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EDITORIAL 

 
  O veículo de divulgação oficial da Academia Nacional de 
Medicina, Anais da Academia Nacional de Medicina, é o periódico mais 
antigo em publicação no país, com circulação regular desde 1831.

 Os Anais da ANM têm por objetivo publicar as atividades da 
Academia Nacional de Medicina, preservando, assim, sua memória. Não 
têm a intenção nem a vocação de ser revista de circulação internacional 
e, portanto, não pretende alcançar indexações em PubMed ou Index for 
Scientific Information.

 Além das atividades Acadêmicas, os Anais da Academia Nacional de 
Medicina aceitam a submissão de artigos originais e artigos especiais, que 
tratem de matéria de interesse médico e histórico. Também são publicados 
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.

 Com a finalidade de acertar os volumes dos Anais da ANM, que em 
algum momento da história da Academia Nacional de Medicina sofreram 
uma falha de numeração, estamos publicando os volumes 182-183 & 184-
186. Com estes volumes de 2015, sem prejuízo dos volumes/números 
dedicados aos artigos, reinauguramos a publicação das atividades 
Acadêmicas. 

Muito atenciosamente,

Acadêmico Francisco J. B. Sampaio
Presidente, Academia Nacional de Medicina

Acadêmico José Galvão Alves
Editor-Chefe, Anais da Academia Nacional de Medicina





ÍNDICE 

Academia Nacional de Medicina discute a “Autopsia Virtual” e apresenta 
causas das mortes de D. Pedro-I e de suas duas esposas - Sessão de 
01/10/2015
Diabetes é o tema da semana no Curso de Atualização da ANM - 
01/10/2015
Academia Nacional de Medicina concede o Título de Benemérito aos Drs. 
Pedro Grossi Junior e Maurício de Castilho Dinepi - Sessão de 08/10/2015
Academia Nacional de Medicina debate inovações no tratamento do câncer 
com origem no Brasil - Sessão de 08/10/2015
Eletrocardiograma na Emergência é tema do Curso de Atualização da ANM 
- 08/10/2015
Abertas as inscrições para os Prêmios de 2016 da Academia Nacional de 
Medicina - 13/10/2015
Academia Nacional de Medicina recebe o Prêmio Octacílio Cunha, maior 
honraria da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 14/10/2015
“Sessão da Saudade” da Academia Nacional de Medicina homenageia o 
Acadêmico Julio Studart de Moraes - 15/10/2015
Museu do Amanhã é apresentado e discutido na Academia Nacional de 
Medicina - Sessão de 15/10/2015
Infarto Agudo do Miocárdio é analisado no Curso de Atualização da ANM - 
15/10/2015
“Uma Tarde na Academia” mobiliza Acadêmicos e estudantes em exercício 
bastante dinâmico - 22/10/2015
A Academia Nacional de Medicina debate riquezas e dificuldades pouco 
conhecidas da Amazônia Brasileira - Sessão de 22/10/2015
Academia Nacional de Medicina discute avanços na cirurgia do 
rejuvenescimento facial na virada do século XXI - Sessão de 22/10/2015
Curso de Atualização da ANM discute o uso de antibióticos - 22/10/2015
Brunno von Ristow toma posse como Honorário Estrangeiro da Academia 
Nacional de Medicina - 27/10/2015
Academia Nacional de Medicina realiza, pela primeira vez, uma 
videoconferência em Sessão Ordinária - Sessão de 29/10/2015
Depressão de difícil tratamento  é foco de atenção através de simpósio na academia 
nacional de medicina

9

21

23

25

37

39

45

46

51

56

58

61

69

75
77

79

82

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Volumes 184 - 186                                                                               Outubro, Novembro, Dezembro - 2015



ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                             Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

Tarde de Encontro com os Acadêmicos
Liga de Oncologia promove encontro na ANM - 04/11/2015
ANM realiza Sessão Plenária com o Corpo Acadêmico - 05/11/2015
ANM presta homenagem em plenária à ex-funcionária Maria da Graça 
Custódia - Sessão de 05/11/2015
Performance Musical no Chá Acadêmico - 05/11/2015
Instituto Estadual do Cérebro como modelo de atendimento - Sessão de 
05/11/2015
Acadêmico José de Jesus Camargo dá aula sobre relação médico-
paciente no Curso de Atualização da ANM - 05/11/2015
Carlos Eduardo Brandão Mello toma posse na ANM em 10/11/2015
ANM estimula jovens lideranças médicas - Sessão de 12/11/2015
Doris Rosenthal empossada como Honorária Nacional na Academia 
Nacional de Medicina em 12/11/2015
Liga de Psiquiatria se reúne na ANM - 12/11/2015
Curso de Atualização discute a importância da Semiologia - 12/11/2015
1ª Convenção Brasileiras de Neuroligas (COBRANE) na Academia 
Nacional de Medicina - 13/11/2015
Simpósio “As Febres do Rio de Janeiro - Nossas Epidemias de Verão” 
movimenta a Academia Nacional de Medicina - Sessão de 19/11/2015
Última aula teórica do Curso de Atualização aborda o Traumatismo 
Crânio-Encefálico - 19/11/2015
Em tarde memorável, Ano Acadêmico é encerrado na ANM com o 
Simpósio “O Direito de Morrer” - Sessão de 26/11/2015
ANM encerra a primeira edição de seu Curso de Atualização - 26/11/2015
Academia Nacional de Medicina recebe Encontro das Ligas de Trauma e 
Cirurgia do Rio de Janeiro - 27/11/2015
Reportagens publicadas na imprensa sobre a ANM e o MARCO LEGAL de 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA, a MANUTENÇÃO do PORTAL de PERIÓDICOS 
CAPES e o PROTESTO CONTRA A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
(PEC 18/2015)
Instruções para os autores

98
99
100
103

106
108

121

123
126
130

131
137
138

140

157

159

173
176

178

192

INDICE _ continuação



9

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE A 
“AUTOPSIA VIRTUAL” E APRESENTA AS CAUSAS DAS 
MORTES DE D. PEDRO-I E DE SUAS DUAS ESPOSAS

 Na última quinta-feira, 1º de 
outubro, aconteceu na Academia 
Nacional de Medicina a conferência 
“Autopsia Virtual como Instrumen-
to de Pesquisa e Ensino: O Caso de 
D. Pedro I”, proferida pelo Dr. Paulo 
Saldiva, Titular de Patologia da USP, 
apresentado pelo Presidente Fran-
cisco Sampaio.
 A partir da análise de casos 
históricos, a apresentação mostrou 
que os avanços tecnológicos permi-
tiram o desenvolvimento de novas 
práticas que, através da autopsia 
virtual, representam uma excelente 
alternativa para que sejam supera-
dos os problemas enfrentados pela 
autopsia convencional, notadamen-
te a difi culdade de autorização para 
sua execução, a baixa remuneração 
aos profi ssionais e a judicialização 
da medicina.
 O conferencista destacou que 
mais da metade das pessoas que 
morrem no mundo não têm atesta-
do de óbito, sendo que o número de 
autopsias médico-legais, principal-
mente em casos de morte traumá-
tica, vem crescendo desde a década 
de 1980, em virtude do aumento da 
violência, em detrimento dos casos 
de morte natural. Diante deste ce-
nário, a evolução dos métodos de 
imagem tornou a “autopsia virtual” 
uma possibilidade mais viável, ser-
vindo de base para o controle de 
qualidade da assistência médica e 

para a melhoria no aprendizado de 
médicos praticantes e de estudantes 
de medicina.
 Doenças que se tornaram 
mais prevalentes neste período de 
poucas autópsias e que afetam ór-
gãos onde a retirada de fragmen-
tos torna-se difícil em vida (como a 
doença de Alzheimer e a ateroscle-
rose, p.ex.), poderiam ser melhor 
compreendidas pela realização de 
autópsias. Neste contexto, o gru-
po de pesquisas da USP, o único 
a realizar autópsia virtual no país, 
está desenvolvendo estudos com-
parando autópsias minimamen-
te invasivas – realizadas pelo uso 
de técnicas avançadas de imagem 
(tomografi a e ressonância magné-
tica) e biópsias percutâneas – com 
autópsias convencionais. A ideia 
básica é a de facilitar a realização 
de autópsias através de procedi-
mentos menos invasivos. Para tal, 
foi instalado no serviço de Patolo-
gia um tomógrafo de 16 canais e 
o primeiro aparelho de ressonân-
cia magnética de 7 Tesla da Amé-
rica Latina. Através da Plataforma 
de Imagens na Sala de Autopsia 
(PISA) da Universidade de São 
Paulo, uma estrutura montada com 
investimentos da ordem de US$ 12 
milhões, o Prof. Paulo Saldiva e 
sua equipe têm o objetivo de apli-
car a “autopsia virtual” como nicho 
de ensino e pesquisa.

