume do tumor antes e após 
o tratamento usando a equação de volume 
elipsoide: A × B × C × 0,52, onde A, B e C 
são os principais diâmetros medidos nos três 
planos especiais. 

O protocolo de tratamento começa com 
a implantação de um cateter na cavidade 

do tumor cístico; o cateter é conectado a 
um reservatório subcutâneo de Ommaya. 
Em 40 casos o cateter foi implantado 
via craniotomia, em 13 casos usando o 
neuroendoscópio, em 4 guiados por neuro-
navegação, em 2 por punção à mão livre e 
em 1 caso por neuroendoscopia acoplada 
à neuronavegação (fig. 1). Em 52 casos 
(86,6%) foram implantados apenas 1 cateter, 
em 7 pacientes 2 cateteres e, em 1 caso,  
3 cateteres foram implantados. Cinco dias 
após a implantação do cateter, um agente 
de contraste foi injetado no cisto para 
determinar se houve algum vazamento. A 
presença do vazamento não foi considerada 
uma contraindicação para o tratamento 
porque o interferon alfa (INFα) não 
apresenta neurotoxicidade relacionada.

Depois de verificar se o cateter estava 
bem posicionado, injetamos, em dias 
alternados, 3.000.000 UI de INFα2A. Antes 
das injeções de INFα, o líquido cístico dos 
CPs era aspirado. 

A quantidade de líquido removido 
dependia do tamanho do cisto e sintomas 
apresentados pelos pacientes. Nós inter-
rompemos sucção quando mais de 20ml 
eram removidos ou quando o paciente se 
queixava de dor de cabeça. Trinta minutos 
antes punção do reservatório, foi utilizada 
uma pomada anestésica sobre a pele no local 
da punção. O volume de líquido injetado 
não excedeu 2ml e, para evitar uma alta 
concentração de INFα no reservatório após 
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a injeção, era aspirado mais líquido, com 
a mesma seringa, e reinjetado outras 2 a 3 
vezes.

O INFα foi aplicado em ciclos 
de 36.000.000 UI, divididos em 12 
aplicações de 3.000.000 UI cada. Os 
ciclos repetidos com frequência necessária, 
de acordo com a redução do volume do 
tumor ou alteração do sinal da imagem 
de Ressonância Magnética (MRi). Uma 
característica é que frequentemente os cistos 
hipertensos nas sequências ponderadas em 
T1, habitualmente tornam se hipointensos 
em imagens ponderadas em T1 após o 
tratamento; sempre que a MRi controle 
revelava que um cisto havia se tornado 
hiperintenso novamente, um novo ciclo de 
INFα era prescrito.

O número de ciclos variou de 1 a 9 
(média de 5 ciclos) por paciente (fig. 2 e 3). 
A duração do acompanhamento variou de 
4 a 84 meses (média de 44 meses). Todos 
os pacientes foram tratados em regime 
ambulatorial.

rESultadoS

Em 47 pacientes (78,3%), o controle 
do tumor foi possível.

No entanto, em 13 pacientes o tumor 
continuou a crescer e a excisão foi necessária. 
O volume do tumor pré-tratamento em 
37 pacientes variou de 3,3 a 134,5ml 

(média 27,7 ml). O volume do tumor pós-
tratamento variou de 0,14 a 70,7 ml (média 
de 9,6 ml).

Consideramos a doença controlada 
quando um tumor diminuiu mais de 50%. 
Em um paciente, apesar da redução do 
tumor, não houve melhora nos sintomas 
visuais, e a cirurgia foi necessária para a 
descompressão do quiasma óptico. Oito 
pacientes (13,3%) apresentaram novas 
disfunções endocrinológicas após o trata-
mento. Em 3 pacientes, um déficit hormonal 
da tireoide se desenvolveu, sendo que em 2 

Figura 1. Imagem de neuronavegação mostrando 
a trajetória do cateter e o CP cístico.
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destes pacientes estava associado ao déficit 
de corticosteroide e em 1 com déficit de 
testosterona. Um paciente teve apenas um 
novo déficit de testosterona.

Dezoito pacientes (30%) tiveram 
algum tipo de efeito colateral devido à 
terapia com INFα2A, que não impediu a 
continuação de tratamento. Seis pacientes 
queixaram-se de dor de cabeça, 5 de edema 
palpebral, 5 apresentaram febre, 1 síndrome 
da fadiga crônica e 1 tinha artrite. Esses 
efeitos foram facilmente controlados com 
medicação simples e desapareceram após 
tratamento. Não observamos diferença em 
relação à doença curso baseado no fato de 
o paciente ter sido submetido tratamento 
anterior ou não. Entre os 37 casos em que o 

Figura 2. Esquerda e Direita: Imagens sagitais ponderadas em T1 (RM) obtidas antes do tratamento 
de um CP cístico e nos 4 anos após o tratamento com IFNα2A (5 ciclos).

volume tumoral foi mensurado, 81,8% dos 
pacientes tratados anteriormente tiveram 
uma redução do cisto maior que 50%. 
Em 85,5% dos pacientes que não foram 
submetidos tratamento prévio, a redução 
do cisto também foi maior que 50%. 
Em 3 pacientes que foram tratados com 
bleomicina, os tumores foram controlados 
com INFα.

diScuSSão

O INFα é a primeira citocina produzida 
por uma técnica recombinante de DNA que 
é eficaz contra o câncer8. É classificada como 
citocina helicoidal e está incluída em uma 
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família conservada evolucionária de prote-
ínas secretadas. É utilizado terapeuticamente 
por suas propriedades de induzir um estado 
"antiviral" nas células, inibindo a proliferação 
celular, e criando imunomodulação22. Os 
efeitos do IFNα são mediados pela interação 
com seu receptor, que ativa as proteínas JAK, 
resultando na ativação por fosforilação das 
proteínas STAT, que finalmente ativam a 
transcrição dos ISGs21. O primeiro uso do 
IFNα para controle da CPs foi de Jakacki 
et al.16 com bons resultados em 3 de 12 
pacientes tratados com injeções subcutâneas 
IFNα na CP predominantemente cística. O 
primeiro uso de interferon intratumoral para 
controle dos CPs foi realizado por Cavalheiro 
et al6. O craniofaringioma é um tumor 
benigno e de crescimento lento que causa 
distúrbios graves devido ao envolvimento do 
eixo hipotálamo-hipófise e requer uma abor- 
dagem de uma equipe multidisciplinar 
para seu controle. Várias terapias têm sido 
propostas para pacientes com CPs, o que 
permite o cirurgião escolher a melhor maneira 
de tratar individualmente cada paciente2.

O melhor tratamento para esse tipo 
de tumor é a completa remoção com 
preservação de todas as funções endócrinos 
e visuais, o que é alcançado em um pequeno 
número de casos11,12.

Curtis et al10 relataram uma baixa taxa 
de mortalidade após a total ressecção, mas 
quase todos os pacientes precisaram de 
terapia de reposição hormonal e 50% dos 

pacientes eram obesos, presumivelmente 
causado por dano ao centro de saciedade 
hipotalâmica. Sanford18 demonstrou que 
em 95% dos casos de cirurgia radical, os 
pacientes precisavam de reposição hormonal.

Em 2005, Tomita e McLone23 relatam 
alcançar ressecção total em 76,7% das 
54 crianças com CPs, sendo que 27,3% 
apresentaram recorrência nos primeiros 
2 anos de acompanhamento. Além disso, 
em 92,5% desses pacientes, desenvolveram 
o panpituitarismo, e em 9,2% obesidade 
grave. O mesmo resultado foi descrito 
por Zuccaro26 que demonstrou uma taxa 
de 77% de ressecção total, com 87% de 
153 pacientes com déficit hormonal. De 
acordo com literatura, a condição na grande 
maioria dos pacientes será de evolução para 
disfunção visual, endócrina, hipotalâmica, 
distúrbios da fome, distúrbios psiquiátricos 
e má qualidade de vida14.

Analisando os dados, 50-80% dos 
pacientes submetidos a ressecção de um CP 
apresentará mais tarde hiperfagia e obesi-
dade3,4,20. Todos os resultados recentes acima 
mencionados enfatizaram o pensamento de 
Epstein,13 que afirmou: “a remoção cirúrgica 
desses tumores é apropriada apenas para 
pacientes que vivem em países com acesso 
imediato a procedimentos endocrinológicos 
apropriados para acompanhamento. Aqueles 
que retornam aos países subdesenvolvidos ou 
mesmo para as áreas rurais nestes países estão 
em grande risco de morbidade e até morte.” 
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Para iniciar o tratamento de CPs com 
IFNα buscamos usar um medicamento 
fácil, barato e não neurotóxico sem efeitos 
colaterais adversos. Decidimos combinar 
dois conceitos anteriormente relatados: o 
tratamento de CPs com injeção intratumoral 
de bleomicina (nossa experiência)7 e o uso de 
injeções subcutâneas de IFNα para o mesmo 
fim (a experiência de Jakacki et al16).

Tratamos 60 pacientes em um estudo 
multicêntrico e o controle da doença foi 
alcançado em 78% desses pacientes; só 13% 
desenvolveram piora da função endocri-
nológica, e houve poucos efeitos colaterais, 
e a taxa de mortalidade foi de 0%.

Nos casos que envolvem uma boa 
resposta à terapia, a redução no tamanho 
do componente cístico foi mais evidente do 
que a redução no tamanho da porção sólida 
de tumor, como já demonstrado por Jakacki  
et al16.

A principal diferença entre cirurgia 
radical e nossa abordagem é que nenhum 
dos nossos pacientes desenvolveu, durante 
o tratamento, distúrbios da fome, distúrbio 
hipotalâmico grave, ou tornaram-se obesos. 
Os resultados da nossa terapia provaram 
ser melhor do que os já conhecidos, que 
defendem outra quimioterapia intra-
tumoral envolvendo radioisótopos ou 
bleomicina1,5,19,25.

Enfatizamos que a literatura médica 
considera um CP predominantemente cís-
tico aquele que apresenta mais de 60% 

do volume do tumor18. É importante 
compreender que 90% dos CPs pediátricos 
têm essa característica17.

O CP é um tumor de crescimento 
lento que exige um manejo crônico. Como 
observamos em nossos resultados, até 9 
ciclos de injeções intratumorais de INFα2A 
são necessários para controlar a doença; 
diante disso, a terapia com IFNα torna-se 
um tratamento crônico.

Durante os estágios iniciais deste 
protocolo de tratamento, pensávamos que 
a diminuição do volume do tumor poderia 
ser devida à ação mecânica de retirar o 
fluído intratumoral, mas Ierardi et al15 

demonstraram um aumento no número 
de taxas de apoptose quando o fluído do 
CP foi analisado em diferentes estágios de 
tratamento. Novas pesquisas ainda precisam 
ser realizadas para isolar uma droga "mágica", 
capaz de controlar os CPs. Possivelmente CPs 
não são tumores, mas defeitos imunológicos 
embrionários. De fato, poucas alterações 
genéticas são encontradas nas CPs24. O 
equilíbrio entre a agressividade do tumor e 
a resposta imune do paciente determinará o 
vencedor desta batalha.

Existem casos em que, mesmo após 
9 ciclos de tratamento não há controle do 
tumor e há casos em que uma única apli-
cação poderia controlá-los. Tivemos mais 
dificuldades cirúrgicas quando tratamos 
cirurgicamente um paciente submetido à qui-
mioterapia com bleomicina, do que quando 
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tivemos que fazer o mesmo procedimento 
após o tratamento com IFNα. Talvez a 
entrega do IFNα intratumoral revestido com 
cápsulas de liberação lenta pode aumentar 
as taxas de controle de CPs, reduzindo a 
número de aplicações por paciente.

coNcluSõES

Apesar dos tremendos avanços neuro-
cirúrgicos e refinamentos nas técnicas, 
que possibilitam atingir taxas mais altas 
de ressecção completa de CPs, os danos 
endocrinológicos parecem ser inevitáveis, 
especialmente após a invasão do hipotálamo. 
Na busca de uma melhor qualidade de vida, 
a busca por outras técnicas de controle de 
CPs devem ser incentivadas, com o objetivo 
de preservar as funções metabólicas.

O uso de INFα para o tratamento de 
formas císticas de CPs tem sido eficaz, fácil 
de manusear e disponível em um baixo custo; 
estando também associado a uma baixa taxa 
de morbidade e poucos efeitos colaterais. 
Mais estudos ainda são necessários para 
melhor definição da dose adequada, número 
de ciclos, e tempo de evolução.
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S e s s ã o
4 de junho de 2020

Correlação entre métodos de imagem e a 
Covid-19 são debatidos na ANM

O que médicos e radiologistas veem nas 
imagens da Covid-19? E o que a inteligência 
artificial pode nos ajudar no diagnóstico do 
raio X e da tomografia computadorizada 
de tórax durante a epidemia? Alterações 
oftalmológicas, dermatológicas, abdominais, 
cardíacas foram abordadas na sessão científica 
da Academia Nacional de Medicina (ANM), 
no dia 04 de junho de 2020. A organização da 
sessão científica foi do acadêmico Giovanni 
Guido Cerri, da USP. O evento contou com 
cerca de 150 espectadores.

Aspectos oftalmológicos – Imagem 
oftalmológica e lesões da retina encontradas 
em pacientes com Covid foram temas 
apresentados pelo presidente da ANM, 
Rubens Belfort Jr. No estudo, publicado 
recentemente na prestigiada revista inter-
nacional The Lancet, foram analisados 
profissionais de saúde infectados e que não 
desenvolveram a forma grave da doença e, 
por isso, não estiveram internados no CTI 
assim como não utilizaram medicamentos 
complexos. Observados detalhadamente 
através da tomografia de coerência óptica 
foram confirmadas lesões na retina, mas 

que não provocaram nenhum problema 
que afetasse a visão. Os achados desta pes-
quisa podem contribuir para entender se 
as manifestações da retina são um reflexo 
do comprometimento do sistema nervoso 
central e vascular.

Em sua palestra, Belfort Jr. destacou 
ainda que alterações conjuntivas oculares 
são muito frequentes em casos da infecção 
pelo novo coronavírus, causando também 
sintomas primários como vermelhidão e 
mudança na mucosa dos olhos e conjuntivite.

Sistema nervoso central – Um dos 
grandes desafios no enfrentamento da pande- 
mia do novo coronavírus é mapear e entender 
todas as manifestações que a infecção 
pode provocar, uma vez que a Covid-19 já 
demonstrou ser uma doença sistêmica. Entre 
os danos descobertos e com grande prejuízo 
ao organismo está o comprometimento do 
sistema nervoso central, ou seja, os problemas 
neurológicos causados pelo vírus.

Cefaleia, eventos vasculares como o 
AVC, crises convulsivas, despertar tardio, 
delírio e confusão mental, em casos mais 
graves foram alguns dos exemplos apresen-
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tados pela médica Maria da Graça Morais 
Martin, do Instituto de Radiologia, do 
Hospital das Clínicas, da Faculdade de 
Medicina da USP. A médica explica que essas 
alterações estão vinculadas a mecanismos 
multifatoriais, principalmente em pacientes 
do grupo de risco e críticos, além de estarem 
associados a eventos vasculares como 
endotelite e estados pró-trombóticos.

Durante o simpósio virtual da ANM 
“Os métodos de imagem e a Covid-19”, 
Maria da Graça demonstrou que a Covid-19 
causa comprometimento neurais na 
substância branca do cérebro com sinais 
de doença desmielinizantes e leucopatia 
com micro hemorragias que podem deixar 
sequelas ou levar à morte.

Lesões cutâneas – O acadêmico Omar 
Lupi, Professor Adjunto de Dermatologia, 
da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro foi outro dos expositores da sessão 
virtual sobre imagens na Covid-19.

Ele apresentou dados sobre estudo de 
88 pacientes contaminados pela doença, 
tendo 18 deles desenvolvido algum tipo 
de manifestação cutânea, como erupções 
maculopapulosas, urticária e varicela-
símile. Além disso, segundo ele, 1/3 dos 
profissionais de saúde apresentou queixas de 
acne, prurido facial e dermatites por conta 
do uso da máscara N95.

Omar Lupi ainda falou sobre a família 
coronavírus e seu potencial epidêmico, que 

está saltando de animais exóticos de maneira 
crescente e criando ameaças para espécie 
humana.