Sessão de 1º de Outubro de 2015



10

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                          Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

 Em comparação com a autop-
sia convencional, a virtual, além de 
ser minimamente invasiva, trans-
forma a emissão dos atestados de 
óbito em um processo mais ético e 
humano. A autopsia virtual também 
torna estas experiências menos 
agressivas às famílias, estimulando 
um maior número de adesões a es-
tes procedimentos de verificação de 
óbitos, com um consequente enri-
quecimento de bancos de dados. 
 Foi apresentado o projeto 
responsável pela realização da au-
topsia virtual com tomografia com-
putadorizada, com a intenção de 
descobrir as causas das mortes, nos 
corpos de D. Pedro I e das Impera-
trizes Da. Maria Leopoldina (1ª es-
posa) e Da. Amélia de Leuchtenberg 
(2ª. esposa), que ficam no Museu 
da Independência, em São Paulo. 
No caso de Maria Leopoldina, foram 
encontrados resquícios do sistema 
nervoso central e foi descoberto 
que, ao contrário do que era dito 
pela história (que teria caído da es-
cada durante uma discussão com D. 
Pedro I), faleceu em virtude de uma 
infecção puerperal, possivelmente 

por um aborto retido. O corpo de D. 
Pedro I, por sua vez, encontrava-se 
em uma situação precária, com fra-
turasna clavícula e em todas as cos-
telas do lado esquerdo. Além disso, 
um de seus pulmões não funciona-
va e o outro foi acometido por uma 
tuberculose, que teria levado a um 
quadro de insuficiência cardíaca; 
diferentemente da crença de que 
o Imperador falecera de sífilis. Por 
fim, no caso de Da. Amélia de Leu-
chtenberg, foi encontrado um cor-
po parcialmente mumificado, com 
órgãos preservados internamente, 
por ter sofrido um processo de sa-
ponificação. A autopsia mostrou que 
houve diversas calcificações metas-
táticas, possivelmente decorrência 
de um quadro de insuficiência rena-
le apresentava ainda uma escoliose 
considerável.
 Bastante elogiada, a apre-
sentação do Prof. Paulo Saldiva le-
vou à Academia Nacional de Medi-
cina não apenas um tema médico, 
mas também, uma aula de história, 
e gerou um animado debate que 
envolveu Acadêmicos, médicos e 
estudantes.

O palestrante 
Prof. Paulo H. M. Saldiva
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Bancada Acadêmica

Acadêmicos Antonio Nardi, Francisco Sampaio e Claudio C. de Castro 
e o Prof. Paulo H. M. Saldiva
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D. Pedro I e Imperatriz Da. Leopoldina
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Tomografia computadorizada dos restos mortais da Imperatriz Da. Leopoldina

Restos mortais da Imperatriz Da. Leopoldina
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Restos mortais de D. Pedro I 
submetidos a autopsia em tomografia 

computadorizada

Imperatriz Da. Amélia 
mumificada



15

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                          Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

Imperatriz Da. Amélia sofria de importante escoliose

Ressonância magnética nuclear para autopsia virtual
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02/10/2015
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continuação
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
01/10/2015

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
01/10/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 14ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão 
as atas dos dias 20 e 27/08/2015, que foram aprovadas unanimemente. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as 
Comunicações dos Acadêmicos. Não havendo comunicações pelos 
Acadêmicos, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio apresentou o 
Prof. Paulo H. M. Saldiva, da USP, que proferiu a Conferência “Autopsia 
Virtual como Instrumento de Pesquisa e Ensino: o Caso de D. Pedro I”. 
Realizada no mais alto nível, a apresentação foi comentada e elogiada 
pelos Acadêmicos José Rodrigues Coura, José Luiz Gomes do Amaral, 
Adolpho Hoirisch, Aderbal Sabrá, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Sérgio 
Novis, Ricardo Cruz, José Galvão Alves, José Carlos do Valle e Mario Barreto 
Corrêa Lima. O Prof. Paulo H. M Saldiva respondeu aos comentários e, em 
seguida, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Omar da Rosa Santos, Sérgio Novis, Carlos Giesta, 
Claudio Cardoso de Castro, Pietro Novellino, José Luiz Gomes do Amaral, 
José Manoel Jansen, Adolpho Hoirisch, Milton Ary Meier, José Galvão Alves, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Antonio Egidio Nardi, Rubem de Andrade 
Arruda, José Augusto Messias, Jayme de Marsillac, Deolindo Couto, Ricardo 
Cruz, Yvon Toledo Rodrigues, Omar Lupi, Eliete Bouskela, Aderbal Sabrá, 
José Rodrigues Coura, Mario Barreto Corrêa Lima, Luiz Fernando Ferreira, 
Raymundo Edson de Araújo Leitão, Rui Haddad, José Carlos do Valle (29).
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 No dia 1º de outubro, o Cur-
so de Atualização da ANM, em sua 
aula das 17h, teve como tema a 
patologia Diabetes Mellitus (DM). 
Contando com a mediação do Aca-
dêmico José Galvão Alves, esta 
aula foi ministrada pela Dra. Anna 
Gabriela Fuks, que é graduada em 
Medicina pela Faculdade Souza 
Marques, possui residência em En-
docrinologia pela UERJ e é mestre 
em Endocrinologia pela UFRJ. Atu-
almente, ela é Presidente da Regio-
nal RJ da Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD-RJ) e Chefe do Ser-
viço de Endocrinologia do Hospital 
Copa D’or.
 A Dra. Anna Gabriela Fuks ini-
ciou sua fala com dados epidemio-
lógicos alarmantes sobre Diabetes 
Mellitus: em 2015, a projeção é de 
termos, no mundo, mais de 300 mi-
lhões de pacientes diabéticos, um 
aumento de mais de 70% em relação 
aos números do início deste século, 
sendo que 90% destes pacientes se-
rão diabéticos tipo II. Além disso, a 
Dra. Anna Gabriela Fuks informou 
existir forte relação entre o aumento 
da obesidade na população mundial 
e o aumento do Diabetes. Justamen-
te por isso, a palestrante enfatizou a 
importância do encorajamento e da 
orientação aos pacientes, para que 
tenham hábitos saudáveis, como a 
prática regular de atividade física e 
uma dieta equilibrada.

 O acompanhamento de ou-
tros fatores de risco, como excesso 
de peso, pressão arterial elevada, 
dislipidemias, tabagismo, complica-
ções crônicas e presença de doen-
ças cardiovasculares também são 
de fundamental importância para a 
saúde do paciente, segundo a Dra. 
Anna Gabriela. A palestrante, em 
sua apresentação, transmitiu di-
versas informações práticas, focan-
do no diagnóstico e no tratamento 
desta patologia, o que forneceu aos 
alunos conhecimentos com aplicabi-
lidade direta em seus cotidianos pro-
fissionais. Também orientou os alu-
nos a estudarem e se guiarem pelas 
atualizadas Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD), facil-
mente encontradas no site www.
diabetes.org.br.
 Em relação ao diagnóstico do 
Diabetes, a Dra. Anna Gabriela dis-
se que, além dos sintomas e da his-
tória clínica do paciente, os exames 
complementares mais importantes 
são: a glicemia de jejum, o teste de 
tolerância à glicose e a hemoglobi-
na glicosilada (HbA1C). Quanto à 
classificação desta patologia, a pa-
lestrante afirmou que, atualmente, 
existem 4 tipos: diabetes tipo I, dia-
betes tipo II, diabetes gestacional e 
um grupo heterogêneo chamado de 
outros tipos de diabetes. As princi-
pais diferenças da fisiopatologia do 
tipo I (dificuldade de produção pelo 

DIABETES

01/10/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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pâncreas) e do tipo II (resistência à 
insulina) também foram abordadas 
pela palestrante.
 As opções farmacológicas 
para o tratamento não-insulínico 
do diabetes tipo II, citando os fár-
macos hipoglicemiantes e seus me-
canismos de ação, além da farma-
codinâmica e do perfil de ação dos 
diferentes tipos de insulinas, tam-
bém foram analisadas. No que diz 
respeito ao tratamento, a palestran-
te apresentou o algoritmo da SBD, 
que leva em consideração a condi-
ção clínica do paciente, apresenta-
ção de sintomas, glicemia de jejum 
e hemoglobina glicosilada, para a 
escolha da melhor conduta tera-
pêutica em cada caso. A Dra. Anna 

Gabriela Fuks também discorreu so-
bre as metas para acompanhamen-
to da DM tipo II, estabelecidas por 
algumas associações internacionais 
e que são adotadas pela SBD como 
parâmetros.
 Por fim, os alunos apresenta-
ram situações práticas e casos clí-
nicos por eles vivenciados, seja em 
situações ambulatoriais, na enfer-
maria ou em situações de emergên-
cia, tirando dúvidas e perguntando 
a opinião da Dra. Anna Gabriela so-
bre as condutas diagnósticas e te-
rapêuticas nos respectivos casos. A 
apresentação das dúvidas e o deba-
te foram extremamente ricos e im-
portantes para o crescimento profis-
sional dos alunos do Curso.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA CONCEDE O TÍTULO 
DE BENEMÉRITO AOS DRS. PEDRO GROSSI JUNIOR E 

MAURÍCIO DE CASTILHO DINEPI 

Sessão de 8 de Outubro de 2015

 Na tarde de quinta-feira, dia 
08 de outubro de 2015, por indica-
ção do Presidente Francisco J. B. 
Sampaio, e após terem sido acla-
mados na Reunião de Diretoria do 
dia 24 de setembro de 2015, os 
Acadêmicos Eméritos e Titulares 
concederam em plenário, também 
por aclamação, o título de Bene-
mérito da Academia Nacional de 
Medicina ao Dr. Pedro Grossi Ju-
nior, Presidente do Jornal do Bra-
sil, e ao Dr. Maurício de Castilho 
Dinepi, Presidente do Jornal do 
Commercio, da Rádio Tupi e da Rá-
dio Nativa.
 O Presidente Francisco Sam-
paio ressaltou as excepcionais qua-
lifi cações do advogado Pedro Grossi 
Junior e do economista e publicitá-
rio Maurício de Castilho Dinepi.
 Ressaltou ainda o que diz o 
Estatuto e Regimento:

Art. 123 – A Academia distinguirá as 
pessoas que concorrerem de forma 
excepcional para o seu engrande-
cimento, com os seguintes títulos: 
Grande Benfeitor, Benfeitor e Bene-
mérito.

§ 1º O título de Grande Benfeitor e 
o de Benfeitor serão concedidos às 
pessoas, físicas ou jurídicas, que do-

arem valiosos recursos materiais à 
Academia, e o de Benemérito à que 
lhe prestarem relevantes serviços.

§ 2º As propostas para a concessão 
desses títulos caberão à Diretoria e, 
devidamente justifi cadas, serão le-
vadas ao plenário, que decidirá so-
bre elas, em sessão especialmente 
convocada e a que estejam presen-
tes, no mínimo, 20 (vinte) mem-
bros, Titulares ou Eméritos.

Art. 124 – Quando assistirem as 
sessões, os Grandes Benfeitores, os 
Benfeitores e os Beneméritos terão 
assento nas poltronas acadêmicas 
e as pessoas gradas e estranhas à 
Academia, em lugar especial.
 
 O Presidente Francisco Sam-
paio ressaltou ainda que o Dr. Pe-
dro Grossi Junior e o Dr. Mauricio 
de Castilho Dinepi são grandes 
amigos de nossa Instituição e que, 
entre diversas contribuições, têm 
colaborado intensamente e des-
pretensiosamente com a Academia 
Nacional de Medicina, abrindo es-
paço semanalmente no Jornal do 
Brasil e no Jornal do Commercio, 
respectivamente, ajudando a di-
vulgar as atividades de nossa Aca-
demia.
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Mesa Diretora: Acadêmicos Antonio Nardi (Secretário Geral), Francisco Sampaio 
(Presidente) e Claudio Cardoso de Castro (2º Secretário)

Benemérito da ANM, 
Dr. Pedro Grossi Junior, 

Presidente do Jornal do Brasil

Benemérito da ANM, 
Dr. Mauricio de Castilho Dinepi, 

Presidente do Jornal do Commercio, 
da Rádio Tupi e da Rádio Nativa
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“INOVAÇÕES EM ONCOLOGIA 
VINDAS DO BRASIL” 

08/10/2015

SIMPÓSIO

 Na quinta-feira, dia 08 de ou-
tubro, a Academia Nacional de Me-
dicina realizou um Simpósio sobre 
“Inovações em Oncologia vindas do 
Brasil”. A coordenação do evento foi 
do Acadêmico Gilberto Schwarts-
mann, Chefe do Serviço de Oncolo-
gia do Hospital de Clínicas e Profes-
sor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.
 Inicialmente o coordenador 
teceu considerações quanto às limi-
tações atuais no desenvolvimento 
de novos produtos oncológicos, com 
base em patentes genuinamente 
brasileiras. Há dificuldades estrutu-
rais importantes no país para que se 
possa realizar a totalidade das eta-
pas necessárias à criação de novos 
produtos. Persiste ainda uma cultura 
resistente ao uso do chamado “capi-
tal de risco” em projetos nacionais 
na área farmacêutica.

 Nota-se em nossos indicado-
res uma desproporção importante 
entre produção acadêmica e cria-
ção de patentes de origem nacio-
nal no campo da saúde, sobretudo 
quanto a novos medicamentos. As 
últimas décadas de produção de 
medicamentos genéricos por em-
presas nacionais trouxeram uma 
capitalização significativa em vá-
rias destas empresas, sem que isto 
tenha sido acompanhado por in-
vestimentos em pesquisa e desen-
volvimento na mesma proporção. 
Isto contrasta com a indústria far-
macêutica da Índia, por exemplo, 
que sofreu processo semelhante, 
mas foi capaz de canalizar inves-
timentos em inovação na indústria 
nacional, com claro reflexo em sua 
maior participação em patentes no 
setor de nanotecnologia e de saú-
de.

Acadêmico Gilberto Schwartsmann
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 O  Acad. Gilberto Schwartsmann 
apresentou dados sobre um novo 
teste desenvolvido por seu grupo no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o 
qual pode identificar indivíduos com 
risco aumentado de toxicidade por 
“5-fluorouracil”, um quimioterápico 
muito utilizado no tratamento de 
pacientes com câncer. Este agente 
é inativado em sua maior parte 
(80%) por uma enzima denominada 
dihidropirimidina desidrogenase 
(DPD). Pacientes com deficiência 
severa de DPD podem ter toxicidade 
fatal após a administração de 
5-fluorouracil. Isto ocorre em 0.5 a 
3% dos casos.
 Vários testes para identifica-
ção de indivíduos com deficiência 
de DPD foram desenvolvidos até o 
presente, mas nenhum deles teve 

aceitação entre os oncologistas. Os 
testes de genotipagem, por exem-
plo, identificam apenas uma mino-
ria dos casos. O teste desenvolvido 
em Porto Alegre é realizado em sa-
liva e é de fácil execução. Consiste 
na coleta de material em algodão e 
transferência para papel, o que per-
mite o seu envio por correio. Dados 
iniciais em pacientes revelam que 
86% dos casos de deficiência se-
vera de DPD são detectados pelo 
método. O teste está patenteado e 
poderá entrar em uso comercial em 
pouco tempo.
 Para ilustrar algumas iniciati-
vas no Brasil, focadas em inovação 
na saúde, foram tomados alguns 
exemplos de projetos desenvolvidos 
em instituições acadêmicas do Sul 
do país.

Dra. Daniela Cornelio

 A Dra. Daniela Cornelio 
apresentou um programa de 
rastreamento para o câncer de 
colo uterino, que teve como base 
estudos originais realizados na 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Estudando a expressão de 

receptores para o fator de liberação 
da gastrina em amostras de tecido de 
colo uterino normal e neoplásico, foi 
possível desenvolver um teste que 
parece promissor na identificação de 
lesões precursoras desta neoplasia, 
tão importante em nosso país. Estes 
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achados levaram a pesquisadora a 
desenvolver um sistema inovador 
para a coleta de amostras, o qual 

será desenvolvido comercialmente 
pela empresa Ziel, criada pelos 
pesquisadores da UFRGS.