Plataforma de imagens radiológicas 
— Durante a mesma sessão científica da 
ANM, a médica Claudia da Costa Leite, do 
Departamento de Radiologia e Oncologia, da 
Faculdade de Medicina da USP apresentou  
a ferramenta RADVID19.

Segundo ela, a RADVID19 tem auxi-
liado no diagnóstico e definição de grau de 
comprometimento pulmonar dos pacientes 
suspeitos e confirmados com Covid-19 e 
explicou que a triagem dos pacientes, a 
indicação de internação em leito ou em 
UTI e no prognóstico de alta têm sido 
aperfeiçoadas.

O projeto é um ecossistema composto 
por órgão públicos, empresas, universidades, 
parceiros tecnológicos e conta com o apoio 
do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem.

Danos cardíacos – O comprometi-
mento do pulmão e coração aumenta a 
mortalidade dos pacientes com Covid-19. 
A infecção pode induzir a injúria cardíaca 
ou exacerbar uma cardiopatia pré-existente. 
Entre os danos mais comuns observados, 
estão insuficiência cardíaca, miocardite, 
tromboses e arritmias.

O médico César Higa Nomura, dos 
Hospitais do Coração e das Clínicas, da 
Faculdade de Medicina da USP falou sobre 
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um estudo com acompanhamento de 416 
pacientes infectados pelo novo coronavírus 
e que apresentaram elevação dos níveis em 
um biomarcador que aponta casos de infarto 
e deve ser investigado, 20% destes tinham 
lesões miocárdicas. A mortalidade entre 
pacientes com injúria cardíaca e Covid é 
de 51,2%, enquanto em indivíduos sem 
comprometimento do coração fica em 4,5%.

Na apresentação, Nomura também res- 
saltou alguns métodos de imagem utiliza-
dos para investigação cardíaca como 
eletrocardiograma e ecocardiograma, mas 
reforçou a importância da tomografia de 
tórax, pois é útil para o diagnóstico de 
derrames, trombos e calcificações corona-
rianas. Além disso, citou o papel ressonância 
magnética cardíaca para casos suspeitos de 
miocardite ou para tomada de decisão sobre 
manejo do paciente.

PET-CT em covid-19 – Cerca de 
47% dos pacientes com Covid-19 têm 
sintomas pulmonares e gastrointestinais e 
9% apresentam apenas estes últimos sinais. 
Os exames de imagem auxiliam no acompa-
nhamento das mais diversas manifestações 
com gravidade abdominal, incluindo casos 
de pancreatite, comprome-timento hepático 
ou colecistite aguda.O assunto foi abordado 
pelo médico Publio Cesar Cavalcante Viana, 
do Instituto do Câncer e da Faculdade de 
Medicina da USP.

Felipe de Galiza, do Hospital Sírio 
Libanês, outro convidado do simpósio 

virtual, apresentou como o exame utilizado, 
anteriormente, para investigação oncológica 
e pesquisa de processos inflamatório como 
PET-CT, têm sido importantes para acom- 
panhar pacientes com Covid-19. Segundo 
Galizza, o PET-CT demonstra sinais da 
atividade inflamatória pulmonar relacionadas 
ao acometimento causado pela infecção 
pelo vírus, além de apontar achados sobre a 
resposta imune do organismo.

O exame de PET-CT tem sido usado 
para acompanhar pacientes com maior tem- 
po de sintomas da Covid-19, para moni-
toramento dos efeitos do tratamento e para 
a investigação adicional de complicações 
relacionadas à doença. Reforçando o seu 
potencial como ferramenta de análise do 
processo de inflação causado pelo SARS-
COV2 o que, consequentemente, pode ser 
um adjuvante ao tratamento.

Virtópsia nas autópsias por Covid- 
19 – Os aspectos de tomografia computa-
dorizada in vivo e pós-morte foram abor-
dados na palestra do médico Marcio Va-
lente Yamada Sawamura, do Instituto de 
Radiologia (Inrad), do Hospital das Clínicas, 
da Faculdade de Medicina da USP. Sawamura 
falou sobre a virtópsia, ou autópsia virtual, 
que utiliza a tomografia computadorizada 
na sala da autópsia como um método 
minimamente invasivo e acrescenta infor-
mações importantes à autópsia dos óbitos 
por Covid-19.
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Exames em áreas remotas – O médico 
Antônio Sérgio Marcelino, do hospital Sírio 
Libanês também participou do evento para 
mostrar as facilidades da ultrassonografia 
torácica como método de avaliação da 
Covid-19. O equipamento levado à beira 
do leito contribui para obtenção, de 
forma rápida, o resultado que deve ser 
complementar ao exame clínico. Com isso, 
análises epidemiológicas e sistemáticas da 
Covid-19 em áreas remotas do país podem 
ser incrementadas.

As sessões científicas estão disponível 
no canal da Academia Nacional de Medicina 
no YouTube em https://bit.ly/3eByjYS.

Todas as SessõesSessão Parte 1 Sessão Parte 2

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 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 04/06/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 14ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 28 de maio de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Na sequência, demonstrou júbilo em decorrência da 
comemoração do aniversário do Acad. José Carlos do Valle, celebrado no dia 4 de junho. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz reiterou a extensão do prazo de 
inscrições para os prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina para o dia 5 de junho de 2020, 
ressaltando o expressivo número de trabalhos inscritos para esta edição (38 até o momento). Ademais, 
anunciou ainda que, devido ao feriado nacional de Corpus Christi, não haverá Sessão Ordinária no dia 11 
de junho de 2020. Sobre as próximas Sessões científicas, destacou que a Sessão do dia 18 de junho de 
2020 será realizada de forma conjunta com a Fundação Oswaldo Cruz, em celebração aos 120 anos da 
instituição. Sobre a Sessão Científica do dia 25 de junho de 2020, o tema abordado será “Reflexões 
sobre o Cirurgião Idoso”. Ressaltou, ainda, que os Anais da Academia Nacional de Medicina serão 
produzidos eletronicamente durante a pandemia de COVID-19 e, posteriormente, a impressão dos 
números da revista retomará a normalidade, mantendo sua liturgia tradicional. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Sérgio Novis discorreu sobre o lançamento de seu livro “Sinapses Afetivas”, 
afirmando que está à disposição para facilitar a distribuição da obra entre os confrades. Em seguida, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou a rodada de conferências do Simpósio “Os Métodos 
de Imagem e a COVID-19”. O Dr. Marcio Sawamura dissertou sobre “Aspectos de Tomografia 
Computadorizada In Vivo e Pós-Morte”. Posteriormente, o Dr. Antonio Sergio Marcelino fez palestra 
intitulada “Ultrassonografia Torácica e COVID-19”. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort 
Mattos Jr., concedeu a palavra para a Profa. Dra. Claudia da Costa Leite realizar apresentação intitulada 
“RADVID19 – O que a Inteligência Artificial Pode nos Ajudar no Diagnóstico do RX e TC de Tórax?”. 
Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Carlos 
Alberto de Barros Franco, Octavio Pires Vaz, Rubens Belfort Mattos Jr., Arno von Buettner Ristow e José 
Galvão-Alves. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela 
colaboração e participação de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Giovanni Guido Cerri, Carlos Alberto de Barros 
Franco, Carlos Américo de Barros Vasconcellos Giesta, Daniel Goldberg Tabak, Orlando Marques 
Vieira, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Gerson Canedo de 
Magalhães, Cláudio Buarque Benchimol, José Carlos do Valle, José de Jesus Peixoto Camargo, 
Mauricio Younes Ibrahim, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Maurício Gomes Pereira, 
Octavio Pires Vaz, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Ricardo José Lopes da Cruz, Walter Araujo 
Zin, Wanderley de Souza, Fernando Pires Vaz, Henrique Murad, Sérgio Augusto Pereira Novis, Arno 
von Buettner Ristow, José Galvão-Alves, Omar da Rosa Santos, José Augusto da Silva Messias, 
Natalino Salgado Filho, Francisco José Barcellos Sampaio, Samir Rasslan (30). 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 
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ANM realiza Simpósio em 
homenagem aos 120 anos da Fiocruz

Na abertura do encontro, o presidente 
da ANM, Rubens Belfort Jr, destacou o 
apreço e admiração pela centenária insti-
tuição que está sempre à frente no combate às 
pandemias, em prol da saúde e da qualidade 
de vida das pessoas.

Coordenado pelo acadêmico Paulo 
Buss, o evento contou com apresentações de 
diretores de algumas unidades da Fiocruz e 
depoimentos de vários expoentes da saúde, 
da ciência e da cultura brasileira, além de 
uma apresentação da atual presidente da 
instituição, Nísia Trindade Lima.

No bloco “O que é a Fiocruz hoje”?, cinco 
diretores de diferentes unidades apresen- 
taram um breve panorama sobre pesquisa, 
ensino, assistência e produção de insumos 
para saúde desenvolvidos na instituição.

Já o segundo bloco, “Apreciação dos 
acadêmicos da Fiocruz”, contou com a 
participação dos acadêmicos e membros 
do corpo de profissionais da instituição: 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Gomes 
Temporão, Léa Rodrigues Coura, José 
Rodrigues Coura e Paulo Buss.

Em seguida, representantes de diver-
sas instituições de peso na área da saúde, 
da ciência e da cultura concederam relatos 
e prestaram homenagens à Fiocruz. Parti-
ciparam deste momento os reitores de 
universidades federais do Rio de Janeiro e do 
Maranhão, respectivamente, Denise Pires de 
Carvalho e o acadêmico Natalino Salgado; 
os presidentes das Academias Brasileira de 
Letras e de Ciências, Marco Lucchesi e Luiz 
Davidovich, entre outros.

Davidovich ressaltou a conexão forte 
entre a ABC e a Fiocruz, lembrando que 
Oswaldo Cruz foi um dos fundadores e vice-
presidente da primeira diretoria da ABC. 
Davidovich resumiu assim sua visão sobre a 
instituição:

— Assim como grandes artistas, gran- 
des escritores e grandes músicos se transfor-
mam em símbolos dos tempos, a Fiocruz 
é mais que uma instituição. É uma marca 
nacional e internacional. Esta marca está 
associada à ciência de qualidade no SUS. 
E mostra como uma política de Estado de 
longo tempo pode beneficiar o país.
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Em sua conferência, a presidente da 
Fiocruz, Nísia Trindade Lima, traçou uma 
linha do tempo sobre as conquistas da saúde 
pública e o enfrentamento dos grandes de- 
safios na medicina brasileira, tendo a Fun-
dação Oswaldo Cruz um papel de liderança. 
De forma elegante, descreveu a irmandade 
junto à Academia Nacional de Medicina, 
preservando memória, tradições e focando na 
busca por parcerias, através de seus eméritos 
profissionais que são também acadêmicos, 
em projetos de inovação atuais e futuros.

O acadêmico José Augusto Messias, 
orador do evento, lembrou fatos marcantes 
da instituição desde a sua criação como Insti- 
tuto Soroterápico, em uma antiga fazenda 
na zona Norte do Rio de Janeiro, ao triste 
episódio conhecido como Massacre de 
Manguinhos, lembrando o nome de cada 
um dos 10 cientistas que perderam o direito 
de continuar a trabalhar durante a ditadura 
militar, na década de 70. Messias nomeou 
cada um dos cassados e finalizou: “Presentes!”

Ao final, o presidente da ANM, Rubens 
Belfort Jr. ressaltou a irmandade que une as 
duas instituições há mais de um século e 
sentenciou:

— Juntos, estamos há 120 anos e nossas 
histórias continuam a se entrecruzar.

Uma placa virtual foi entregue pelo 
presidente Rubens Belfort à Nísia Trindade 
Lima com o compromisso de um encontro 
presencial quando a epidemia de covid-19 
acabar.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse 
Simpósio, basta abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 18/06/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 15ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 4 de junho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Na sequência, ressaltou o número de trabalhos inscritos 
(60) para o prêmio de 2020 da Academia Nacional de Medicina, colocando em discussão e aprovação a 
comissão avaliadora dos prêmios, coordenada pelo Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio e 
composta pelos Acadêmicos Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos 
Giesta, Cláudio Buarque Benchimol, Daniel Goldberg Tabak, Giovanni Guido Cerri, Jorge Alberto Costa e 
Silva, Jorge Fonte de Rezende Filho, José Gomes Temporão, Mauricio Gomes Pereira, Mauricio Younes 
Ibrahim, Octávio Pires Vaz, Paulo Hilário do Nascimento Saldiva, Pietro Novellino, Ricardo José Lopes da 
Cruz, Sérgio Paulo Bydlowski, Sérgio Augusto Pereira Novis e Walter Araujo Zin, tendo a proposta sido 
aprovada por unanimidade pelos Acadêmicos. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., divulgou 
também a Sessão da Saudade do Acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira que ocorrerá na terça-feira, 
23 de junho de 2020, às 18h, no Web Hall da Academia Nacional de Medicina, comunicando também a 
abertura da Vaga para Membro Titular referente à Cadeira Nº 77 da Secção de Cirurgia, patronímia de 
Jesuíno Carlos de Albuquerque. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou a 
rodada de conferências do Simpósio “ANM em homenagem aos 120 anos da Fiocruz”, coordenado pelo 
Acadêmico Paulo Marchiori Buss. O Acad. Marcelo Marcos Morales dissertou sobre as ações que a 
Fundação Oswaldo Cruz vem realizando durante a pandemia de COVID-19, como o desenvolvimento de 
diagnósticos, aprimoramento de laboratórios e estudos sobre vacinas e medicamentos. Em nome do 
então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, o Acad. Marcelo Marcos 
Morales parabenizou à Fundação Oswaldo Cruz por seus 120 anos. Posteriormente, a Presidente da 
Fundação Oswaldo Cruz, Dra. Nísia Trindade Lima fez conferência intitulada “FIOCRUZ – Presente, 
Passado e Futuro”. Por fim, o Acad. José Augusto da Silva Messias, em nome da Academia Nacional de 
Medicina, proferiu discurso de saudação à Fundação Oswaldo Cruz e sua inestimável contribuição para a 
Saúde brasileira. Em seguida, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., entregou, virtualmente, 
placa comemorativa da homenagem da Academia Nacional de Medicina à Fundação Oswaldo Cruz. 
Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Pietro 
Novellino, Marcello André Barcinski, Manassés Claudino Fonteles e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro. 
Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e 
colaboração de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Marcelo Marcos Morales, Paulo Marchiori Buss, Pietro 
Novellino, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Arno von Buettner Ristow, Carlos Alberto de Barros 
Franco, Carlos Eduardo Brandão Mello, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Daniel Goldberg Tabak, 
Manassés Claudino Fonteles, Fernando Pires Vaz, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), Ricardo 
José Lopes da Cruz, Jorge Alberto Costa e Silva, José Carlos do Valle, José de Jesus Peixoto 
Camargo, José Hermógenes Rocco Suassuna, Léa Ferreira Camillo-Coura, Marcello André 
Barcinski, Francisco José Barcellos Sampaio, Mario Barreto Corrêa Lima, Maurício Gomes Pereira, 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Natalino Salgado Filho, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Samir Rasslan, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Walter Araujo Zin, José Augusto 
da Silva Messias (30).  

 
_______________________ 

Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 
2º Secretário 
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25 de junho de 2020

Simpósio reflexões sobre o 
cirurgião idoso

O que pensam os cirurgiões idosos 
sobre seu futuro na profissão? Uma pesquisa 
realizada, recentemente, pelo acadêmico 
Henrique Murad, revelou dados importan-
tes sobre os cirurgiões idosos da Academia 
Nacional de Medicina e da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV). 

Os resultados apontam que 25% dos 
cirurgiões idosos da ANM têm mais de 
80 anos e, na SBCCV, 50% estão na faixa 
dos 65 a 70, sendo que cerca de 80% dos 
médicos, de ambas as instituições, ainda 
operam. Dentro o público-alvo da pesquisa, 
apenas 5% apresentam alguma doença 
incapacitante para o exercício da profissão e 
10% têm alguma dificuldade física.