Dr. Gustavo Werutsky

 O Dr. Gustavo Werutsky dis-
cutiu projetos desenvolvidos pelo 
LACOG, um grupo composto por pes-
quisadores de vários países da Amé-
rica Latina, com ênfase em estudos 
clínicos com novas drogas anticâncer. 

O LACOG tem se dedicado também 
ao estudo de perfis moleculares de 
valor prognóstico ou preditivo de res-
posta ao tratamento em pacientes 
com câncer, em iniciativa liderada por 
pesquisadores da PUC-RS.

Dr. Gustavo Werutsky, Acadêmico Aderbal Sabrá e Dra. Daniela Cornelio
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 O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio encerrou o Sim-
pósio declarando estar impressiona-
do e em júbilo por verificar a com-
petência dos pesquisadores, que 
têm determinado grande avanço ao 
tratamento oncológico, a partir de 

pesquisa e aplicação de descobertas 
genuinamente brasileiras. Afirmou 
ainda que esta é a comprovação de 
que um país só se torna realmente 
desenvolvido a partir de investimen-
tos substanciais em educação e pes-
quisa.

Mesa Diretora: Acadêmicos Antonio Nardi, Francisco Sampaio, 
Claudio Cardoso e Gilberto Schwartsmann

 Na Sessão Ordinária da Acade-
mia Nacional de Medicina, realizada 
na sequência do Simpósio, o Acadê-
mico Gilberto Schwartsmann proferiu 
a Conferência “Desafios no desenvol-
vimento de novos tratamentos an-
ticâncer no Brasil”, apresentando o 
projeto sobre o potencial anticâncer 
que a modulação dos receptores do 
fator de liberação da gastrina (GRP) 
poderia representar, tanto para o tra-
tamento, quanto para utilização na 
etapa de diagnóstico.
 As pesquisas preliminares 
mostraram que a presença destes 

receptores em grande quantidade 
leva ao crescimento dos tumores e, 
assim, o objetivo da iniciativa foi o 
desenvolvimento de uma droga para 
bloqueá-los. O palestrante destacou 
que a análise foi feita não apenas 
em casos de câncer importantes em 
países desenvolvidos, mas também 
naqueles de relevância no mundo de 
baixa renda, como de colo de útero, 
melanoma, pulmão, carcinoma he-
patocelular, próstata e sistema ner-
voso central.
Os estudos clínicos em humanos, 
destacados pela revista Nature, pro-
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varam que a droga, a primeira anti-
câncer testada no Brasil, era segura. 
O Acadêmico Gilberto Schwarts-
mann salientou que os resultados, 
no entanto, foram além e a molécu-
la estudada como anticâncer levou, 
também, a outras possibilidades 
médicas. A partir de relatos de uma 
paciente, foram reconhecidos bene-
fícios anti-inflamatórios relevantes 
em casos de doenças reumatóides e 
de outras inflamações, com um con-
sequente depósito de patente neste 
campo.
 A identificação de uma gran-
de concentração de receptores do 
fator de liberação da gastrina em 
regiões do sistema nervoso central, 
como na amígdala e no hipocampo 
(responsáveis pela memória emo-
cional), fez com que o conferencista 
e sua equipe se perguntassem se a 
inibição destes receptores poderia 
imitar alguma doença psiquiátrica, 

afetando a retenção de memória 
afetiva. E a resposta foi sim: testes 
em animais mostraram comporta-
mentos de indivíduos com isolamen-
to social. Lembrando as descobertas 
como emocionantes, o palestrante 
explicou que os resultados dos pri-
meiros estudos de caso foram po-
sitivos e desencadearam uma nova 
patente com a aplicação do GRP 
como tratamento do espectro autis-
ta, de estereotipias e de outras do-
enças relacionadas, tendo, em uma 
nova etapa de testes, 35 % dos pa-
cientes apresentando melhora, um 
índice considerado alto.
 Por fim, o Acadêmico Gilberto 
Schwartsmann elencou os próximos 
desafios do projeto: o desenvolvi-
mento de uma nova formulação da 
droga para uso crônico, a confirma-
ção da relevância do GRP como alvo 
molecular nestas doenças e a reali-
zação de estudos mais enriquecidos.

Acadêmico Paulo Buss Acadêmicos Claudio Cardoso e 
Gilberto Schwartsmann

 Ao final da Sessão, o debate, 
coordenado pelo Presidente da ANM 
Acadêmico Francisco Sampaio, des-
tacou a importância da conectivida-
de entre as mais diversas áreas da 

Medicina, tendo em vista o início de 
um estudo na área da oncologia que 
vem tendo resultados, também, nos 
campos das doenças reumatóides e 
da psiquiatria.
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18/10/2015 Hildegard Angel | Pode não ser a melhor opinião, pode não ser a sua opinião, mas esta é uma coluna com opinião!

http://www.hildegardangel.com.br/ 1/2

Minha homenagem no Dia do
Médico vai para o Benemérito da
Academia Nacional de Medicina,
Pedro Grossi
Publicado em 18/10/2015

Hoje, Dia do Médico, a homenagem vai para o ‘não médico’ mais bem informado
sobre o mundo médico, e tudo que se relaciona à medicina, e mais bem

relacionado no meio médico de que o Rio tem notícia.

Tratase do Pedro Grossi, o advogado dublê de bom articulista, que preside o
Jornal do Brasil Online. Não à toa ele mereceu, dias atrás, da Academia Nacional

de Medicina,  o Título de Benemérito, por indicação do próprio presidente da
entidade, Francisco Sampaio, e por aclamação da Diretoria, acadêmicos eméritos
e titulares, que se reuniram no dia 24 de setembro (meu aniversário, mas o grande

presenteado foi o Pedro, com o título de Benemérito da Academia Nacional de
Medicina sendo anunciado em plenário).

Este vínculo estreito de Grossi com o mundo médico estabeleceuse em 1985, quando
ele, presidente da Embratur, apoiou a realização, no Rio de Janeiro, de um importante
Congresso de Medicina, capitaneado por grandes nomes como os doutores Clementino
Fraga, Lopes Pontes, Adib Jatene, José Barbosa.

Pedro, que coleciona títulos de comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul, da Ordem do
Rio Branco, bem como as medalhas Tiradentes, do Pacificador e da Aeronáutica,
confessa que nenhum deles superou a alegria que está sentindo agora por ser
Benemérito da Academia Nacional de Medicina.

É um médico sem diploma, um clínico geral vocacionado. O rei dos diagnósticos
informais. A pessoa certa para aconselhar o médico mais indicado, em qualquer
situação. A ele recorrem os amigos, sempre que querem saber que médico devem
consultar, nesta ou naquela especialidade.

A Academia Nacional de Medicina acertou em cheio.

Agora, vamos esperar a solenidade de entrega do título, quando o diretor do Jornal do
Commercio, Mauricio Dinepi, também receberá o dele. Parabéns a ambos!

18/10/2015
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18/10/2015

http://www.hildegardangel.com.br/ 2/2

Pedro Grossi, feliz feito menino jogando video game, em noite de posse na Academia
Nacional de Medicina, entre os acadêmicos Carlos Giesta e Jorge Alberto Costa e Silva

Foto Marcelo Borgongino

18/10/2015
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09/10/2015

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Simpósio na Academia Nacional de Medicina debate inovações oncológicas

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/10/09/simposionaacademianacionaldemedicinadebateinovacoesoncologicas/ 1/2

09/10 às 12h14  Atualizada em 09/10 às 19h53

Simpósio na Academia Nacional de Medicina debate
inovações oncológicas
Importantes estudos e iniciativas foram apresentados durante evento

Jornal do Brasil

Na última quinta‐feira (8), durante sessão científica, a Academia Nacional de Medicina realizou um
Simpósio sobre Inovações na Área Médica no Brasil. A coordenação do evento foi do Acadêmico
Gilberto Schwartsmann, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas e professor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Inicialmente o coordenador teceu considerações quanto às limitações atuais no desenvolvimento de
novos produtos oncológicos, com base em patentes genuinamente brasileiras. Há dificuldades estruturais
importantes no país, para que se possa realizar a totalidade das etapas necessárias à criação de novos
produtos. Persiste ainda uma cultura resistente ao uso do chamado “capital de risco” em projetos
nacionais na área farmacêutica.