Entre as razões pelas quais continuam 
operando, a necessidade de sentir-se útil. 
Cerca de 45% dos entrevistados opinaram 
que não têm medo de continuar operando, 
47,5% responderam que pretendem parar 
em cinco anos e 30% nunca parariam as 
cirurgias. Quando perguntados sobre o 
futuro, médicos apontaram o ensino (47,5%) 
como principal atividade em substituição  
à cirurgia, seguido de cargos adminis- 
trativos (25%). 

Os resultados da pesquisa foram apre-
sentados durante o simpósio virtual da 
ANM “Reflexões sobre o cirurgião idoso”, 
realizado no dia 25 de junho de 2020. Foram 
entrevistados 40 cirurgiões idosos.

A experiência e conhecimento acumu-
lados dos cirurgiões sênior são um ativo 
inestimável e, portanto, devem ser respeitados 
e mantidos como fonte de formação para 
jovens profissionais. Além disso, cirurgiões 
idosos compõem uma força importante de 
trabalho e não há um momento preciso 
para parar, mas eles podem e devem se 
planejar para realizarem outras atividades 
médicas, nas áreas de ensino, em cargos 
administrativos, em sociedades de classe 
ou até mesmo hobbies. Durante o evento, 
diversos convidados abordaram como o pro-
cesso de envelhecimento afeta as habilidades 
cirúrgicas, quais opções estão disponíveis 
para o cirurgião idoso e se há momento 
exato para aposentar o bisturi. 

100 dias de solidão – “Vivemos uma 
tempestade perfeita, cujos desdobramentos 
assistimos perplexos.” Com esta frase, o 
geriatra Alexandre Kalache, presidente do 
International Longevity Center-Brazil, abriu 
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sua palestra nessa sessão do dia 25 de junho 
de 2020.

Kalache traçou elos entre algumas obras 
de Gabriel Garcia Marques, “A Peste”, de 
Albert Camus e o livro “1984” de George 
Orwell ao descrever o cenário da pandemia 
por covid-19 no Brasil onde, segundo ele, 
há um verdadeiro gerontocídio com o 
assassinato de idosos.

O convidado ainda abordou o desres-
peito à ciência, à saúde e à cultura, nos 
tempos atuais, e ressaltou que se não fosse o 
SUS, teríamos o dobro ou o triplo de mortes 
provocadas pelo novo coronavírus.

Residência para idosos – Quais os 
riscos para idosos que moram em casas de 
repouso ou de longa permanência nesse 
período de pandemia por covid-19? E que 
experiências podem auxiliar para barrar a 
propagação da doença? Estas foram algumas 
perguntas respondidas pelo geriatra João 
Toniolo, da Escola Paulista de Medicina, 
outro convidado do simpósio promovido 
pela ANM, no dia 25 de junho de 2020.

Toniolo lembrou que, com o confina-
mento, a grande maioria dos idosos parou 
de se exercitar, pegar sol e fazer controle 
para doenças crônico-degenerativas e, com 
isso, houve aumento do risco de quedas 
por conta da osteoporose, AVCs e diabetes 
descontroladas, hipertensão, além de outros 
agravos de saúde.

O convidado mostrou dados sobre os 
200 mil idosos que vivem em residências 

de longa permanência e quais os cuidados 
integrais que podem ser adotados para 
detecção precoce e prevenção de contágio 
por covid-19, segundo o modelo Kanban —
uma palavra japonesa que significa registro 
e contribui para gerenciamento do cuidado.

Para saber mais, acesse o link da 
sessão em https://www.youtube.com/watch? 
v=AJXBEdY_1mw.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse 
Simpósio, basta abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 25/06/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 16ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 18 de junho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Na sequência, ressaltou que a Solenidade em 
Comemoração aos 191 anos da Academia Nacional de Medicina que ocorrerá na terça-feira, 30 de junho 
de 2020, às 18h, no Web Hall da Academia Nacional de Medicina. Divulgou ainda, proposta que está 
sendo desenvolvida e será apresentada em julho de 2020 acerca da possibilidade de transformar todas 
as Sessões Científicas da Academia Nacional de Medicina que ocorrerão em disciplinas eletivas de pós-
graduação para estudantes de Medicina. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin 
elogiou o trabalho que o Acad. José Galvão-Alves vem conduzindo como Editor dos Anais da Academia 
Nacional de Medicina. Apresentou, então duas sugestões a serem incluídas nos próximos números: (1) a 
melhora da resolução das fotos e (2) o apontamento nominal dos Acadêmicos nas fotos. O Acad. Sérgio 
Augusto Pereira Novis sugeriu uma atualização do livreto de endereços da Academia Nacional de 
Medicina. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou a rodada de 
conferências do Simpósio “Reflexões sobre o Cirurgião Idoso”. O Prof. Dr. Alexandre Kalache discursou 
sobre a “Pandemia em Tempos de Cólera”, na qual o mesmo teceu considerações sobre a 
desvalorização que o governo vem realizando na ciência e na educação que acabaram escancarando as 
mazelas da sociedade brasileira. Posteriormente, o Prof. Dr. João Toniolo Neto fez conferência intitulada 
“Manejo da COVID-19 em Pacientes Geriátricos Em Casa e Residências para Idosos”, onde o mesmo 
externou a alta taxa de mortalidade mundial nas ILPIs decorrentes da pandemia de COVID-19. 
Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos 
Marcello André Barcinski, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Sérgio Augusto Pereira Novis, José Galvão-
Alves e os Profs. Drs. João Toniolo Neto e Alexandre Kalache. Encerradas as discussões, o Presidente, 
Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e colaboração de todos. Ao final destes 
comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos 
Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, Arno von Buettner Ristow, Carlos Alberto de Barros Franco, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Carlos Eduardo Brandão Mello, Carlos Américo de Barros 
Vasconcellos Giesta, Celso Marques Portela, Daniel Goldberg Tabak, Delta Madureira Filho, Fábio 
Biscegli Jatene, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), Giovanni Guido Cerri, Henrique Murad, 
Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Cláudio Buarque Benchimol, Jacob Kligerman, José Augusto da Silva 
Messias, José Carlos do Valle, José de Jesus Peixoto Camargo, José Galvão-Alves, José Horácio 
Costa Aboudib Jr., Marcello André Barcinski, Maurício Gomes Pereira, Maurício Augusto Silva 
Magalhães Costa, Maurício Younes Ibrahim, Octavio Pires Vaz, Omar da Rosa Santos, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Orlando Marques Vieira, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Pietro 
Novellino, Raul Cutait, Ricardo José Lopes da Cruz, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Rui Monteiro de 
Barros Maciel, Samir Rasslan, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Sérgio Augusto Pereira 
Novis, Silvano Mario Attilio Raia, Talita Romero Franco, Walter Araújo Zin (42).  
 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 
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Sessão solene em comemoração aos 
191 anos da Academia Nacional de Medicina

quaSE doiS SéculoS a 
SErviço da SaúdE

No dia 30 de junho, a Academia 
Nacional de Medicina completou 191 anos 
e, como é tradição, uma cerimônia reuniu 
mais de 240 participantes. Neste ano, de 
forma virtual. Como estabelece o costume, 
o Secretário Geral da ANM, o cirurgião 
Ricardo José Lopes da Cruz, fez um balanço 
das atividades nesses últimos seis meses.

O orador, o médico e pesquisador 
Manassés Claudino Fonteles, inspirou-se em 
Hannah Arendt ao lembrar que ninguém 
experiência sozinho, seja para o bem ou 
para o mal e, nesse sentido, os confrades e 
confreiras têm um papel fundamental no 
desenvolvimento da medicina e das ciências 
médicas. Fonteles, muito emocionado, 
reverenciou à memórias dos membros 
falecidos, neste último ano, e saudou os 
novos membros honorários.

O atual presidente da ANM, professor 
Rubens Belfort Jr., lançou um vídeo e um 
folder pelos 191 anos da instituição e falou 
das obras e dos Anais que serão publicados 

em breve. Para ele, o mais importante é a 
preservação da ANM.

— Nós não somos imortais. Somos 
mortais. O que não morre é o ideal da nossa 
Academia de Medicina.

Durante a cerimônia, Belfort anunciou 
os vencedores dos prêmios da ANM 2020, 
considerados os mais antigos, pois foram 
instituídos em 1829. Foram 63 candidaturas 
— um número recorde —, que concorreram 
a nove categorias.

O grande prêmio Presidente da 
Academia Nacional de Medicina foi para um 
grupo que reúne médicos das universidades 
Federal do Espírito Santo, Federal de São 
Paulo e da Columbia University sobre 
avanços para o tratamento da principal 
doença oftalmológica relacionada à perda 
da visão em adultos maiores de 55 anos: 
a Degeneração Macular Relacionada à 
Idade. O grupo estudou moléculas pró 
e antiangiogênica que podem contribuir 
para vascularização ocular e a aplicação 
dos sistemas CRISPR-Cas para edição do 
genoma, também conhecida como “cirurgia 
genômica” no campo da Oftalmologia.
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Outro trabalho vencedor da edição do 
2020 dos prêmios da ANM aborda as técnicas 
para transplante de fígado. De um grupo 
de médicos da Unidade de Transplante de 
Fígado, do Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz, da Universidade do Estado de Pernam-
buco, o trabalho original acompanhou 87 
pacientes submetidos ao procedimento, entre 
2018 e janeiro de 2020. Foram analisadas 
duas técnicas cirúrgicas e diversos parâ-
metros entre os pacientes. Os resultados 
contribuem para indicar qual técnica gera 
menos instabilidade pós-cirurgica e que 
leva ao melhor funcionamento do enxerto 
após o transplante. Este trabalho venceu na 
categoria Prêmio Presidente José Cardoso de 
Moura Brasil.

HiStória

Fundada no reinado do imperador D. 
Pedro I, a Academia Nacional de Medicina, 
de forma frequente, recebia D. Pedro II 
que, por mais de 50 anos, foi um assíduo 
ouvinte das conferências sobre ciência e 
saúde. Sua cadeira permanece no Salão 
Nobre da instituição, até os dias atuais. Com 
enfermidade avançada, no dia 30 de junho 
de 1889, presidiu pela última vez, a sessão de 
aniversário da instituição.

Em 2020, com a chegada da pandemia 
pelo novo coronavírus, suas habituais ses-
sões científicas foram transferidas para o uni- 
verso online, no qual o presidente Belfort 
estabeleceu uma agenda que aborda, priori-

tariamente, vários aspectos do SARS-CoV-2, 
desde março. Já os tradicionais chás acadê-
micos foram suspensos pela primeira vez.

De 1829 a 2020, a Academia elegeu 
apenas um seleto grupo de 674 médicos 
brasileiros que ocupam uma das 100 cadeiras 
divididas entre as três Secções de Cirurgia, de 
Medicina e Ciências Aplicadas à Medicina, 
tendo Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Carlos 
Chagas Filho e mais recentemente Adib 
Jatene e Ivo Pintanguy como alguns dos seus 
ilustres membros titulares,

Histórias pitorescas recheiam a traje-
tória da Academia Nacional de Medicina 
como a entrada da primeira mulher, Marie 
Josephine Mathilde Durocher, eleita em 
1871. Parisiense, veio para o Brasil aos sete 
anos e, já naturalizada, matriculou-se no 
curso de Partos da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, em 1833. Para trabalhar 
como parteira e não sofrer descriminação, 
adotou uma indumentária masculinizada, 
vestindo-se de preto, com casaco, gravata, 
cartola e saia.

Famosas também foram as atuações da 
Academia Nacional de Medicina nas cam-
panhas de saneamento, vacinação e durante 
o enfrentamento de outras epidemias como a 
de febre amarela, no início do século passado, 
e a pandemia de 1917. Credenciais que 
atraem novos médicos para o seu Programa 
de Jovens Lideranças Médicas, coordenado 
pelos acadêmicos Marcello Barcinski, Eliete 
Bouskela e Antonio Egídio Nardi.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse 
Simpósio, basta abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.

Sessão Todas as Sessões



S e s s ã o
2 de julho de 2020

Simpósio discute as contribuições da 
genética e das áreas biomédicas para o 

enfrentamento da Covid-19

Cientistas continuam em busca de res- 
postas eficazes para o tratamento medica-
mentoso e para imunização vacinal da 
covid-19. No mundo, há hoje 17 vacinas 
candidatas em avaliação clínica, sendo duas 
delas na fase três de teste no Brasil, quando 
há estudos com humanos. 

A primeira é produzida pela Univer-
sidade de Oxford e testada em parceria com 
a Unifesp. A segunda e recém autorizada 
pela Anvisa é da empresa chinesa Sinovac 
Biotech, cujo grupo de controle será testado 
em uma parceria com o Instituto Butantan. 

O professor da USP, Jorge Kalil, diretor 
do Laboratório de Imunologia do Incor, 
explicou o estudo que vem sendo realizado 
com amostras de sangue de 200 pessoas cura- 
das da covid. No soro desses pacientes, são 
avaliadas regiões da proteína do novo corona-
vírus e que podem fornecer anticorpos imuni-
zantes. Em paralelo, os pesquisadores testam 
peptídios e linfócitos T que possam servir de 
base para pesquisas nacionais de imunização.

Com relação aos avanços nos es-
tudos com medicamentos, o doutor em 
microbiologia e imunologia, Lucio Freitas-
Junior, do Instituto de Ciências Biomédicas 
da USP, vê o reposicionamento de fármacos 
como principal estratégia para um tratamento 
eficaz e afirma que “é preciso mudarmos 
a maneira de ver a ciência no Brasil com 
suporte continuado para trabalharmos 
preventivamente e estarmos bem preparados 
para enfrentamentos como este”, afirmou.

O monitoramento de genomas de 
organismos que causam doenças (virais); a 
compreensão dos mecanismos de introdução, 
dispersão e emergência ou reemergência de 
vírus, além do fornecimento de respostas para 
questões de saúde foram alguns dos aspectos 
abordados pela pesquisadora Jaqueline Goes 
de Jesus, do Instituto de Medicina Tropical, 
da Faculdade de Medicina, da USP, em mais 
uma sessão virtual promovida pela Academia 
Nacional de Medicina, desta vez, realizada 
no dia 02 de julho de 2020. 
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Goes de Jesus participa do Centro Con-
junto Brasil-Reino Unido de Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de 
 Arbovírus (Cadde), projeto temático que 
recebe apoio Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo.

“Contribuições da genética e das áreas 
biomédicas para o enfrentamento da covid- 
19 e considerações sobre a integridade da 
 pesquisa em época de pandemia” foi a 
temática da reunião, cuja abertura foi do 
presidente da ANM, Rubens Belfort Jr. 

Participaram ainda do evento, o acadê-
mico Marcello Barcinski, coordenador do 
Programa Jovens Lideranças Médicas (JLM); 
os membros do JLM, Jonas Alex Morales, 
professor da Faculdade de Medicina do Rio 
Grande do Sul e Filippo Vairo, da Mayo 
Clinic, dos Estados Unidos, e a professora 
Sonia Maria Ramos de Vasconcelos, do 
Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo 
de Meis (IBqM) da UFRJ, especialista 
em integridade científica e publicações 
científicas.

Vairo ressaltou o grande número de 
publicações diárias sobre o tema COVID-19:

— São 500 a mil publicações por dia. 
Por isso, destaco a importância desse evento 
promovido pela Academia de Medicina para 
toda comunidade médica e científica.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse 
Simpósio, basta abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 02/07/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar e na ausência justificada do Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. e do 1º 
Vice-Presidente, Acad. José Galvão-Alves, o Secretário-Geral, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, 
assumiu momentaneamente a presidência da Sessão, declarando aberta a 17ª Sessão Ordinária, relativa 
ao 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O mesmo 
colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 25 de junho de 2020. O Acad. Walter Araújo 
Zin apresentou reparos à ata solicitando a inclusão do elogio que o próprio fez ao trabalho do Acad. José 
Galvão-Alves na manutenção da qualidade dos Anais da Academia Nacional de Medicina, tendo, na 
sequência, apresentado duas sugestões a serem incluídas nos próximos números: (1) a melhora da 
resolução das fotos e (2) o apontamento nominal dos Acadêmicos nas fotos. Após o registro destes 
reparos, a ata foi aprovada. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
ressaltou o sucesso da Sessão de Aniversário que ocorreu na terça-feira, 30 de junho de 2020, às 18h, 
no Web Hall da Academia Nacional de Medicina, que contou com mais de 200 participantes, dos quais 54 
Acadêmicos. Informou ainda que os Prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina que já foram 
anunciados, e que os mesmos serão objeto de uma Sessão Especial no dia 6 de agosto de 2020, na qual 
será dada a oportunidade aos vencedores dos prêmios de apresentarem seus trabalhos. Agradeceu 
também a colaboração do Acad. Francisco José Barcellos Sampaio na coordenação da Comissão 
Avaliadora dos Prêmios, exprimindo que a expectativa é conter 100 trabalhos inscritos para os Prêmios 
da Academia Nacional de Medicina em 2021. Na sequência, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
demonstrou grande júbilo com o retorno do Acad. Milton Ary Meier após ser internado em decorrência da 
COVID-19. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Milton Ary Meier discorreu sobre os 44 dias que 
ficou internado em decorrência da COVID-19, agradecendo a todos pelo imenso apoio em que recebeu, 
mas em especial, ao Acad. Carlos Alberto Barros Franco por ter sido o médico responsável pela 
condução de seu tratamento e recuperação. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., entrou 
brevemente na Sessão para mostrar sua alegria em ver o Acad. Milton Ary Meier recuperado e de volta 
às Sessões. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá salientou que se tratava de um dia muito especial 
pelo Acad. Milton Ary Meier estar recuperado, afirmando que todos estavam orando para que isso 
ocorresse. Agradeceu também ao Acad. Carlos Alberto Barros Franco por sua competência. Exprimiu 
ainda que as Sessões têm sido maravilhosas e que todos se sentem vivos e presentes por participar das 
atividades. O Acad. Carlos Alberto Barros Franco discursou acerca das dificuldades de tratar um amigo, 
mas que esses momentos são superados por ver o Acadêmico em questão retornando para a Academia 
Nacional de Medicina. O Acad. Sérgio Augusto Pereira Novis parabenizou a atitude do Acad. Carlos 
Alberto Barros Franco, anunciando que se tratava de um dos momentos mais belos da Academia 
Nacional de Medicina. Na sequência, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz reiniciou a rodada de 
conferências do Simpósio “Contribuição da Genética e das Áreas Biomédicas para o Enfrentamento da 
COVID-19 e Considerações sobre a Integridade da Pesquisa em Época de Pandemia”, coordenado pelo 
Acad. Marcello André Barcinski. O Prof. Dr. Filippo Pinto e Vairo, do Programa Jovens Lideranças 
Médicas, fez breve apresentação acerca do conferencista, Dr. Jorge Kalil, que discorreu acerca do 
“Desenvolvimento de Vacinas para SARS-COV-2: Contexto Brasileiro”. Por fim, o Dr. Jonas Alex Morales 
Saute, também do Programas Jovens Lideranças Médicas, discorreu sobre o currículo do Dr. Lucio 
Holanda Gondim de Freitas Júnior, que fez apresentação intitulada “Alvos Moleculares e Celulares para o 
Desenvolvimento e Reposicionamento de Fármacos para SARS-COV-2”. Encerradas as explanações, 
seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Marcello André Barcinski, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Pietro Novellino, Daniel Goldberg Tabak, Carlos Alberto Barros Franco e os 
Profs. Drs. Jorge Kalil, Glaucius Oliva, Andrea Ribeiro dos Santos e Lucio Holanda Gondim de Freitas 
Junior. Encerradas as discussões, o Secretário-Geral, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, agradeceu pela 
participação e colaboração de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Ricardo José Lopes da Cruz, Marcello André Barcinski, Aderbal Magno 
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Caminada Sabrá, Arno von Buettner Ristow, Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, Celso Marques Portela, Daniel Goldberg Tabak, Gerson Canedo de Magalhães, Jerson 
Lima da Silva, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), José Carlos do Valle, José Hermógenes Rocco 
Suassuna, Maurício Gomes Pereira, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Maurício Younes 
Ibrahim, Natalino Salgado Filho, Omar da Rosa Santos, Orlando Marques Vieira, Paulo Marchiori 
Buss, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Sérgio Paulo Bydlowski, Sérgio Augusto Pereira 
Novis, Samir Rasslan, Walter Araújo Zin (25).  
 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
9 de julho de 2020

Simpósio Covid-19
Que doença é essa?

Afinal, que vírus é esse? Qual a 
finalidade da testagem? Como reabilitar os 
sobreviventes a essa doença? O que o futuro 
nos reserva? Estas, entre outras questões, 
que permeiam as dúvidas diárias de todos 
foram debatidas no dia 09 de julho de 
2020, durante o “Simpósio Covid-19 – Que 
doença é essa?”, promovido pela Academia 
Nacional de Medicina.

Além dos renomados acadêmicos, 
estudiosos da Fundação Oswaldo Cruz, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, USP 
de Ribeirão Preto e Universidade Federal 
de Pelotas e um convidado internacional 
do Imperial College de Londres estarão 
palestrando e no centro dos debates.

O pesquisador Cesar Victora, professor 
Emértio da Universidade Federal de Pe-
lotas, apresentou dados de uma pesquisa 
realizada em 133 cidades em todo o país, 2 
mil entrevistadores em campo para testar e 
entrevistar cerca de 36 mil pessoas em três 
fases distintas e entender a epidemia por 
SARS-CoV-2, no Brasil.

De cada cidade, foram escolhidos 25 
setores censitários, 10 domicílios em cada  

setor e uma pessoa por domicílio. Os resul-
tados deste estudo, em parceria com o Ibope 
Inteligência, foram apresentados aos mais de 
400 participantes tiveram a oportunidade 
de acompanhar um dos raros estudos mun-
diais com amostra de base populacional e 
periódica no mundo. Segundo Victora, há 
6 a 7 vezes mais pessoas infectadas do que  
casos notificados e os sintomas mais fre-
quentes foram alterações no olfato e paladar, 
seguidos de febre, tosse, dores no corpo e na 
garganta, falta de ar e calafrios.

O teste utilizado foi o do tipo rápido, 
com sensibilidade de 85% e especificidade 
maior do que 99,9%, e cujo resultado sai  
em 15 minutos. Entre as surpresas da 
epidemia no Brasil, o aumento, em junho, 
de crianças afetadas pela doença; a alta 
prevalência, no mesmo mês, entre indígenas; 
e da doença afetar aos mais pobres.

Para Victora ainda restam várias 
perguntas: por que tantos sintomáticos? Por 
que tantas crianças e indígenas? Por que a 
prevalência da doença não passa dos 30%? 
Por que a epidemia iniciou-se na Amazônia? 
E o que o teste efetivamente mede?
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O coordenador desta sessão científica, 
o acadêmico Daniel Tabak,  comentou que 
depois de meses de pandemia, ainda temos 
muitas perguntas. A infecção por covid-19 
é uma doença pulmonar sim, mas, não 
somente. E, qual o papel do sangue nesse 
caos?” O acadêmico Daniel Tabak abordou 
o tema que ainda intriga muito médicos e 
pesquisadores. 

Outros renomados participantes abor-
daram desde características dos vírus da 
família coronavírus, em 1970, como os ina-
lamos; até os projetos em andamento com 
vacina contra o SARS-CoV-2 e as novas 
abordagens desafiadoras de tratamento.  

Para conferir a sessão na íntegra, acesse 
nosso canal no YouTube, no link https://
www.youtube.com/watch?v=1XpUEOY-wvo

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

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/07/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 18ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 2 de julho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José 
Lopes da Cruz, ressaltou o expressivo número de presentes nas Sessões científicas que a Academia 
Nacional de Medicina vem realizando. Ressaltou que o Simpósio “A Pandemia e A Literatura”, com 
coordenação do Acad. Gilberto Schwartsmann, ocorrerá na quinta-feira, 16 de julho de 2020, no Web Hall 
da Academia Nacional de Medicina. Ademais, anunciou que o tema da Sessão científica do dia 23 de 
julho de 2020 será “Educação Médica no Período Pós Pandemia”, assim como o tema da Sessão 
científica do dia 30 de julho de 2020, que será “Emergências Cirúrgicas durante a COVID-19”. Divulgou 
também que, no dia 6 de agosto de 2020, ocorrerá uma Sessão Especial na qual será dada a 
oportunidade dos vencedores dos prêmios da Academia Nacional de Medicina de 2020 apresentarem 
seus trabalhos. Em seguida, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz externou que realizar-se-ão duas 
Sessões extras no mês de julho: a Sessão da Saudade em memória do Acadêmico Ernani Vitorino Aboim 
Silva no dia 21 de julho de 2020 e uma segunda, no dia 28 de julho de 2020, em homenagem aos 100 
anos do Honorário Nacional Raymundo Edson Araújo Leitão. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o 
Acad. Pietro Novellino teceu elogios à gestão do Acad. Ronaldo Damião a frente do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE), afirmando que sua administração, em matéria de emergência, está cumprindo 
todas as suas metas perfeitamente. O Acad. Paulo Marchiori Buss discorreu sobre sua participação do 
evento de lançamento do movimento Sustainable Health Equity Movement, realizado no dia 2 de julho de 
2020. Parabenizou a todos pela sequência extraordinária e pela alta qualidade dos Simpósios que vêm 
sendo realizados pela Academia Nacional de Medicina, destacando a necessidade de mudança no 
modelo socioeconômico para evitar uma nova onda de contaminação viral. O Acad. Carlos Alberto Barros 
Franco elogiou o Acad. Paulo Marchiori Buss pelo seu importante papel desde o início da pandemia de 
COVID-19 e, parabenizou ainda, o Secretário-Geral, Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, pela 
organização dos Simpósios que acontecerão nas próximas semanas. O Acad. José Carlos do Valle 
também elogiou a postura do Acad. Paulo Marchiori Buss por sua presença internacional no combate à 
pandemia de COVID-19 e lamentou o falecimento do filho do Acad. Milton Ary Meier. Na sequência, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou a rodada de conferências do Simpósio “COVID-19 – 
Que doença é essa?”, com coordenação do Acad. Daniel Goldberg Tabak. O Prof. César Victora fez 
palestra intitulada “COVID-19 e o Brasil: O que o Futuro nos Reserva?”. Posteriormente, o Dr. Robert 
Peter Gale fez conferência intitulada “20.000 Papers Published in 6 Months: Was It Worth It?”, onde o 
mesmo externou que o acúmulo de publicações advém do ‘lockdown’ em diversas partes do mundo. 
Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos 
Marcello André Barcinski, Daniel Goldberg Tabak, Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos Eduardo Brandão 
Mello, Rubens Belfort Mattos Jr., e os Profs. Drs. Amilcar Tanuri, César Victora e Robert Peter Gale. 
Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e 
colaboração de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, Maurício Younes Ibrahim, 
Daniel Goldberg Tabak, José Carlos do Valle, Wanderley de Souza, Celso Ferreira Ramos Filho, 
Pietro Novellino, Henrique Murad, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), Samir Rasslan, Fernando Pires 
Vaz, Delta Madureira Filho, Arno von Buettner Ristow, Carlos Américo de Barros Vasconcellos Giesta, 
Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), José Gomes Temporão, Celso Marques Portela, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Octavio Pires Vaz, Maurício 
Gomes Pereira, Luiz Felippe de Queirós Mattoso, Sérgio Augusto Pereira Novis, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, José Horácio Costa Aboudib Jr., Carlos Eduardo Brandão Mello, Mônica Roberto 
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Gadelha, Marcello André Barcinski, Walter Araújo Zin, Jerson Lima da Silva, Paulo Marchiori Buss, 
Cláudio Buarque Benchimol, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), José Hermógenes Rocco 
Suassuna, Carlos Alberto de Barros Franco, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Ricardo José Lopes da 
Cruz, Omar da Rosa Santos, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, José Augusto da Silva Messias, Orlando Marques Vieira, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Jacob Kligerman (45).  
 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
16 de julho de 2020

Simpósio a Pandemia e a Literatura

dE SHakESpEarE ao  
Novo coroNavíruS

O que a literatura das pandemias de 
séculos passados pode nortear reflexões 
atuais sobre o novo coronavírus?

Academias Nacional de Medicina 
(ANM), Brasileira de Ciências (ABC) e de 
Ciências Farmacêuticas do Brasil (ACFB) 
promoveram live em julho (16) sobre 
literatura e pandemias.

Para o presidente da ANM, Rubens 
Belfort Jr., “a literatura é um marco na história 
que nos ajuda a interpretar o presente. Por 
isso, revisitar outras epidemias descritas 
por grandes escritores é motivo desse nosso 
próximo debate. A organização do evento 
foi dos acadêmicos Gilberto Schwartsmann 
e Ricardo Lopes Cruz, também secretário 
geral da ANM.

Onde a literatura tange a medicina? Não 
são só nas histórias fictícias que é possível 
encontrar muita emoção, humanidade e 
clímax, por exemplo. A vivência médica 
também está cheia dessas circunstâncias 
dignas de clássicos literários. 

Foi assim, construindo pontes e paralelos 
entre a realidade da medicina e a literatura, 
que os membros da Academia Nacional de 
Medicina e da Academia Brasileira de Letras 

(ABL) conduziram a 19ª sessão ordinária  
da ANM. 

Traçando comparativos entre ficção 
e realidade, o romance “A Peste”, escrito 
em 1974 por Albert Camus, relata uma 
epidemia em um dos primeiros anos da 
década de 40 com diversos acontecimentos 
similares ao que vivenciamos hoje com 
a pandemia de SARS-Cov-2. Para o 
acadêmico da ANM, José Osmar Medina 
Pestana, “a mensagem central é que a vida 
vale a luta mesmo quando a natureza está  
nos assaltando.”

Inspirada na obra Decameron de Gio-
vani Boccaccio, a escritora Nélida Piñon, 
membro da ABL, foi uma das convidadas. 
Nélida abordou a literatura e sua capacidade 
extraordinária de jamais se calar. “Ela capta 
todos os meandros e todos os sintomas  
da sociedade. Por tanto, graças a um grande 
texto literário a realidade não se esvai,  
não desaparece.”

Decameron é uma coleção de cem 
novelas escritas por Giovanni Boccaccio 
entre 1348 e 1353. O livro é estruturado 
como uma história que contêm 100 contos 
contados por um grupo de sete moças e três 
rapazes que se abrigam em uma vila isolada 
de Florença para fugir da peste negra, que 
afligia a cidade.
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A metáfora do homem contra a força da 
natureza, retratada em várias obras literárias 
durante séculos, como por exemplo, Moby 
Dick, de Herman Melville; Romeu e Julieta, 
de William Shakespeare; Ensaio sobre a 
cegueira, de José Saramago, entre outros 
clássicos, ainda permeou os debates que 
refletiram sobre a incapacidade do homem 
de dominar a natureza. Um bom exemplo 
nos tempos atuais é a pandemia provocada 
pelo novo coronavírus. 

O simpósio ainda contou com os outros 
membros da ABL como Geraldo Carneiro e 
Domício Proença, além de médicos como 
Margareth Dalcolmo, da Fundação Oswaldo 
Cruz e o acadêmico José de Jesus Camargo.

Confira a íntegra da sessão no link  
https://www.youtube.com/watch?v=fWXANJ 
d5ASQ.