De acordo com o exposto, nota‐se nos indicadores uma desproporção importante entre produção
acadêmica e criação de patentes de origem nacional no campo da saúde, sobretudo quanto a novos
medicamentos. 

As últimas décadas de produção de medicamentos genéricos por empresas nacionais trouxeram uma
capitalização significativa em várias destas empresas, sem que isto tenha sido acompanhado por
investimentos em pesquisa e desenvolvimento na mesma proporção.

Isto contrasta com a indústria farmacêutica da Índia, por exemplo, que sofreu processo semelhante, mas
foi capaz de canalizar investimentos em inovação na indústria nacional, com claro reflexo em sua
maior participação em patentes no setor de nanotecnologia e de saúde.

Para ilustrar algumas iniciativas no Brasil, focadas em inovação na saúde, foram tomados alguns
exemplos de projetos desenvolvidos em instituições acadêmicas do Sul do país. A Dra. Daniela Cornelio
apresentou um programa de rastreamento para o câncer de colo uterino, que teve como base estudos
originais realizados na  Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudando a expressão de receptores
para o fator de liberação da gastrina em amostras de tecido de colo uterino normal e neoplásico, foi
possível desenvolver um teste, que parece promissor na identificação de lesões precursoras desta
neoplasia, tão importante no Brasil.

Estes achados levaram a pesquisadora a desenvolver um sistema inovador para a coleta de amostras, o
qual será desenvolvido comercialmente pela empresa Ziel, criada pelos pesquisadores da UFRGS.

O Dr. Gustavo Werutsky discutiu projetos desenvolvidos pelo LACOG, um grupo composto por
pesquisadores de vários países da América Latina, com ênfase em estudos clínicos com novas drogas
anticâncer. O LACOG tem se dedicado também ao estudo de perfis moleculares de valor  prognóstico ou

Ciência e Tecnologia
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09/10/2015
continuação

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Simpósio na Academia Nacional de Medicina debate inovações oncológicas

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/10/09/simposionaacademianacionaldemedicinadebateinovacoesoncologicas/ 2/2

preditivo de resposta ao tratamento em pacientes com câncer, em iniciativa liderada por pesquisadores
da PUC‐RS. 

Concluindo o simpósio, o Acadêmico Gilberto Schwartsmann apresentou dados sobre um novo teste
desenvolvido por seu grupo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o qual pode identificar
indivíduos com risco aumentado de toxicidade por “5‐fluorouracil”, um quimioterápico muito utilizado no
tratamento de pacientes com câncer. 

Este agente é inativado em sua maior parte (80%) por uma enzima denominada dihidropirimidina
desidrogenase (DPD). Pacientes com deficiência severa de DPD podem ter toxicidade fatal após a
administração de 5‐fluorouracil. Isto ocorre em 0.5 a 3% dos casos.

Vários testes para identificação de indivíduos com deficiência de DPD foram desenvolvidos até o
presente, mas nenhum deles teve aceitação entre os oncologistas. Os testes de genotipagem, por
exemplo, identificam apenas uma minoria dos casos. O teste desenvolvido em Porto Alegre é realizado
em saliva e é de fácil execução. Consiste na coleta de material em algodão e transferência para papel, o
que permite o seu envio por correio. 

Dados iniciais em pacientes revelam que 86% dos casos de deficiência severa de DPD são detectados pelo
método. O teste está patenteado e poderá entrar em uso comercial em pouco tempo.

O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio encerrou o simpósio destacando a importância e
a competência dos pesquisadores, que têm determinado grande avanço ao tratamento oncológico, a
partir de pesquisa e aplicação de descobertas genuinamente brasileiras. Afirmou ainda que esta é a
comprovação de que um país só se torna realmente desenvolvido a partir de investimentos substanciais
em educação e pesquisa.

"É de se notar que existe um domínio permanente dos países de alta renda na área de patentes, apesar
do crescimento dos países emergentes neste ranking, principalmente na Ásia. No caso Brasileiro, o
expressivo aumento na produção científica se deu principalmente em publicações e menos em produtos e
patentes", destacou Sampaio ao JB. 

"A nossa indústria farmacêutica se capitalizou de maneira significativa, mas não investiu em pesquisa e
desenvolvimento na mesma proporção. O Simpósio de Inovações em Oncologia vindas do Brasil, realçou
iniciativas brasileiras de sucesso neste campo, com produtos novos e patentes", completa Sampaio.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
08/10/2015

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
08/10/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 15ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão 
a ata do dia 03/09/2015, que foi aprovada unanimemente. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio iniciou a apreciação da proposta de 
concessão do Título de Benemérito aos Drs. Pedro Grossi Junior, Presidente 
do Jornal do Brasil, e Maurício de Castilho Dinepi, Presidente do Jornal 
do Commercio, da Rádio Tupi e da Rádio Nativa. A indicação, feita pelo 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, foi aprovada por aclamação na 
Reunião de Diretoria realizada no dia 24/09/2015. Após apresentação dos 
perfi s dos indicados e manifestação favorável do Acadêmico Hiram Silveira 
Lucas, a proposta foi aprovada unanimemente pelo plenário. Em seguida, 
o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio solicitou ao Secretário-Geral 
Acadêmico Antonio Egidio Nardi que fi zesse as Comunicações da Secretaria. 
O Acadêmico Antonio Egidio Nardi divulgou o convite do Magnífi co Reitor 
da PUC-Rio, Pe. Josafá Carlos de Siqueira S. J., para a cerimônia de 
comemoração do Dia do Médico, a ser realizada no dia 19 de outubro, às 
17 horas, na Casa da Medicina da PUC-Rio. Nesta ocasião, será entregue o 
Título de Professor Benemérito ao Acadêmico Sérgio Novis. O Acadêmico 
Antonio Egidio Nardi informou que o Acadêmico Carlos Alberto Barros 
Franco recebia, em solenidade naquele momento, o Título de Cidadão 
Benemérito e o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. O Acadêmico Antonio Egidio Nardi comunicou 
a posse do Acadêmico Delta Madureira Filho como membro da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O Acadêmico Antonio 
Egidio Nardi também informou que a Academia Nacional de Medicina foi 
mencionada na prova do concurso público para assistente administrativo 
do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, por meio de uma questão que 
abordava uma matéria publicada no Jornal do Commercio, mostrando a 
crescente visibilidade da Academia Nacional de Medicina na imprensa. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio ressaltou a presença do 
Acadêmico Honorário Estrangeiro José Manuel Fernandes e Fernandes, 
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de Portugal, e abriu a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. O 
Acadêmico José Manuel Fernandes e Fernandes afirmou ser uma alegria 
e uma honra estar presente na Academia Nacional de Medicina e ter a 
oportunidade de recordar-se dos Acadêmicos Antônio Luiz de Medina e 
Marcio Castro Silva, grandes amigos e figuras inesquecíveis da Medicina 
brasileira. Acrescentou que espera a continuidade da cooperação entre as 
Academias do Brasil e de Portugal. Neste sentido, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio informou que nomeou uma comissão responsável por 
zelar por esse relacionamento e que enviou uma mensagem ao Presidente 
da Academia Nacional de Medicina de Portugal, estando no aguardo de uma 
resposta. O Acadêmico Arno von Ristow comunicou a presença, também, 
do Dr. Enrico Ascher, Chefe de Cirurgia Vascular do Hospital Luterano de 
Nova York, que encontra-se no Brasil, assim como o Acadêmico José Manuel 
Fernandes e Fernandes, para o Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, que acontece esta semana no Rio de Janeiro. O Acadêmico Sérgio 
Novis informou que recentemente foi criada a Associação dos Alunos do 
Professor Arno von Ristow, demonstrando reconhecimento ao Acadêmico 
que formou, e ainda forma, inúmeros cirurgiões vasculares. O Acadêmico 
Sérgio Novis acrescentou que o momento do recebimento do Título de 
Professor Benemérito da PUC-Rio será de grande emoção, uma vez que 
completa, em 2015, 50 anos como Professor nesta escola médica. O 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio agradeceu ao Acadêmico Carlos 
Gottschall pela aula proferida na data de hoje no Curso de Atualização em 
Medicina, Cirurgia e Ciências Aplicadas da Academia Nacional de Medicina. 
Dando prosseguimento à Sessão e ao Simpósio “Inovações em Oncologia 
Vindas do Brasil”, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou o 
Acadêmico Gilberto Schwartsmann para proferir a conferência “Desafios 
no desenvolvimento de novos tratamentos anticâncer no Brasil”. Realizada 
com brilhantismo, a apresentação foi bastante elogiada e comentada pelos 
Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, Paulo Buss, Daniel Tabak e Aderbal Sabrá. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio também permitiu a possibilidade 
de comentários e perguntas por escrito pela plateia. O Acadêmico Gilberto 
Schwartsmann respondeu aos comentários e, em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Ricardo Cruz, José Galvão Alves, Sérgio 
Novis, José Luiz Gomes do Amaral, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Claudio Cardoso de Castro, Aderbal Sabrá, Antonio Egidio Nardi, Orlando 
Marques Vieira, Carlos Giesta, Carlos Gottschall, Omar da Rosa Santos, 
Pietro Novellino, Gilberto Schwartsmann, Hiram Silveira Lucas, Daniel Tabak, 
Carlos Alberto Barros Franco, Adolpho Hoirisch, Oswaldo Moura Brasil, 
Delta Madureira Filho, Marcos Moraes, Paulo Couto, José Medina Pestana, 
Yvon Toledo Rodrigues, Gilberto De Nucci, Arno von Ristow, José Manuel 
Fernandes e Fernandes, Rubem de Andrade Arruda, José Rodrigues Coura, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Celso Portela, Paulo Buss, Isaac Vaissman (34).
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ELETROCARDIOGRAMA NA 
EMERGÊNCIA 