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

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 16/07/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 19ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 9 de julho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Ademais, afirmou que o Acad. Arno Von Buettner Ristow 
será coeditor dos Anais da Academia Nacional de Medicina juntamente com o Acad. José Galvão-Alves. 
Afirmou que o primeiro fascículo do mesmo está programado para ser lançado no final de julho, assim 
como o segundo fascículo, que está programado para o final de agosto. O Presidente, Acad. Rubens 
Belfort Mattos Jr., informou que o Acad. Jorge Fonte de Rezende Filho representará a Academia Nacional 
de Medicina na exposição relacionada a Sífilis, afirmando que posteriormente os Acadêmicos terão mais 
informações sobre a mesma. Relembrou ainda a extrema importância da Sessão que acontecerá no dia 
23 de julho de 2020 sobre o “Impacto da COVID-19 no Ensino de Graduação em Medicina”, reafirmando 
o caráter pioneiro das atividades da Academia Nacional de Medicina durante a pandemia de COVID-19. 
Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, chamou atenção para a 
realização do Simpósio “Cirurgia de Urgência na COVID-19 e a Importância do SUS”, com coordenação 
do Acad. José Gomes Temporão e o Prof. Dr. Gonzalo Vecina, que ocorrerá na quinta-feira, 30 de julho 
de 2020, no Web Hall da Academia Nacional de Medicina. Divulgou também que, no dia 6 de agosto de 
2020, ocorrerá uma Sessão Especial na qual será dada a oportunidade dos vencedores dos prêmios da 
Academia Nacional de Medicina de 2020 apresentarem seus trabalhos. Ademais, anunciou que os temas 
das Sessões científicas dos dias 13 de agosto de 2020 (Ciências Aplicadas – Terapias Portadoras de 
Futuro, com coordenação do Acad. Marcello André Barcinski), 20 de agosto de 2020 (Pandemia e 
Bioética) e 27 de agosto de 2020 (Desafios da Relação Médico-Paciente). Ao final, o Acad. Ricardo José 
Lopes da Cruz lembrou também acerca da Sessão da Saudade em memória do Acadêmico Ernani 
Vitorino Aboim Silva no dia 21 de julho de 2020, que contará com rodada de homenagens feita pelos 
Acadêmicos Pietro Novellino, Silvano Mario Attilio Raia e Orlando Marques Vieira. Nas Comunicações 
dos Acadêmicos, o Acad. Paulo Marchiori Buss teceu elogios à Sessão Científica “A Pandemia e a 
Literatura”, afirmando estar muito contente pela qualidade das Sessões virtuais que a Academia Nacional 
de Medicina vem realizando. O Acad. Walter Araújo Zin propôs retornar com as cores originais dos 
símbolos da Academia Nacional de Medicina nas redes sociais da mesma, assim como divulgar as 
atividades que os Acadêmicos estão desempenhando nas redes sociais da Academia Nacional de 
Medicina. Discorreu, ainda, sobre o Espaço Memorial Carlos Chagas Filho (Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho – UFRJ), que divulga quinzenalmente foto e descrição de aparelhos que constituem seu 
acervo. A fim de reiterar a importância e a função do Centro da Memória Médica, sugeriu que atividade 
similar fosse feita pelo mesmo. Por fim, reiterou a importância da realização de reuniões exclusivas aos 
Acadêmicos, a fim de que sejam discutidos assuntos que não sejam de ordem pública. O Acad. José 
Carlos do Valle demonstrou júbilo pela divulgação que a Academia Nacional de Medicina vem realizando 
nas redes sociais e, ainda, convidou a todos a participarem da Sessão da Saudade em memória do 
Acadêmico Ernani Vitorino Aboim Silva que ocorrerá no dia 21 de julho de 2020. O Acad. Jorge Fonte de 
Rezende Filho tornou público o agradecimento ao Acad. Antonio Egidio Nardi por sua participação no 
Centro de Estudos da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) acerca dos 
“Efeitos da Pandemia na Saúde Mental”. O Acad. Antonio Egidio Nardi agradeceu ao Acad. Jorge Fonte 
de Rezende Filho e a todos que estiveram presentes na sua apresentação. Na sequência, o Presidente, 
Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou o Simpósio “A Pandemia e a Literatura”, com coordenação do 
Acad. Gilberto Schwarstmann. O Acad. José Osmar Medina Pestana discutiu a obra “A Peste”, de Albert 
Camus, na qual o mesmo fez uma analogia entre o livro e o momento atual vivido pela pandemia de 
COVID-19. A Acad. Nélida Piñon, da Academia Brasileira de Letras, discursou sobre a obra 
“Decamenron”, de Giovanni Boccaccio, onde a mesma externou o contexto histórico de quando a obra 
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em questão foi escrita e a pandemia da época, a Peste Negra. Posteriormente, o Acad. Gilberto 
Schwartsmann teceu considerações finais acerca da obra “O Mito de Prometeu”, de Hesíodo. Encerradas 
as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos José Carlos do 
Valle, Mauricio Gomes Pereira, Pietro Novellino, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Gilberto 
Schwartsmann, Nélida Piñon (Academia Brasileira de Letras), Cândido Mendes de Almeida (Academia 
Brasileira de Letras) e os Profs. Drs. Margareth Dalcolmo e Felix Zyngier. Encerradas as discussões, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e colaboração de todos. Ao 
final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens 
Belfort Mattos Jr., Pietro Novellino, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Carlos Américo de Barros e 
Vasconcellos Giesta, Samir Rasslan, Orlando Marques Vieira, Gilberto Schwartsmann, Sérgio 
Augusto Pereira Novis, José Carlos do Valle, Ricardo José Lopes da Cruz, Jayme Brandão de 
Marsillac, José de Jesus Peixoto Camargo, Natalino Salgado Filho, Sender Jankiel Miszputen 
(Honorário Nacional), Marcello André Barcinski, Walter Araújo Zin, Wanderley de Souza, Fernando 
Pires Vaz, Henrique Murad, Omar da Rosa Santos, Maurício Gomes Pereira, Jorge Alberto Costa e 
Silva, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Talita Romero Franco, Paulo Marchiori Buss, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Antonio Egidio Nardi, Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, Jorge Fonte de Rezende Filho, José Augusto da Silva Messias, Maurício Younes Ibrahim, 
Jorge Jaber (Grande Benfeitor), Jacob Kligerman, Daniel Goldberg Tabak, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Celso Marques Portela, José Osmar Medina de 
Abreu Pestana, Milton Ary Meier, Delta Madureira Filho, Francisco José Barcellos Sampaio (42).  
 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
21 de julho de 2020

Sessão da Saudade
Acad. Ernani Vitorino Aboim Silva

a SaudadE é o úNico paraíSo dE 
oNdE Não SErEMoS rEMovidoS

“Com quase 37 anos de contribuições 
para Academia Nacional de Medicina 
(ANM), como membro titular da Secção 
de Cirurgia, na Cadeira 35, hoje é dia de 
homenagear Ernani Aboim. Um confrade 
que veio do Juazeiro do Norte aprimorar, 
enriquecer e atualizar os debates científicos 
nessa casa. Uma imensa saudade, mas seu 
nome estará para sempre conjugado com 
a medicina”, exclamou emocionado o 
acadêmico e ex-presidente da ANM, Pietro 
Novelino, na abertura da tradicional Sessão 
Saudade da ANN, que aconteceu no último 
dia 21 de julho de 2020, nas plataformas 
virtuais da Academia.

Já o acadêmico Orlando Marques 
citou um provérbio grego para descrever o 
acadêmico: “Há poucos homens capazes de 
prestar homenagem ao sucesso de um amigo, 
sem qualquer inveja” e, Ernani Aboim era 
uma dessas raras pessoas.

O presidente da ANM, Rubens Belfort 
Jr, destacou a primorosa apresentação dos 

oradores da sessão e se solidarizou com a 
família, em especial, com a viúva, compa-
nheira incansável de uma vida inteira com 
o acadêmico.

Confira a biografia de imortal: https://
bit.ly/2D1cTas.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse 
Simpósio, basta abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.

Sessão Todas as Sessões



S e s s ã o
23 de julho de 2020

Simpósio impactos da Covid-19 
no ensino de graduação em medicina

iMpacto da covid-19 No  
ENSiNo da MEdiciNa

Quais são os impactos do ensino remoto 
para o curso de medicina? Há limites para a 
formação de médicos através de plataformas 
online? Quais os desafios e estratégias para 
cursos médico na pós-pandemia? Estes 
e outros assuntos foram debatidos em 
simpósio promovido, no dia 23 de julho 
de 2020, no Web Hall e pelo Facebook da 
Academia Nacional de Medicina.

Estima-se que seis milhões de estu-
dantes brasileiros do ensino superior ficaram 
sem aulas durante a pandemia. Destes, 
171 mil são alunos de medicina. Algumas 
instituições saíram na frente para suprir o 
vácuo acadêmico com o ensino remoto de 
emergência como é o caso das escolas de 
medicina da Universidade de São Paulo, 
da Unicamp, da Universidade Federal  
do Rio Grande do Sul, Ensino Einstein, 
entre outras.

Entre os debatedores desse simpósio, o 
professor visitante da USP e representante 
da Universidade Federal da Bahia, Naomar 
de Almeida Filho. Segundo ele, a pandemia 
acelerou e nos obrigou a pensar na maneira 
como os alunos estão aprendendo no país. 
Além de expor deficiências e rupturas 
necessárias do ecossistema educacional brasi-
leiro muito resistente à mudança; preso ao 
rigor de uma grade curricular, pedagogias 
passivas, com baixa inclusão tecnológica no 
ensino que apontam desigualdades e um 
racismo estrutural. 

“A pandemia trouxe, não só para a saúde 
em geral, mas também para a educação, um 
estímulo de trazer à tona a discussão das 
desigualdades que, de modo tão estrutural 
quanto o racismo, organiza a sociedade.”

Para ele o uso da tecnologia, se bem 
gerenciado por parte das instituições de 
ensino, torna-se um fator de inclusão e 
redução desigualdades. 
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Ensino híbrido – Para alguns espe-
cialistas, o ensino híbrido pode ser um 
grande legado da pandemia à educação 
médica no país. Segundo a professora 
Cristina Neumann, coordenadora do curso 
de medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, a instituição tomou diversas 
iniciativas imediatas que equilibraram o 
ensino remoto e a prática do internato, 
propiciando a continuidade do calendário 
acadêmico com apoio integral dos alunos 
que demonstram satisfação com as aulas on-
line, mas insatisfeitos com a ausência prática 
das disciplinas. 

O mesmo pensamento foi observado 
pelo discente da Escola Paulista de Medicina, 
Luiz Fernando de Moraes, que realizou uma 
pesquisa com diversos estudantes da área, 
mostrando que 50% avaliam como bom 
ou muito bom o ensino remoto que estão 
tendo, porém 80% disseram aprender mais 
com aulas presenciais. Entretanto, a maioria 
afirma recorrer às videoaulas como outro 
método de ensino. 

Com isso, o ensino híbrido — que 
mescla aulas remotas, educação à distância 
com atividades práticas — mostra-se uma 
grande perspectiva e deve ser mantido no 
pós-pandemia. A reboque, entram aspectos 
importantes a serem discutidos como meto-
dologias ativas de aprendizagem, avaliações 
assíncronas, apoio a alunos e docentes para 
acesso remoto e uso das ferramentas digitais 
e a equidade no ensino.

Cenário da pandemia – Em 72 horas, 
10.500 respostas de alunos de 257 entidades 
médicas (75,4% de todas as escolas médicas 
do país) responderam a um questionário 
elaborado pela coordenação do Curso Medi-
cina da Universidade de São Paulo para tentar 
entender o cenário imposto pela pandemia.

No levantamento, os respondentes opi-
naram sobre a participação dos estudantes 
no serviço à população; segurança e aptidão 
para atender pacientes covid-19; além de 
questões sobre o que aprendemos e quais as 
estratégias para o período da pós-pandemia.

Os resultados foram apresentados pelo 
professor da USP, Milton de Arruda Martins, 
na mesma sessão científica.

Arruda Martins refletiu sobre o que é 
essencial para a formação médica: Como 
podemos aprimorar a prática docente e o 
diálogo com os estudantes? Como incluir 
os estudantes com maior vulnerabilidade 
se 40% são cotista na USP? Segundo ele, 
a inclusão digital veio para ficar e impôs o 
enfrentamento do ensino não presencial 
para os cursos médicos.

Estratégias americanas – A professora 
Nancy Hueppchen, da Escola de Educação 
Médica da Johns Hopkins, falou para os 
acadêmicos e médicos que participaram 
da sessão que abordou a graduação médica 
sobre as estratégias adotadas pela univer-
sidade americana para superar as limitações 
impostas pela pandemia pelo SARS-CoV-2.
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Hueppchen ressaltou as lições que 
estamos aprendendo durante esse período, 
como acomodar os impactos provocados 
pelas mudanças e que precisamos planejar 
o ensino híbrido: presencial e à distância, 
sincrônica ou assincrônica. Além disso, 
comentou sobre o incrementando dos centros 
de simulação, os sistemas de telemedicina, 
a troca virtual de experiências clínicas e a 
participação de estudantes voluntários nesse 
processo, que tem sido multidisciplinar e 
interprofissional.

Atualmente, a Johns Hopkins adota 
as principais recomendações do Centro de 
Controle de Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos com a disponibilidade de testes 
acurados e equipamentos de proteção 
individual até a aprovação de uma vacina 
eficaz contra o novo coronavírus. Mas Nancy 
questiona quando será seguro que estudantes 
voltem para os estágios rotatórios na clínica e 
outras atividades?

A convidada ainda abordou o trabalho 
de inúmeros voluntários que foram essenciais 
para que a faculdade não interrompesse suas 
atividades.

A sessão “Impactos da covid-19 no 
ensino de graduação em medicina” foi orga-
nizada pelos acadêmicos Francisco Sampaio, 
ex-presidente da ANM, e Rui Monteiro de 
Barros Maciel e está disponível no Canal da 
ANM no YouTube https://bit.ly/2EizWyk.
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Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 23/07/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 20ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 16 de julho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Ademais, afirmou que o Acad. Arno Von Buettner Ristow 
será coeditor dos Anais da Academia Nacional de Medicina juntamente com o Acad. José Galvão-Alves. 
Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, comunicou o falecimento do 
Honorário Nacional Zilton de Araújo Andrade. Reiterou ainda acerca da Sessão que irá ocorrer em 
homenagem aos 100 anos de vida do Honorário Nacional Raymundo Edson Araújo Leitão, no dia 28 de 
julho de 2020, realizada de maneira conjunta com a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, da 
qual o Honorário Nacional é fundador. Divulgou também a realização dos Simpósios “Cirurgia de Urgência 
na Época de COVID-19”, com coordenação do Acad. Samir Rasslan e do Acad. José de Jesus Peixoto 
Camargo e a “Importância do SUS”, com coordenação do Acad. José Gomes Temporão e o Prof. Dr. 
Gonzalo Vecina. As mesmas ocorrerão na quinta-feira, 30 de julho de 2020, no Web Hall da Academia 
Nacional de Medicina. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou o Simpósio 
“Impactos da COVID-19 no Ensino de Graduação em Medicina”, com coordenação do Acad. Francisco 
José Barcellos Sampaio e do Acad. Rui Monteiro de Barros Maciel. O Prof. Dr. Mílton de Arruda Martins fez 
palestra intitulada “Estratégias de Ensino para o Curso Médico Pós-Pandemia”. Na sequência, a Profa. Dra. 
Nancy Hueppchen teceu considerações sobre “Medical Education in Pandemic and Post-Pandemic Times”. 
Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Ricardo José Lopes da Cruz, Sérgio Augusto Pereira Novis, José Hermógenes 
Rocco Suassuna, Rui Monteiro de Barros Maciel, os Profs. Drs. Mílton de Arruda Martins e Nancy 
Hueppchen e o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. 
Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e colaboração de todos. Ao final destes 
comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos 
Jr., Francisco José Barcellos Sampaio, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), 
Rui Monteiro de Barros Maciel, José Augusto da Silva Messias, Sérgio Augusto Pereira Novis, Ricardo 
José Lopes da Cruz, José Carlos do Valle, José Galvão-Alves, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Samir 
Rasslan, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Omar da Rosa Santos, Maurício Gomes 
Pereira, José Horácio Costa Aboudib Jr., Walter Araújo Zin, Pietro Novellino, Fernando Pires Vaz, 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Orlando Marques Vieira, Henrique Murad, Gerson Canedo 
de Magalhães, José Hermógenes Rocco Suassuna, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Octavio 
Pires Vaz, José de Jesus Peixoto Camargo, Giovanni Guido Cerri, Paulo Marchiori Buss, Cláudio 
Buarque Benchimol, Arno von Buettner Ristow, Carlos Eduardo Brandão Mello, Jorge Fonte de 
Rezende Filho, Maurício Younes Ibrahim, Marcello André Barcinski, Carlos Alberto de Barros Franco, 
Daniel Goldberg Tabak, Jorge Alberto Costa e Silva, Sérgio Paulo Bydlowski, Doris Rosenthal 
(Honorária Nacional), Cláudio Cardoso de Castro (41).  
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 
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28 de julho de 2020

Sessão em comemoração do aniversário 
de 100 anos do honorário nacional 
Raymundo Edson Araújo Leitão – 

Fundador da ABMR

Em sessão virtual especial, dia 28 
de julho de 2020, a Academia Nacional 
de Medicina (ANM), em parceria com 
a Academia Brasileira de Medicina de 
Reabilitação (ABMR), comemorou o 
aniversário de 100 anos do Honorário 
Nacional, Raymundo Edson Araújo Leitão, 
também fundador da ABMR.

O evento contou com a abertura do 
presidente da ANM, Rubens Belfort Jr, que 
ressaltou a capacidade do homenageado 
de ainda transmitir conhecimento para 
futuras gerações, além de ter sido sempre 
um inovador, principalmente com o 
atendimento multidisciplinar. 

Para conduzir as homenagens ao 
aniversariante, o acadêmico Omar da Rosa 
Santos, segundo vice-presidente da ANM 
e orador da ABMR, relembrou a brilhante 
trajetória de Araújo Leitão na medicina, 
na ciência, na área de ensino e os títulos e 
honrarias recebidos pelo acadêmico ao longo 

dos anos de dedicação, ressaltando seu papel 
de guardião da ABMR.

Confira a íntegra da biografia do 
homenageado: https://bit.ly/30umNuk
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Sessão Parte 1 Todas as Sessões



S e s s ã o
30 de julho de 2020

Cirurgia de Urgência na época de 
Covid-19 e a importância do SUS na saúde

cirurgia duraNtE a 
paNdEMia: é poSSívEl? 

Você já pensou no meio da pandemia 
ser acometido por um caso de saúde grave 
e que necessite de cirurgia? Ninguém quer 
passar por uma situação dessas, mas não 
estamos imunes. Este foi o tema de encontro 
virtual promovido pela Academia Nacional 
de Medicina, no dia 30 de julho de 2020, 
data especial em que se comemora o Dia do 
Cirurgião Geral. 

Entre os convidados, o médico Edivaldo 
Utiyama, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), que 
apresentou um panorama sobre cirurgias de 
urgência e condutas realizadas nos últimos 
meses.

As lições tiradas desse contexto foram 
comentadas pelo presidente do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, Luis Von Bahten.

Participaram também os médicos 
Roberto Rasslan, Sérgio Damous e Jones 
Pessoa dos Santos, todos da FMUSP, que 
apresentaram, respectivamente, casos de pa- 

cientes que tiveram endocardite bacteriana, 
colecistite aguda e perfuração de duodeno — 
quadros agravados pela covid-19, debatendo 
as condutas cirúrgicas para cada situação.

Enfrentamento da epidemia – A pro- 
fessora titular da USP e integrante do 
Comitê de Crise do Hospital das Clínicas 
(HC), Eloisa Bonfá, foi outra convidada da 
sessão e contou como foi o planejamento 
para o enfrentamento da covid-19.

Segundo ela, o plano do hospital come- 
çou quando a epidemia não estava instaurada 
e o mundo tinha apenas seis mil casos da 
doença restritos à região da China. Durante 
dois meses, a instituição criou estoques e 
organizou estruturalmente os 2.400 leitos 
do Complexo do HC para atender os casos 
da doença que eclodiram a partir de março.

Diante do aumento dos infectados, o 
complexo adotou estratégias antecipadas 
e bem definidas como a separação dos 
institutos, centralizando os casos de covid, 
delinearam novos fluxos, recrutaram equipes, 
montaram times de suporte especializados, 
além de abrirem novos leitos como enfer-



181

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 191 (2), 2020

marias especializadas e convertendo 34 salas 
de cirurgias em 76 novas vagas de UTI para 
viabilizar a internação de pacientes críticos.

Todo o enfrentamento à pandemia 
envolveu os 20 mil colaboradores do HC e 
de seus cinco institutos, o que possibilitou 
manter entre 40 a 70% dos procedimentos 
cirúrgicos nas unidades que permaneceram 
com baixa exposição ao vírus. Para acessar 
a íntegra da sessão, acesse https://bit.
ly/2BZdfy7.

SUS e desafios – Na sessão ordinária 
da ANM, o tema foi o SUS e o primeiro 
convidado o acadêmico e ex-ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. Segundo ele, 
o SUS realiza 4 bilhões de procedimentos 
ambulatoriais todos os anos, 1 bilhão e 
400 mil consultas anuais, 12 milhões de 
internações, 95% de transplantes realizados 
no país. “O SUS não é uma ideia, é uma 
rede de proteção fantástica, mas ainda 
enfrenta muitos problemas, como o 
subfinanciamento”, ressaltou.

Enquanto o SUS atende 150 milhões de 
brasileiros e tem um orçamento de R$ 240 
bilhões anuais, ou seja, pouco mais de R$ 1 
mil reais por ano/habitante; a rede privada 
atende 50 milhões de pessoas a um custo de 
R$ 200 bilhões/ano. A conta não fecha, disse 
o ex-ministro.

Criado há 32 anos, o SUS ainda tem 
muitos desafios, apontou Temporão, in-
cluindo aspectos econômicos, tecnológicos 

e políticos. E mostrou-se preocupado diante 
de uma proposta do atual presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
de implementar uma modernização sem 
consulta às instâncias do SUS. Segundo 
Temporão: “uma barbárie disfarçada de 
modernidade.”

Desafios para o futuro – Ex-presidente 
da Anvisa e professor de Saúde Pública da 
USP, Gonçalo Vecina, foi também palestrante 
desse 30 de julho de 2020.

Vecina elogiou a capacidade do SUS 
no enfrentamento da pandemia. Para ele, 
um dos legados dessa epidemia foi des-
cobrir a importância do SUS. Por outro 
lado, abordou o subfinanciamento, a neces-
sidade do aperfeiçoamento da gestão que 
não é um problema exclusivo da saúde, 
mas de todo setor público brasileiro. É 
fundamental investir em recursos humanos, 
conhecimento, material e equipamentos.

— Deveríamos revisitar o modelo de 
descentralização na assistência e reestruturar 
nossas redes de atenção em saúde com base 
nas manchas populacionais.

Vecina fez ainda duras críticas às 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 
à militarização do Ministério da Saúde, com 
distribuição de cargos para não técnicos. 
Segundo ele, a UPA não é atenção primária 
e nem emergência.

Para acessar a íntegra desta sessão, acesse 
https://bit.ly/30tgjvD
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A organização do evento foi dos 
acadêmicos José de Jesus Camargo e Samir 
Rasslan, sob coordenação dos acadêmicos 
Octavio Vaz e Rossano Fiorelli.

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

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 30/07/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 21ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 23 de julho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Afirmou que a Acad. Patrícia Rieken Macêdo Rocco aceitou 
compor a Comissão do Projeto Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina, juntamente 
com os Acadêmicos Marcello André Barcinski, Antonio Egídio Nardi e Eliete Bouskela. Ademais, comunicou o 
falecimento do Honorário Nacional Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos. Nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin agradeceu ao Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., pelo envio 
dos números especiais dos Anais da Academia Nacional de Medicina de 1919, que constam relatos da Gripe 
Espanhola. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou o Simpósio “Cirurgia de 
Urgência na época de COVID-19 e a Importância do SUS na Saúde”, com coordenação do Acad. José Gomes 
Temporão e o Prof. Dr. Gonzalo Vecina. O Acad. José Gomes Temporão fez palestra intitulada “A Importância 
do SUS na Saúde Pública”, onde o mesmo discutiu os aspectos determinantes na formação do Sistema Único 
de Saúde no Brasil. Ressaltou que foi um processo de luta do Brasil pela cidadania e da saúde como direito 
para todos, destacando ainda, a compreensão do direito à saúde universal como um dos pilares da 
democracia brasileira. Por fim, o Prof. Dr. Gonzalo Vecina teceu considerações finais complementando o 
discurso do Acad. José Gomes Temporão sobre “A Importância do SUS na Saúde Pública”. O mesmo explicou 
a estrutura atual do SUS, exprimindo que é necessário repensarmos a organização do Sistema Único de 
Saúde para melhorar o arranjo assistencial brasileiro. Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de 
discussões da qual participaram os Acadêmicos Fernando Pires Vaz, José Carlos do Valle, José Galvão-Alves, 
Pietro Novellino, José Gomes Temporão, Walter Araújo Zin, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Delta 
Madureira Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Paulo Marchiori Buss, Daniel Goldberg Tabak, o Prof. Dr. 
Gonzalo Vecina e o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. Encerradas as discussões, o Presidente, 
Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e colaboração de todos. Ao final destes 
comentários, foi formada Comissão responsável por desenhar uma estratégia de posicionamento da Academia 
Nacional de Medicina em defesa do Sistema Único de Saúde, formada pelos Acadêmicos Paulo Marchiori 
Buss, José Gomes Temporão e Aderbal Magno Caminada Sabrá, tendo o Prof. Gonzalo Vecina como 
conselheiro externo. Não havendo manifestações contrárias por parte dos Acadêmicos presentes, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Jr., deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Rubens Belfort Mattos Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, Arno von Buettner Ristow, Carlos Alberto de 
Barros Franco, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Carlos Américo de Barros e Vasconcellos Giesta, Celso 
Marques Portela, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Daniel Goldberg Tabak, Delta Madureira Filho, Francisco 
José Barcellos Sampaio, Fábio Biscegli Jatene, Fernando Pires Vaz, Flávio Antônio Quilici (Honorário 
Nacional), Giovanni Guido Cerri, Glaciomar Machado, Henrique Murad, Jacob Kligerman, Jorge Alberto 
Costa e Silva, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), José Carlos do Valle, José Galvão-Alves, José Gomes 
Temporão, José de Jesus Peixoto Camargo, Luiz Felippe de Queirós Mattoso,  Marcello André Barcinski, 
Maurício Gomes Pereira, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Maurício Younes Ibrahim, José 
Augusto da Silva Messias, Milton Ary Méier, Natalino Salgado Filho, Octavio Pires Vaz, Omar da Rosa 
Santos, Orlando Marques Vieira, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Paulo Marchiori Buss, Pietro 
Novellino, Raul Cutait, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Samir Rasslan, Sender Jankiel Miszputen 
(Honorário Nacional), Sérgio Augusto Pereira Novis, Silvano Mario Attilio Raia, Walter Araújo Zin, 
Wanderley de Souza (46).  
 
 

______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
6 de agosto de 2020

Apresentação dos trabalhos 
ganhadores dos prêmios da Academia 

Nacional de Medicina

Consideradas as mais antigas premi-
ações na área da medicina, os prêmios da 
Academia Nacional de Medicina tiveram um 
número recorde de inscritos em 2020. Foram 
63 candidaturas para as nove categorias.

Em evento no dia 06 de agosto, os 
agraciados fizeram apresentações no Web 
Hall da Academia. A sessão também foi 
transmitida via Facebook.

Um grupo que reúne médicos das 
universidades Federal do Espírito Santo, 
Federal de São Paulo e da Columbia Uni-
versity levou o grande prêmio Presidente da 
Academia Nacional de Medicina. Liderado 
pelo médico Thiago Cabral, estudo mostrou 
avanços para o tratamento da principal 
doença oftalmológica relacionada à perda 
da visão em adultos maiores de 55 anos: 
a Degeneração Macular Relacionada à 
Idade. O grupo estudou moléculas pró 
e antiangiogênica que podem contribuir 
para vascularização ocular e a aplicação 
dos sistemas CRISPR-Cas para edição do 
genoma, também conhecida como “cirurgia 
genômica” no campo da Oftalmologia.

— Estamos extremamente orgulhosos  
de termos sido agraciados com o maior e mais 
importante prêmio da Medicina Brasileira. 
Esse trabalho é um enorme passo para o 
diagnóstico e novas tratamentos nas doenças 
da retina, responsáveis por grande parte 
da cegueira nos dias atuais”, comemorou 
Cabral.

Com o título “Angiogênese da retina e 
coroide: biomarcadores e engenharia gené-
tica, o estudo conta com os coautores Luiz 
Guilherme Marchesi Mello e Júlia Polido, da 
Universidade Federal do Espírito Santo e da 
Escola Paulista de Medicina, da Unifesp.

Transplante de fígado – Na categoria 
Prêmio Presidente José Cardoso de Moura 
Brasil, trabalho liderado por Olival Cirilo 
Lucena da Fonseca Neto, aborda as técnicas 
para transplante de fígado. De um grupo 
de médicos da Unidade de Transplante de 
Fígado, do Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz, da Universidade do Estado de Per-
nambuco, o trabalho acompanhou 87 paci- 
entes submetidos ao procedimento, entre 
2018 e janeiro de 2020. Foram analisadas 
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duas técnicas cirúrgicas e diversos parâme-
tros entre os pacientes. Os resultados con-
tribuem para indicar qual técnica gera 
menos instabilidade pós-cirúrgica e que leva 
ao melhor funcionamento do enxerto após o 
transplante.

Com título “Revascularização retrógrada 
no transplante ortotópico de fígado: efeitos 
na estabilidade hemodinâmica e função do 
enxerto”, o estudo contou com os seguintes 
coautores: Gabriel Guerra Cordeiro, Paulo 
Sérgio Vieira de Melo, Américo Gusmão 
Amorim, Priscylla Jennie, Monteiro Rabêlo, 
José Olímpio Maia de Vasconcelos Filho, 
Pedro Renan de Melo Magalhães, Ludmila 
Rodrigues Oliveira Costa, Raimundo Hugo 
Matias Furtado, Gustavo da Cunha Cruz, 
Cláudio Moura Lacerda – todos da Unidade 
de Transplante de Fígado (UTF) – Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz e Universidade 
de Pernambuco.

Avanços – O vencedor do Prêmio 
Miguel Couto foi o médico David Cohen. 
Com o estudo “Novo modelo in vivo para 
avaliar alterações macroscópicas, histológicas 
e moleculares da doença de Peyronie”, Cohen 
que é da Faculdade de Medicina do ABC, 
Escola Paulista de Medicina e Universidade 
Federal de São Paulo. O estudo contou com 
os coautores: Sidney Glina, Renan Pelluzzi 
Cavalheiro, Ana Maria do Antonio Mader, 
San Won Han, Maria Aparecida Silva Pinhal, 
Therese Rachel Theodoro, Willany Veloso 
Reinaldo, Vivian Barbosa Navarro Borba e 

Giuliana Petri, todos da mesma instituição 
do agraciado.

A médica, da Faculdade de Medicina 
da Unesp de Botucatu, Luciene Resende, foi 
agraciada com o Prêmio Presidente Aloysio 
Salles, pelo estudo “Alterações neurológicas 
em pacientes com linfomas” e como coautora 
contou com Ligia Niéro-Melo, da mesma 
instituição.

Já a pesquisadora do Instituto de 
Psiquiatria (Ipub), da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Laiana Azevedo Quagliato, 
conquistou o Prêmio Antônio Austregésilo 
Rodrigues Lima. Laiana estudou proteínas 
específicas, como as citocinas inflamatórias, 
e sua atuação em pacientes com transtorno 
do pânico, pois estão em grande quantidade 
no organismo desses pacientes.

Identificação da dor em neonatos: 
percepção visual das características faciais 
neonatais pelos adultos foi o tema do estudo 
que recebeu o Prêmio Fernandes Figueira 
à vencedora Marina Carvalho de Moraes 
Barros, da Escola Paulista de Medicina, 
Unifesp.

Para ela, receber o prêmio da ANM, 
um dos prêmios mais tradicionais em 
medicina, foi uma honra e certamente um 
grande incentivo para o grupo continuar a 
pesquisar, visando melhorar a assistência do 
recém-nascido. Como coautores, partici-
param deste estudo Carlos Eduardo Thomaz, 
Lucas Pereira Carlini, Rafael Nobre Orsi 
e Pedro Augusto Santos Orona Silva, do 
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Centro Universitário Fundação Educacional 
Inaciana Padre Sabóia de Medeiros; e mais 
Giselle Valério Teixeira da Silva, Juliana do 
Carmo Azevedo Soares, Tatiany Medeiros 
Heiderich, Rita de Cássia Xavier Balda, 
Adriana Sanudo, Solange Andreoni e Ruth 
Guinsburg, da Escola Paulista de Medicina, 
da Universidade Federal de São Paulo.