08/10/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 Com aula do Acadêmico Car-
los Antonio Mascia Gottschall, o 
Eletrocardiograma (ECG) na Emer-
gência foi o assunto do Curso de 
Atualização da ANM no dia 08 de 
outubro. A atividade teve início com 
a exposição de conceitos básicos de 
eletrocardiografia, como frequência, 
ritmo, eixo e intervalos, assim como 
dos traçados normais das respecti-
vas derivações (DI, DII, DIII, aVR, 
aVL, aVF e das Derivações Precor-
diais, V1 a V6). A seguir, o pales-
trante passou à discussão de casos 
clínicos e à análise de eletrocardio-
gramas por ele selecionados, que 
ilustravam, de forma didática, as 
ocorrências mais comuns nas emer-
gências.
 Em todos os eletrocardio-
gramas apresentados, o Acadêmi-
co Carlos Antonio Mascia Gottschall 
mostrou a importância de se anali-
sar o ritmo e de se saber quantificar 
a frequência cardíaca. A avaliação 
da Onda P (amplitude, morfologia e 
duração), do intervalo PR, do com-
plexo QRS (eixo, duração, amplitu-
de e morfologia) e da repolarização 
ventricular também foram aborda-
dos. No debate, o palestrante consi-
derou casos de alterações do ritmo, 
destacando situações de ritmo jun-
cional de escape, taquicardia de re-
entrada nodal AV, fibrilação e flutter 

atrial, extra-sístoles ventriculares, 
taquicardia ventricular, fibrilação 
ventricular e repolarização preco-
ce, além do ritmo de marcapasso. 
A observação de características ele-
trocardiográficas da pericardite e do 
quadro de tromboembolismo pul-
monar também foi realizada.
 Com relação aos quadros is-
quêmicos, o Acadêmico Carlos An-
tonio Mascia Gottschall retratou 
uma série de casos e de situações 
clínicas, associando sempre o ECG 
do paciente às imagens de corona-
riografias, o que facilitou bastante a 
visualização e o entendimento pelos 
alunos. Por fim, o palestrante afir-
mou sobre o ECG:

• é o exame soberano para diag-
nosticar arritmias cardíacas;
• sugere forte presença de isque-
mia de suplência (coronariopatia 
obstrutiva) e de demanda (hiper-
trofia), quando relacionado com a 
clínica;
• apesar de sugerir doença car-
díaca, frequentemente o ECG re-
quer outros exames para confir-
mação.

 O Acadêmico Carlos Antônio 
Mascia Gottschall é graduado em 
Medicina e especialista em Medici-
na Interna pela Universidade Fede-
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ral do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Especialista em Cardiologia pela 
Associação Médica Brasileira (AMB) 
e em Hemodinâmica e Angiocar-
diografia pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC). É Mestre em 
Pneumologia e Doutor em Cardio-
logia pela UFRGS. Fez Pós-douto-

rado em Cardiologia e Pneumolo-
gia nas universidades de Edinburgh 
(Escócia) e London (Inglaterra). 
Livre-docente na UFRGS e Profes-
sor Titular e médico do Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul/
Fundação Universitária de Cardiolo-
gia.
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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA OS PRÊMIOS DE 2016 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

13 de Outubro de 2015

 Os Prêmios da Academia Nacional de Medicina têm o objetivo de 
galardoar trabalhos inéditos que contribuam substantivamente para o co-
nhecimento em alguma área da Medicina, podendo ser concorrentes médi-
cos do País, individual ou coletivamente, obedecendo às características de 
cada Prêmio.

 De 15 de outubro de 2015 a 31 de março de 2016, estão abertas as 
inscrições para os seguintes prêmios:

a) Prêmio Academia Nacional de Medicina, na Área de Cirurgia;

b) Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina (nas Secções 
de Cirurgia, Medicina e Ciências Aplicadas à Medicina); 
homenageando, respectivamente, os seguintes Presidentes: 
Joaquim Candido Soares de Meirelles (1829-1830; 1833; 1835-
1838; 1842-1848), 
Aloysio de Castro (1937-1942; 1943-1945) e 
Deolindo Augusto de Nunes Couto (1955-1959; 1969-1971; 
1973-1975; 1977-1979; 1981-1983).

c) Prêmio Austregésilo

 Acesse as normas para apresentação de trabalhos à Academia Na-
cional de Medicina.

 Breve biografi a dos Personagens reverenciados nos Prêmios da Aca-
demia Nacional de Medicina - 2016
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 O Acad. Joaquim Cândido 
Soares de Meirelles (Sabará, 5 de 
novembro de 1797 - Rio de Janeiro, 
13 de julho de 1868) foi um médico 
cirurgião-mor e político.
 Formou-se em Medicina em 
1822 na então Academia Médico-
-Cirúrgica do Rio de Janeiro (atual 
UFRJ). Doutor em Medicina Cirúr-
gica pela Faculdade de Medicina de 
Paris, onde sustentou duas teses so-
bre: “Dissertation sur l´histoire de 
l`eléphantiasis”, apresentada em 10 
de janeiro de 1827, e “Dissertation 
sur les plaies d'armes á feu”, apre-
sentada em 25 de abril de 1827.
 Em 30 de junho de 1829, ele, 
juntamente com os médicos José 
Francisco Xavier Sigaud, José Martins 
da Cruz Jobim, Jean Maurice Faivre e 
Luiz Vicente De Simoni, fundaram a 
Sociedade de Medicina do Rio de Ja-
neiro, depois Academia Imperial de 
Medicina e atual Academia Nacional 
de Medicina) da qual foi o primeiro 
Presidente eleito. Foi Presidente em 
1829-30, 1833, 1835-38, 1845-48. 
Em seu mandato, na regência Feijó, 
elevou a Sociedade à categoria de 
Academia Imperial de Medicina.

 Foi Patrono e Membro Titular 
da Cadeira No. 1 da Academia Na-
cional de Medicina.
 Foi do Conselho de Sua Ma-
jestade, e  nomeado Ofi cial da 
Imperial Ordem do Cruzeiro (30 de 
setembro de 1840), Comendador da 
Imperial Ordem da Rosa (2 de de-
zembro de 1852) e Cavalheiro da 
Ordem de São Bento de Aviz (8 de 
novembro de 1860).
 Por decreto de 11 de outubro 
de 1848 foi agraciado como Gentil 
Homem da Imperial Câmara.
 Em 30 de abril de 1862 rece-
beu a carta de Brasão das Armas da 
Nobreza e Fidalguia, que concedia 
o uso de armas à família dos Soa-
res e dos Meirelles, sendo extensi-
vo a seus descendentes. Recebeu 
em 1º de maio de 1862 a Carta 
de Brasão de Armas, de Nobreza 
e Fidalguia do Império do Brasil, e 
por sua participação na Guerra do 
Paraguai (1865-1870) foi conde-
corado, em 1865 em Uruguaiana, 
com a Medalha Comemorativa do 
rendimento da divisão de Exército 
do Paraguai que ocupava a Vila de 
Uruguaiana.

Prêmio Presidente Joaquim Cândido Soares de Meirelles
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Prêmio Presidente Aloysio de Castro

 O Acad. Aloysio de Castro 
nasceu em 14 de junho de 1881 no 
Rio de Janeiro. Doutor em Medicina 
pela Faculdade do Rio de Janeiro em 
1903, defendendo tese intitulada: 
“Das desordens da marcha e seu 
valor clínico”.
 Foi Professor Catedrático de 
Patologia Médica e de Clínica Médica 
da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro (atual UFRJ).
 Foi eleito Membro Titular da 
Academia Nacional de Medicina com 
a Memória: “Sobre o Síndrome de 
Stokes-Adams”, e tomou posse em 
21 de julho de 1904, tornando-se 
Emérito em 23 de novembro de 
1933.
 Presidiu a ANM de 1937 a 
1942 e de 1943 a 1945.
 Foi diretor da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro de 
1915 a 1925; durante sua gestão 
foi inaugurado o novo edifício na 

Avenida Pasteur, e criado o Instituto 
de Radiologia. O novo Instituto de 
Radiologia foi inaugurado em 1919 
e instalado no Pavilhão “Francisco 
de Castro”, da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro, onde 
ocupou a 4ª Enfermaria. 
 Aloysio de Castro foi 
subcomissário de Higiene e 
Assistência Pública do Rio de 
Janeiro, Chefe da 4ª Enfermaria da 
Santa Casa da Misericórdia e Chefe 
do serviço de Clínica Médica da 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro.
 Professor "Honoris causa" da 
Faculdade de Medicina de Niterói, 
Membro da Academia Pontifícia de 
Ciências do Vaticano e Membro da 
Academia Brasileira de Letras, da 
qual foi Presidente em 1930 e em 
1951.
 É Patrono da Cadeira No. 58 
da Academia Nacional de Medicina. 
Faleceu em 07 de outubro de 1959.
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Prêmio Presidente Deolindo Augusto de Nunes Couto

 O Acad. Deolindo Augusto 
de Nunes Couto mais conhecido 
como Deolindo Couto (Teresina, 11 
de março de 1902 — Rio de Janeiro, 
29 de maio de 1992), foi um médico 
neurologista e escritor brasileiro.
 Filho de Henrique José Couto e 
de Maria R. de Nunes Couto. Estudou 
até o secundário em sua terra natal. 
Formado em Medicina e Doutor em 
Medicina pela Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil 
em 1926.
 Membro Titular da Academia 
Nacional de Medicina em 1942. 
Emérito em 1976 e Presidente da 
ANM em 1955-59, 1969-71, 1973-
75, 1977-79, 1981-83.
 Dedicou-se inteiramente ao 
seu ofício, ocupando importantes 
cargos, mediante concurso de 
provas e títulos: Docente Livre de 
Clínica Neurológica e de Clínica 
Médica da Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil e 
de Clínica Neurológica na Faculdade 
Fluminense de Medicina; Médico 
do Serviço Nacional de Doenças 
Mentais; Professor Catedrático de 
Clínica Neurológica na Faculdade 
Nacional de Medicina e na Escola 
de Medicina e Cirurgia do Rio de 

Janeiro. Estagiário em Serviços 
Neurológicos na Faculdade de 
Medicina de Paris e na Universidade 
de Berlim.
 Fundador e diretor do Instituto 
de Neurologia da Universidade do 
Brasil, que hoje se chama Instituto 
de Neurologia Deolindo Couto. Foi 
Vice-Reitor e posteriormente Reitor 
da Universidade do Brasil.
 Professor Catedrático de 
Clínica Neurológica da UFF e da 
UNIRIO.
 Foi presidente do Conselho 
Federal de Educação, presidente 
do Conselho do Instituto de Cultura 
Hispânica e membro do Conselho 
Federal de Cultura.
 Medalha do Mérito Oswaldo 
Cruz, Medalha da Academia de 
Ciências de Lisboa, do Mérito Civil 
da Espanha, do Mérito Médico 
Nacional, do Mérito Aeronáutico, do 
Mérito de D. João VI, da Ordem do 
Mérito Naval, do Mérito Educativo, 
Medalha da Legião de Honra da 
França.
 Doutor Honoris Causa da 
Universidade Federal da Bahia e 
da Universidade Federal do Piauí, e 
Professor Emérito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.
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Prêmio Austregésilo

 O Acad. Antônio Austregésilo 
Rodrigues Lima (Patrono da Cadeira 
No. 11 da ANM) nasceu em Recife, 
Pernambuco, em 21 de abril de 1876 
e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, 
em 23 de dezembro de 1960.
 De origem humilde, mulato e 
portador de tartamudez, Austregésilo 
apresentou ainda tiques na infância. 
Sempre se dedicou muito aos 
estudos, tendo ele próprio descrito 
na sua maturidade que "estudou 
como um escravo".
 Aos 16 anos de idade ingressou 
na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, formando-se em 1899, 
defendendo a tese "Estudo clínico 
do delírio". O Acadêmico Francisco 
de Castro (Patrono da Cadeira No. 
14 da ANM) foi o mestre que mais 
exerceu influência sobre ele.
 Foi criador da primeira escola 
de neurologia do Brasil, tendo sido 
o primeiro professor da Cátedra 
de Neurologia da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro em 
1912. Foi substituído por Deolindo 
Couto, Bernardo Couto e Sérgio 
Novis, todos Membros Titulares da 
Academia Nacional de Medicina.
 Foi presidente da Academia 
Nacional de Medicina (1934-
1937; 1945-1947; 1949/1951) e 
da Academia Brasileira de Letras 

(1939), e é considerado o pai da 
neurologia brasileira. Foi ainda 
deputado federal por Pernambuco, 
de 1922 a 1930.
 Foi um dos precursores da 
psicanálise no Brasil. Teve sua 
carreira muito influenciada por 
ideias psicanalíticas e, em 1919, 
publicou seu primeiro livro, intitulado 
"Sexualidade e Psiconeuroses". 
Trabalhou com psicoterapia por 
mais de 40 anos. Chegou a criar sua 
própria concepção psicoterápica, 
combinando neurologia e psicanálise.
 Uma das contribuições mais 
lembradas de Antônio Austregésilo é 
o sinal semiológico que leva seu nome 
e de seu colega Faustino Esposel. 
O sinal de Austregésilo-Esposel é 
considerado um dos sucedâneos 
do sinal de Babinski (reflexo 
plantar) e foi publicado em 1912, 
no periódico L'Encéphale. Conforme 
a descrição do sinal, a estimulação 
da face anterior ou medial da coxa 
desencadearia a extensão do hálux 
e a abertura em leque dos dedos do 
pé. Isso pode ser observado no lado 
debilitado do corpo de pacientes com 
uma síndrome piramidal, também 
chamada de síndrome do primeiro 
neurônio motor, cujo exemplo 
mais clássico é o acidente vascular 
cerebral.
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13/10/2015

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina abre inscrições para Prêmios de 2016

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/10/13/academianacionaldemedicinaabreinscricoesparapremiosde2016/

13/10 às 16h12  Atualizada em 13/10 às 16h18

Academia Nacional de Medicina abre inscrições para
Prêmios de 2016

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina (ANM) oferece há anos Prêmios a trabalhos individuais ou coletivos de
médicos brasileiros, que contribuam substantivamente para o conhecimento em áreas da Medicina. As
inscrições para a edição de 2016 ficam abertas a partir desta quinta‐feira (15), até o dia 31 de março de
2016. Sob a presidência de Francisco Sampaio, a ANM incrementa e dá mais ênfase aos Prêmios. 

O Prêmio Austregésilo abrange trabalhos relacionados a Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências.
Considerado o pai da neurologia brasileira, o Acadêmico Antônio Austregésilo, patrono da Cadeira número
11, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro aos 16 anos, defendendo a tese "Estudo clínico
do delírio". Foi o criador da primeira escola de neurologia do Brasil, e o primeiro professor da Cátedra de
Neurologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1912.