E Dani Ejzen foi o vencedor do Prêmio 
Madame Durocher com relato do primeiro 
nascimento mundial após transplante 
uterino com doadora falecida. Para Dani foi 
uma felicidade enorme:

— Me sinto honrado pelo reconheci-
mento de nossa pesquisa sobre transplante 
uterino com o Prêmio Madame Durocher 
2020, da Academia Nacional de Medici-
na. Um trabalho que foi totalmente desen-
volvido por médicos e profissionais da saúde 
brasileiros do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP e que teve 
grande repercussão no Brasil e no exterior.

Os coautores desta conquista foram 
Wellington Andraus, José Maria Soares 
Jr,Luiz Augusto Carneiro D’Albuquerque e 
Edmund Chada Baracat.

Os prêmios da Academia Nacional de 
Medicina foram instituídos em 1829.
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Para assistir na íntegra aos vídeos desse 
Simpósio, basta abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.

Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões



189

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 191 (2), 2020

 

 

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 06/08/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 22ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 30 de julho de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José 
Lopes da Cruz, salientou as ações que têm sido tomadas pela Diretoria da Academia Nacional de Medicina, 
dando exemplo do Projeto de Ensino à Distância, a reformulação do site e a produção dos Anais da 
Academia Nacional de Medicina. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin elogiou a 
palestra dada pelo Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., sobre a história da Academia Nacional de 
Medicina no encontro virtual realizado no dia 5 de agosto de 2020, no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás (CREMEGO). Relembrou do aniversário de nascimento de Oswaldo Gonçalves Cruz no 
dia 5 de agosto e, consequentemente, da comemoração do Dia Nacional da Saúde na mesma data. 
Mostrou-se preocupado ainda com a barreira que o Ensino à Distância em tempos da pandemia de COVID-
19 não consegue superar, como o fascínio que os professores têm sobre os alunos. Na sequência, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou o Simpósio “Apresentação dos Trabalhos 
Ganhadores dos Prêmios da Academia Nacional de Medicina 2020”, na qual o Acad. Francisco José 
Barcellos Sampaio, Presidente da Comissão de Julgamento dos Prêmios, teceu considerações acerca da 
escolha dos trabalhos recebidos e posterior avaliação. Em seguida, o Dr. Olival Cirilo Lucena da Fonseca 
Neto apresentou o trabalho intitulado “Revascularização Retrógrada no Transplante Ortotópico de Fígado: 
Efeitos na Estabilidade Hemodinâmica e Função do Enxerto”, com coautoria dos Drs. Gabriel Guerra 
Cordeiro, Paulo Sérgio Vieira de Melo, Américo Gusmão de Amorim, Priscylla Jennie Monteiro Rabêlo, José 
Olímpio Maia de Vasconcelos Filho, Pedro Renan de Melo Magalhães, Ludmila Rodrigues Oliveira Costa, 
Raimundo Hugo Matias Furtado, Gustavo da Cunha Cruz e Cláudio Moura Lacerda, ganhadores do Prêmio 
Presidente José Cardoso de Moura Brasil. Por fim, o Dr. Thiago Cabral apresentou o trabalho intitulado 
“Angiogênese da Retina Coroide: Biomarcadores e Engenharia Genética”, com coautoria dos Drs. Luiz 
Guilherme Marchesi Mello, Júlia Polido, Caio Regatieri, Luiz Lima, Maurício Maia, Vinit Mahajan, Stephen 
Tsang, Akiyoshi Oshima e Pedro Serracarbassa, ganhadores do Prêmio Academia Nacional de Medicina. 
Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de comentários da qual participaram os Acadêmicos Silvano 
Mario Attilio Raia e Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. 
Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela participação e colaboração de todos. Ao final destes 
comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos 
Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), José de Jesus Peixoto Camargo, 
Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Orlando Marques Vieira, Walter Araújo Zin, Pietro Novellino, José 
Carlos do Valle, Francisco José Barcellos Sampaio, Maurício Gomes Pereira, Sender Jankiel Miszputen 
(Honorário Nacional), José Horácio Costa Aboudib Jr., Sérgio Augusto Pereira Novis, Oswaldo Moura 
Brasil do Amaral Filho, Omar da Rosa Santos, Marcello André Barcinski, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), Antonio Egidio Nardi, Milton Ary Meier, Daniel 
Goldberg Tabak, Wanderley de Souza, Ricardo José Lopes da Cruz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Samir Rasslan, Silvano Mario Attilio Raia, Celso Marques Portela, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Delta 
Madureira Filho(30). 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
13 de agosto de 2020

Contribuições da pesquisa 
biomédica brasileira para o 
entendimento da Covid-19

Dúvidas e avanços na pesquisa sobre 
o novo coronavírus permearam os debates 
promovidos pela Academia Nacional de 
Medicina no dia 13 de agosto de 2020. 
Durante o simpósio “Contribuições da 
pesquisa biomédica para o entendimento 
da covid-19” foi anunciado o avanço da 
pesquisa com soro de cavalo.

O acadêmico e pesquisador da UFRJ, 
Jerson Lima Silva, presidente da Faperj, 
contou aos participantes que, após 70 dias, 
os plasmas de quatro dos cinco cavalos do 
Instituto Vital Brazil, no Rio de Janeiro, que 
foram inoculados, em maio de 2020, com 
a proteína S recombinante do coronavírus, 
produzida na Coppe/UFRJ, apresentaram 
anticorpos neutralizante 20 a 50 vezes 
mais potente contra o vírus SARS-CoV-2 
do que os plasmas de pessoas que tiveram  
covid-19.

Além disso, falou sobre o depósito 
de uma patente e a submissão de uma 
publicação. Como explicou, a originalidade 
do trabalho está na produção do soro por 

equinos contra os vírus SARS-CoV-2. 
Segundo contou, o pedido de patente se refere 
ao processo de produção do soro anti-SARS-
CoV-2, a partir da glicoproteína da espícula 
(spike) com todos os domínios, preparação 
do antígeno, hiperimunização dos equinos, 
produção do plasma hiperimune, produção 
do concentrado de anticorpos específicos e 
do produto finalizado, após a sua purificação 
por filtração esterilizante e clarificação, 
envase e formulação final.

Este trabalho científico envolve parceria 
da UFRJ, Instituto Vital Brazil e Fiocruz.

Diretrizes de isolamento – Quanto 
tempo, após ser contaminada uma pessoa 
continua transmitindo o coronavírus? A 
pesquisadora Luciana Costa, do Instituto de 
Microbiologia, também da UFRJ, participou 
da mesma sessão e apresentou dados que 
mostram a prevalência do vírus SARS-
Cov-2 após 14 dias dos primeiros sintomas 
de pacientes infectados. Costa afirmou que 
essa liberação prolongada de RNA ainda 
representa um risco de transmissão. E com 
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isso, as diretrizes de isolamento devem ser 
revisadas. 

Outro ponto que ainda é alvo de muitos 
estudos é o aspecto da tromboinflamação 
provocado pela covid-19.  O tema foi 
apresentado pela pesquisadora Patricia Bozza, 
da Fiocruz, que analisou como a ativação 
plaquetária pode ter um papel importante, 
tanto na amplificação inflamatória, mas 
especialmente nos episódios de trombose, 
e também na mortalidade relacionada  
à doença. 

Outro convidado desse simpósio foi o 
diretor do Instituto de Ciências Biomédicas 
da USP e da Plataforma Pasteur/USP, Luis 
Carlos Ferreira. Ele contou aspectos sobre 
a corrida pela testagem em massa no Brasil, 
explicou um pouco as características dos 
testes caríssimos e outros pouco eficientes 
para o diagnóstico da covid-19 e, a partir 
desse cenário, a busca de pesquisadores da 
USP por testes baratos e sensíveis. Ferreira 
ressaltou a importância desse trabalho que 
resultou em testes, cuja sensibilidade foi de 
95%, apontando, inclusive o impacto dessa 
conquista para a retomada das aulas nas 
universidades, escolas e atividades em outas 
instituições.

O simpósio “Contribuições da pesquisa 
biomédica para o entendimento da covid-19” 
foi coordenado pelos acadêmicos Marcello 
Barcinski e Wanderley de Souza.
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Sessão Parte 1 Sessão Parte 2 Todas as Sessões
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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 13/08/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente ad-hoc: Acad. Pietro Novellino 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, mediante ausência justificada e a pedido do Presidente, Acad. Rubens Belfort 
Mattos Jr., o ex-Presidente, Acad. Pietro Novellino, assumiu a presidência da Sessão, declarando aberta 
a 23ª Sessão Ordinária, relativa ao 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões 
online Zoom Meetings. O mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 06 de 
agosto de 2020 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Demonstrou ainda, 
grande júbilo pela presença na Sessão virtual do Acad. Antônio Paes de Carvalho. Nas Comunicações da 
Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, reiterou acerca do Simpósio que ocorrerá na quinta-
feira, dia 20 de agosto de 2020, sobre “Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde”, com coordenação do 
Acad. Aníbal Gil Lopes, no Web Hall da Academia Nacional de Medicina. Comunicou também que o 
Acad. José de Jesus Peixoto Camargo foi eleito por unanimidade como membro Honorário da Academia 
Brasileira de Medicina de Reabilitação. Ademais, salientou que a Diretoria da Academia Nacional de 
Medicina está empenhada para organizar um Simpósio acerca das vacinas em desenvolvimento contra a 
COVID-19. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin agradeceu ao Centro da 
Memória Médica da Academia Nacional de Medicina pelo enorme auxílio prestado em suas pesquisas. 
Afirmou ainda que irá doar para o acervo da biblioteca da Academia Nacional de Medicina o livro “Carlos 
Chagas Filho: Cientista Brasileiro, Profissão Esperança”, escrito por Nara Azevedo e Ana Luce Girão 
Soares de Lima. O Acad. Wanderley de Souza relembrou do aniversário de 100 anos da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e dos 75 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Externou 
que, por conta disso, haverá uma intensa programação científica com conferências ministradas todos os 
dias, durante 15 dias, a partir do dia 19 de agosto de 2020 começando às 12h, convidando todos a 
participarem. O Acad. Sérgio Augusto Pereira Novis comunicou que o Governo Federal do Brasil assinou 
determinação afirmando que os planos de saúde serão obrigados a arcar com as despesas dos testes 
que avaliam a presença da COVID-19 em pacientes. Na sequência, o Acad. Pietro Novellino, reiniciou o 
Simpósio “Contribuições da Pesquisa Biomédica Brasileira para o Entendimento da COVID-19”, com 
coordenação dos Acadêmicos Marcello André Barcinski e Wanderley de Souza. O Acad. Jerson Lima da 
Silva teceu considerações sobre o “Alto Título Neutralizante do Soro Hiperimune Equino Desenvolvido 
contra a Proteína S do SARS-CoV-2: Potencial Tratamento da COVID-19 por Imunização Passiva“. Por 
fim, o Prof. Dr. Luís Carlos Ferreira fez apresentação intitulada “Testes sorológicos para a COVID-19: 
Uma Experiência na USP”. Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de debates do qual 
participaram os Acadêmicos Daniel Goldberg Tabak, Jerson Lima da Silva, Delta Madureira Filho, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Marcello André Barcinski, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e os Profs. Drs. Jorge 
Kalil, Maria Bellio e Luís Carlos Ferreira. Encerradas as discussões, o Acad. Pietro Novellino, agradeceu 
pela participação e colaboração de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, Marcello André 
Barcinski, Arno von Buettner Ristow, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Sérgio Augusto Pereira Novis, 
Wanderley de Souza, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), Rubens Belfort Mattos Jr., José Carlos do Valle, 
Walter Araújo Zin, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Maurício Gomes Pereira, Jerson 
Lima da Silva, Maurício Younes Ibrahim, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Fernando Pires Vaz, 
Daniel Goldberg Tabak, José Augusto da Silva Messias, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), 
Roberto Soares de Moura, Milton Ary Méier, Mario Barreto Corrêa Lima, Omar da Rosa Santos, 
Orlando Marques Vieira, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Américo de Barros e Vasconcellos Giesta, Antônio Paes de 
Carvalho, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Ricardo José Lopes da Cruz, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Delta Madureira Filho, Francisco José Barcellos Sampaio, Giovanni Guido Cerri (36). 
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_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 
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20 de agosto de 2020

Simpósio avaliação de novas 
tecnologias em saúde

No dia 20 de agosto de 2020, a Acade-
mia Nacional de Medicina realizou evento 
virtual para abordar os processos de avaliações 
de novas tecnologias em saúde. Entre os 
convidados  Wanderley Marques Bernardo, 
do Programa Diretrizes da Associação 
Médica Brasileira e assessor especial na 
área de Medicina Baseada em Evidências, 
do Conselho Federal de Medicina; Vânia 
Cristina Canuto, da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias (Conitec), do 
Ministério da Saúde; e Clarice Petramale, 
que há 40 anos se dedica aos SUS. O even-
to foi coordenado pelo acadêmico Aníbal  
Gil Lopes.

“Conheça os grandes inimigos da 
razão: afirmar sem provas; autoritarismo ou 
dogma; intuição e imediatismo; emoção ou 
vulnerabilidade e superstição ou mito. Na 
ciência, prevalece o equilíbrio, a evidência 
e a incorporação”, enfatizou o médico 
Wanderley Marques Bernardo.

Já Vânia Canuto falou sobre as 
consultas públicas na incorporação de novos 
medicamentos para o SUS. Segundo ela, 
foram mais de 450 consultas para ouvir a 

opinião da população em relação a novos 
medicamentos no SUS, desde que o sistema 
foi implantado, e que resultaram em mais de 
219 mil contribuições da sociedade brasileira 
e 296 novas tecnologias incorporadas e 165 
não incorporadas.

Canuto ainda falou sobre o papel da 
Conitec, desde sua criação, os objetivos, quem 
são os membros, os processos de consulta 
pública até a aprovação de incorporação de 
um novo medicamento, incluindo requisitos 
como evidência científica, segurança, efi-
cácia e qualidade, custo e impacto no SUS 
até a disponibilização no sistema público  
de saúde.

Outra convidada da sessão científica foi 
Clarice Petramale, que há 40 anos se dedica 
aos SUS e, nos últimos anos, aos processos de 
avaliação, aprovação e incorporação ou não 
de novos medicamentos. Petramale discor- 
reu sobre globalização, inovação, novos 
medicamentos, preços abusivos, regulamen-
tação, judicialização da saúde.

Petramale explicou como funciona o 
ecossistema de avaliação de tecnologias e 
inovação em saúde, que vai desde a análise 
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das melhores opções, a participação popular 
em consultas públicas, a negociação dos 
preços junto às multinacionais farmacêuticas 
e o registro de novos medicamentos.

Segundo ela, é um jogo para minimizar 
danos, pois hoje não raro a indústria 
financia associações de país e pacientes das 
ditas doenças raras e órfãs, o lobby é grande 
junto aos políticos, os juízes acolhem ações 
que visam a prescrição de medicamentos 
dispendiosos e com poucos evidências e é 
importante tornar as relações transparentes.

O evento reuniu cerca de 100 
expectadores e as apresentações podem 
ser conferidas no canal da ANM no 
YouTube em: https://www.youtube.com/
watch?v=UkzCKX1EOXA.
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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 20/08/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 24ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 13 de agosto de 2020 e, não havendo 
reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. O mesmo externou que na Reunião da Diretoria da 
Academia Nacional de Medicina, realizada no dia 17 de agosto de 2020, discutiu-se a possibilidade de 
contactar o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Deputado Federal Rodrigo Maia, para 
conversar, inicialmente, com um pequeno grupo de Acadêmicos sobre informações das mudanças que 
estão ocorrendo no Sistema Único de Saúde (SUS). Informou que, através da Comissão do Projeto Jovens 
Lideranças Médicas, as Sessões da Academia Nacional de Medicina serão transformadas em disciplinas 
que darão créditos aos estudantes do curso de pós-graduação em clínica médica. Exprimiu ainda que os 
Anais da Academia Nacional de Medicina já foram publicados e serão divulgados a todos os Acadêmicos 
nas versões eletrônica e posteriormente física. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu 
ao Acad. Giovanni Guido Cerri por propiciar um donativo de R$40.000,00 feito para que a Academia 
Nacional de Medicina disponibilize o acervo do Núcleo da Memória Médica de maneira virtual. Ademais, 
abordou que o novo site da Academia Nacional de Medicina será disponibilizado nas próximas semanas e 
será, inicialmente, encaminhado apenas para a visualização dos Acadêmicos. Destacou também que há 
um apoio muito grande dos Acadêmicos para que haja um Simpósio em parceria com a Academia Brasileira 
de Ciências sobre as vacinas em desenvolvimento contra a COVID-19. Nas Comunicações da Secretaria, 
o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz, salientou sobre o Simpósio que ocorrerá na quinta-feira, dia 27 de 
agosto de 2020, acerca dos “Desafios Cotidianos da Relação Médico-Paciente em Cirurgia: Questões 
Objetivas”, com coordenação do Acad. José de Jesus Peixoto Camargo, no Web Hall da Academia 
Nacional de Medicina. Informou ainda que haverá a reinauguração da Sessão “Recentes Progressos”, 
coordenada pelo Acad. Giovanni Guido Cerri, com data ainda a ser definida. Além disso, anunciou que 
haverá novamente a Sessão “Uma tarde na Academia Nacional de Medicina”, em data ainda a ser 
confirmada no mês de setembro de 2020. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. José Carlos do 
Valle demonstrou grande júbilo pela atitude do Acad. Giovanni Guido Cerri pela doação feita em dinheiro 
em prol da Academia Nacional de Medicina. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá solicitou que fosse 
analisada a possibilidade da Academia Nacional de Medicina produzir artigos científicos em temas de 
grande alcance para o domínio da classe leiga. O Acad. Pietro Novellino pediu a palavra para parabenizar 
o conferencista, Dr. Nelson Mussolini, por suas contribuições à Sessão Científica. Na sequência, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., reiniciou o Simpósio “Avaliação de Novas Tecnologias em 
Saúde”, com coordenação do Acad. Aníbal Gil Lopes. A Dra. Clarice Alegre Petramale teceu considerações 
sobre “O ecossistema de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e o papel da regulação em tempos de 
inovação em saúde”. Por fim, a Dra. Vânia Cristina Canuto Santos fez apresentação intitulada “A Conitec e 
a Avaliação e incorporação de tecnologias no SUS”. Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de 
debates do qual participaram os Acadêmicos José Carlos do Valle, Aníbal Gil Lopes, José Galvão-Alves, 
Pietro Novellino, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., e a Dra. Clarice Alegre Petramale. 
Encerradas as discussões e a pedido do Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., o Acad. Aníbal Gil 
Lopes agradeceu pela participação e colaboração de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada 
a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, Natalino Salgado Filho, Omar da Rosa Santos, Lea Ferreira Camillo-Coura, José Carlos do 
Valle, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Sérgio Augusto Pereira Novis, Walter Araújo Zin, Flávio 
Antônio Quilici (Honorário Nacional), José Galvão-Alves, Sérgio Paulo Bydlowski, Aníbal Gil Lopes, 
Samir Rasslan, Maurício Gomes Pereira, Pietro Novellino, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), Marcello 
André Barcinski, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Jorge Raimundo (Benemérito), Paulo 
Marchiori Buss, Mauricio Younes Ibrahim, Silvano Mario Attilio Raia, José de Jesus Peixoto Camargo, 
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Orlando Marques Vieira, Doris Rosenthal (Honorária Nacional), Antonio Egidio Nardi, José Horácio 
Costa Aboudib Jr., Jacob Kligerman, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Antonio Paes de Carvalho, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Carlos Alberto de Barros Franco, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos 
Américo de Barros e Vasconcellos Giesta, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa (36). 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
27 de agosto de 2020

Relação médico-paciente em cirurgia: 
questões objetivas e desafios cotidianos

No dia 27 de agosto, a Academia 
Nacional de Medicina (ANM) promoveu 
simpósio que abordou diversos aspectos nas 
relações entre médicos e pacientes.

Risco anestésico; risco de dano 
neurológico em cirurgia de aneurisma de 
aorta; necessidade de biópsias; amputação 
de membros; médico ateu; uma segunda 
opinião; transfusão sanguínea em paciente 
testemunha de Jeová; paciente sem condi-
ções de realizar transplante; pacientes sem 
recursos financeiros. Estes foram alguns dos 
temas debatidos.

O acadêmico José de Jesus Camargo des-
tacou “cada paciente tem sua forma particular 
de sofrer. Cabe ao médico estreitar os laços 
de confiança nessa relação médico-paciente 
e ter conexão e empatia, principalmente, em 
momentos que precisamos dar uma notícia 
ruim. O atendimento médico não pode ser 
padronizado.”

O encontro contou com a abertura 
do presidente da ANM, Rubens Belfort Jr., 
que, na oportunidade, ratificou “a Academia 
Nacional de Medicina é um lugar para falar, 
pensar e até incomodar, para bem defender 
a saúde da população”. Já a coordenação do 
evento ficou a cargo dos acadêmicos José de 
Jesus Camargo e Rossano Fiorelli.

Para debater os temas, o evento ainda 
contou com o professor Lucas Cottini, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os 
acadêmicos Rui Haddad, Arno von Ristow, 
Fabio Jatene, Milton Meier, Oswaldo Moura 
Brasil, Octavio Vaz, Henrique Murad e o ex-
presidente da ANM, Francisco Sampaio.

Recentes progressos – Os eventos da 
ANM voltaram a ter apresentações sobre re-
centes progressos na área médica. No dia 27 
de agosto de 2020, o convidado foi o médico 
Ilan Gottlieb, radiologista da Casa de Saúde 
São José, do Rio de Janeiro. Gottlieb falou 
sobre as vantagens e facilidades que a realidade 
virtual traz para a rotina dos cirurgiões 
em um procedimento, contribuindo para 
elucidar aspectos radiológicos antes de uma 
cirurgia e que nem sempre são visíveis em 
outros exames.

— A realidade virtual torna a cirurgia 
mais precisa e mais segura para os pacientes, 
pois oferece ao cirurgião uma imagem 
tridimensional do órgão a ser operado, 
ressaltou.

Recentes progressos da medicina é um 
espaço de discussão, criado pelo acadêmico 
Salomão Kaiser, durante a gestão do ex-
presidente Pietro Novelino.
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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 27/08/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 25ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 20 de agosto de 2020 e, não 
havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. O mesmo informou a Abertura da Vaga para 
Membro Titular referente à Cadeira nº 12 da Secção de Medicina, ocorrida pelo falecimento do Acad. 
Azor José de Lima. Reiterou, no entanto, que as inscrições para Membros Titulares só serão retomadas 
quando a Academia Nacional de Medicina retornar às atividades de maneira presencial. Demonstrou 
grande júbilo pela participação da Acad. Patrícia Rieken Macêdo Rocco na Comissão do Programa 
Jovens Lideranças Médicas e também à frente na implementação das Sessões da Academia Nacional de 
Medicina como disciplina eletiva que dará créditos aos estudantes do curso de pós-graduação em clínica 
médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Destacou a coordenação do Acad. Maurício Augusto 
Silva Magalhães Costa no Programa “Medicina Perto de Você” para renovar o Projeto “Temas Médicos 
para Leigos”, iniciada na gestão do Ex-Presidente, Acad. Francisco José Barcellos Sampaio. Ademais, 
abordou que o volume 191 (1) dos Anais da Academia Nacional de Medicina será editado também em 
formato eletrônico. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu novamente e parabenizou o 
envolvimento do Acad. Giovanni Guido Cerri em propiciar um donativo de R$40.000,00 para que a 
Academia Nacional de Medicina disponibilize o acervo do Núcleo da Memória Médica de maneira virtual. 
Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz anunciou que haverá segunda 
parte do Simpósio “Relação Médico-Paciente em Cirurgia” no dia 24 de setembro de 2020, com 
coordenação dos Acads. José de Jesus Peixoto Camargo e Daniel Goldberg Tabak. Informou, ainda, que 
no dia 3 de setembro de 2020 haverá Sessão de destaque ao Programa Jovens Lideranças Médicas. 
Ressaltou a reinauguração da Sessão “Recentes Progressos”, a ocorrer nesta corrente Sessão, com 
comentários do Acad. Giovanni Guido Cerri. Além disso, anunciou o retorno da Sessão “Uma tarde na 
Academia”, no dia 1º de outubro de 2020. Comunicou que será realizada Sessão da Saudade em 
homenagem ao Acad. Azor José de Lima no dia 29 de setembro de 2020, terça-feira. Nas Comunicações 
dos Acadêmicos, o Acad. Rossano Kepler Alvim Fiorelli afirmou que a Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO) também aceitará a disciplina “Seminários da Academia Nacional de Medicina” 
nos programas de pós-graduação. O Acad. Octavio Pires Vaz deixou registrado o falecimento do Dr. 
Guilherme Eurico, cirurgião reverenciado por todos da Academia Nacional de Medicina. O Acad. Pietro 
Novellino relatou com tristeza a perda do Dr. Guilherme Eurico, afirmando que o mesmo era um líder de 
classe e líder da cirurgia nacional. O Acad. Giovanni Guido Cerri exprimiu que a doação feita por ele para 
o tornar o Acervo do Centro de Memória Médica da Academia Nacional de Medicina disponibilizada de 
maneira virtual foi uma contribuição no sentido de impulsionar o projeto. Externou, ainda, que nenhum 
título o deixaria mais honrado do que ser Membro Titular da Academia Nacional de Medicina. Na 
sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou a Sessão “Recentes Progressos”. O 
Prof. Dr. Ilan Gottlieb teceu considerações sobre “Realidade virtual de imagens radiológicas no auxílio ao 
planejamento cirúrgico: A cirurgia antes da cirurgia”. Ao final da apresentação, o Acad. Giovanni Guido 
Cerri discorreu sobre a apresentação do Prof. Dr. Ilan Gottlieb, destacando a importância destes tópicos 
para aumentar o grau de precisão das intervenções cirúrgicas. O Prof. Dr. Hélio Tedesco fez 
apresentação intitulada “Retratação de Artigos Científicos! É constrangedor? Pra quem?”. Encerradas as 
explanações, seguiu-se rodada de discussões do qual participaram os Acadêmicos Maurício Gomes 
Pereira, Marcello André Barcinski, José Galvão-Alves, Mauricio Younes Ibrahim e Sérgio Augusto Pereira 
Novis. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela 
participação e colaboração de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, José de Jesus 
Peixoto Camargo, Milton Ary Meier, Sérgio Augusto Pereira Novis, Rui Haddad, José Carlos do Valle, 



204

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 191(2), 2020

 

 

Francisco José Barcellos Sampaio, Carlos Américo de Barros e Vasconcellos Giesta, Samir Rasslan, 
Fábio Biscegli Jatene, Walter Araújo Zin, Pietro Novellino, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Octavio 
Pires Vaz, Ricardo José Lopes da Cruz, Mauricio Younes Ibrahim, Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho, Daniel Goldberg Tabak, Talita Romero Franco, Natalino Salgado Filho, Henrique Murad, Arno 
von Buettner Ristow, Paulo Henrique Murtinho Couto, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), 
Marcello André Barcinski, Jorge Jaber (Grande Benfeitor), Maurício Gomes Pereira, Celso Marques 
Portela, Orlando Marques Vieira, Jacob Kligerman, José Galvão-Alves, Deolindo de Souza Gomes 
Couto, Flávio Antônio Quilici (Honorário Nacional), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Maurício Augusto 
Silva Magalhães Costa, Giovanni Guido Cerri, José Hermógenes Rocco Suassuna, Antonio Paes de 
Carvalho, Omar da Rosa Santos(40). 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



Os artigos submetidos para publicação deverão 
ser enviados para:

Acadêmico José Galvão-Alves
Editor-Chefe dos Anais da ANM
Co-editores: Acadêmicos Arno von Ristow e 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
E-mail: anm@anm.org.br

Cada artigo deverá ser acompanhado de carta de 
submissão, assinada por todos os autores, indicando 
a intenção de publicá-lo nos Anais da Academia 
Nacional de Medicina. Esta carta deve informar que: 

a) o artigo não foi publicado previamente e não 
foi submetido para publicação em outra revista;

b) que todos os autores contribuíram de forma 
significativa para a informação ou material 
submetido para publicação;

c) que os autores não possuem interesse financeiro 
direto ou indireto, associado com a publicação 
do artigo;

d) que a fonte de recursos extra-institucional, 
especialmente aquelas fornecidas por compa-
tnhias comerciais, estão indicadas. Uma vez 
aceitos para publicação, os artigos passarão 
a ser propriedade desta revista e não poderão 
ser reproduzidos ou reimpressos total ou 
parcialmente sem a devida autorização por 
escrito da redação.

Conflito de interesses: Qualquer conflito de 
interesses, principalmente acordo financeiro com 
companhias cujos produtos são citados no trabalho, 
devem ser claramente revelados quando o trabalho 
for submetido para revisão. Se aceito, esta informação 
será publicada no artigo final.

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

Revisão por Pares: Todos os manuscritos 
enviados aos Anais da ANM são submetidos a revisão 
editorial. Normalmente, cada manuscrito é submetido 
de forma anônima pelo Editor a 3 Revisores (pelo 
menos 2). Se o Editor receber revisões conflitantes, o 
artigo é sempre enviado a 1 ou 2 Revisores adicionais, 
antes da decisão final do Editor. Se for julgado 
necessário pelo Editor ou pelos Revisores, estudos 
estatísticos incluídos no manuscrito serão analisados 
por um estatístico.

Os Anais da Academia Nacional de Medicina 
aceitam a submissão de artigos originais especiais 
(História da Medicina, p. ex.).

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

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

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

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

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

Instruções para os Autores



Se o trabalho for financiado por instituição de 
pesquisa ou comercial, o nome da instituição deve ser 
mencionado.

tipoS dE colaboração

Artigos Originais: Devem ser apresentados 
nesta sequência: Folha de Rosto, Resumo + Palavras-
chave, Introdução, Material e Métodos, Resultados, 
Discussão, Conclusões, Referências, Endereço para 
correspondência, Tabelas e Legendas. Cada secção 
deve ser iniciada em uma página. As páginas devem 
ser numeradas de modo consecutivo. Os artigos 
originais devem apresentar contribuições autênticas 
ou abordagens novas. Os autores devem ser no 
máximo 6 (seis). Os artigos com mais de 6 autores 
devem ser acompanhados de uma carta explicitando 
a participação de cada autor no trabalho. 

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

iluStraçõES

O número máximo será de 10 (dez) por 
manuscrito. Todas as figuras devem ser numeradas 
na ordem de aparecimento no texto. Todas as 
explicações devem ser apresentadas nas legendas. 
Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas 
devem indicar essa condição na legenda, assim como 
devem ser acompanhadas por uma carta de permissão 
do detentor dos direitos. Fotos não devem permitir 
a identificação do paciente; tarjas cobrindo os olhos 
podem não constituir proteção adequada. Caso 
exista a possibilidade de identificação, é obrigatória 
a inclusão de documento escrito fornecendo 
consentimento livre e esclarecido para a publicação.

Microfotografias devem apresentar escalas 
internas e setas que contrastem com o fundo. As 
ilustrações são aceitas em cores para publicação no 
site. Contudo, todas as figuras serão vertidas para tons 
de cinza na versão impressa. Caso os autores julguem 
essencial que uma determinada imagem seja colorida 
mesmo na versão impressa, solicita-se um contato 
especial com os editores. Todas as figuras, bem como 
todas as imagens geradas em computador, como 

gráficos, devem ser anexadas sob a forma de arquivos 
nos formatos jpg ou tif, com resolução mínima de 
300 dpis para possibilitar uma impressão nítida.

tabElaS

Deverão ser numeradas em algarismos arábicos 
e constar isoladamente em páginas separadas. Cada 
tabela deverá ter uma legenda. As tabelas deverão ser 
mencionadas no texto através de algarismos arábicos, 
e numeradas consecutivamente.

rEfErêNciaS bibliográficaS

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

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

artigoS dE pEriódicoS E rEviStaS:
Paterson RF, Lifshitz DA, Kuo RL, Siqueira 

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

Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, de 
la Rossete J: Does ultrastructural morphology of 
human detrusor smooth muscle cell characterize 
acute urinary 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, assim 
como propor modificações, de acordo com a análise 
dos Revisores e do Corpo Editorial.
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