Já o Prêmio Academia Nacional de Medicina contempla trabalhos
individuais ou coletivos, na área de Cirurgia. 

O Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, por sua
vez, oferece três prêmios, um em cada seção ‐‐ Cirurgia, Medicina,
e Ciências Aplicadas à Medicina. Ele é uma homenagem aos
presidentes da ANM, Joaquim Candido Soares de Meirelles, Aloysio
Castro e Deolindo Couto. 

Soares de Meirelles, médico cirurgião e político, foi um dos
fundadores da Academia e membro titular da Cadeira N° 1 da ANM. O Acadêmico Aloysio de Castro,
professor de Patologia Médica e de Clínica Médica, foi diretor da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e subcomissário de Higiene e Assistência Pública do Rio. Deolindo Couto, médico neurologista e
escritor, entre os cargos que exerceu ao longo da vida, foi médico do Serviço Nacional de Doenças
Mentais e docente livre de Clínica Neurológica e de Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil.

Fundada sob o reinado do imperador D. Pedro I, em 30 de junho de 1829, A ANM completou 186 anos em
junho.

>> Confira as normas para apresentação de trabalhos

Ciência e Tecnologia

ANM incrementa e dá ênfase à iniciativa, sob a
presidência de Francisco Sampaio
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA RECEBE O 
PRÊMIO OCTACÍLIO CUNHA, MAIOR HONRARIA DA 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 O Prêmio Otacílio Cunha, que 
tem o nome do primeiro presidente 
da CNEN, cuja gestão foi de 1956 a 
1961, é a honraria máxima concedi-
da por esta autarquia a Instituições 
que se destacaram no progresso e 
difusão da energia nuclear em be-
nefício do bem estar da sociedade 
brasileira.
 A Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear (CNEN) comemorou seu 
aniversário de 59 anos de fundação 
na última quarta-feira (14 de outu-
bro de 2015). Na solenidade reali-
zada na sede da instituição, no Rio 
de Janeiro, estiveram reunidos ser-
vidores e dirigentes de diversas ins-
tituições do setor nuclear e de áreas 
afi ns.

 Na ocasião, o presidente da 
CNEN, Angelo Padilha, juntamente 
com os diretores da comissão, fez a 
entrega do Prêmio Octacílio Cunha a 
instituições que têm contribuído de 
forma relevante para o progresso 
das aplicações pacífi cas da energia 
nuclear no Brasil.
 Este ano, os recipientes fo-
ram a Academia Nacional de Medi-
cina e o Hospital A.C. Camargo Cân-
cer Center.
 Na impossibilidade do compa-
recimento do Presidente Francisco J. 
B. Sampaio, a Academia Nacional de 
Medicina foi representada pelo Aca-
dêmico e ex-Presidente Pietro No-
vellino. 

Sessão de 14 de Outubro de 2015

Acadêmico Pietro Novellino, recebendo das mãos do Presidente da CNEN, 
Angelo Padilha, o Prêmio Octacílio Cunha (Medalha e Diploma) em nome da 

Academia Nacional de Medicina
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“SESSÃO DA SAUDADE” 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA HOMENAGEIA O 

ACADÊMICO JULIO STUDART DE MORAES 

Sessão de 15 de Outubro de 2015

ACADÊMICO JULIO STUDART DE MORAES

Membro Titular - cadeira 16 - Secção de Medicina

Eleito em 13/11/1980, Posse em 05/06/1981, † 15/08/2015

 Julio Studart de Moraes, 
fi lho de Paulo de Moraes e de Maria 
Luiza Studart de Moraes, nasceu 
em Fortaleza (CE) em 24 de agosto 
de 1923, mas, ainda criança, veio 
com a família para a então Capital 
da República, onde concluiu os 

cursos secundário e complementar 
no Colégio Santo Inácio.
 Formado em Medicina pela 
Faculdade Nacional de Medicina da 
Universidade do Brasil, em 1947, 
ainda estudante foi Monitor do Ins-
tituto de Biofísica e, após, Técnico 
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Especializado, por concurso, da Ca-
deira de Histologia e Embriologia 
Geral da mesma Universidade. Era o 
começo de sua brilhante carreira.
 Fez Pós-Graduação na Uni-
versidade da Pennsylvania (EUA) e 
foi Professor Titular da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Julio Studart de Mo-
raes foi Médico do Serviço Público 
Federal e Diretor-Presidente da Po-
liclínica Geral do Rio de Janeiro. Em 
1999, recebeu o título de Cidadão 
Honorário da Cidade do Rio de Ja-
neiro.
 Na Academia Nacional de 
Medicina, Julio Studart de Moraes 
ocupou, em diversas Diretorias, os 
cargos de 2º Secretário, Tesoureiro, 

Orador e Presidente da Secção de 
Medicina.
 Na última quinta-feira, 15 
de outubro, a Academia Nacional 
de Medicina realizou a “Sessão da 
Saudade” em homenagem ao que-
rido e inesquecível Acadêmico Julio 
Studart de Moraes, que faleceu no 
dia 15 de agosto de 2015. Acadêmi-
cos, familiares e amigos recordaram 
momentos marcantes que viveram 
junto ao homenageado da tarde.
 Em sua Mensagem de Lem-
brança, o Acadêmico Cláudio Ben-
chimol destacou as 3 grandes pai-
xões do homenageado, família, 
medicina e literatura, e ressaltou 
que se tratava de um grande com-
panheiro, muito querido por todos.

Acadêmico Cláudio Benchimol

 O Acadêmico Ricardo Cruz, 
por sua vez, apresentando fotos 
históricas da Cerimônia de Posse 
do Acadêmico Julio Studart de 
Moraes (realizada no dia 05 de maio 
de 1981), relembrou encontros 
especiais e trechos do livro “Diários 

de Consultório”, uma das publicações 
do homenageado. Concluiu sua 
mensagem dizendo: “nosso amado 
Professor Julio de Moraes pode 
descansar em paz, pois ele jamais 
será esquecido por aqueles que 
tiveram o privilégio de conhecê-lo”.
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Acadêmico Ricardo Cruz

Dia da Posse (da esquerda para a direita): Acadêmicos Claudio Goulart de 
Andrade, Carlos Cruz Lima, Aloysio de Salles, Julio Studart de Moraes, Antonio 

Rodrigues de Mello e José de Paula Lopes Pontes
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 Palavras de saudação ao 
Acadêmico Julio Studart de Moraes 
também foram proferidas pelos Aca-
dêmicos Omar da Rosa Santos, Kar-
los Mesquita, Hiram Silveira Lucas, 
José Carlos do Valle, Sérgio Novis e 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, além 

do Presidente Francisco Sampaio. 
Em nome da família, Pedro, filho do 
Acadêmico Julio Studart de Moraes, 
agradeceu o carinho demonstrado e 
recordou o grande afeto que o pai ti-
nha pela Academia Nacional de Me-
dicina.

Mesa Diretora: Acadêmicos Antonio Nardi, Cláudio Ribeiro, Francisco Sampaio e 
Claudio Cardoso

Esposa e filhos do Acadêmico Julio Studart de Moraes
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Acadêmico Hiram Silveira Lucas  Acadêmico Omar da Rosa Santos

Saudação aos familiares ao final da "Sessão da Saudade"
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MUSEU DO AMANHÃ É APRESENTADO E DISCUTIDO NA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 15 de Outubro de 2015

 Em uma iniciativa que não é 
restrita à área médica, a Academia 
Nacional de Medicina recebeu na úl-
tima quinta-feira, 15 de outubro, a 
Conferência “O Museu do Amanhã: 
Projeto de um Museu Contemporâ-
neo de Ciência”, proferida pelo Prof. 
Luiz Alberto Oliveira, curador do 
museu.
 Com previsão de abertura 
ainda este ano, o Museu do Ama-
nhã fi ca na Praça Mauá e faz par-
te, assim como o Museu de Arte do 
Rio e o AquaRio, do Porto Maravilha, 
uma ampla revitalização da região 
portuária carioca. Projeto do fa-
moso arquiteto espanhol Santiago 
Calatrava, o edifício é sustentável, 
integrado à paisagem natural, ten-
do sido inspirado nas fl ores das bro-
mélias do Jardim Botânico, e conta 
ainda com galerias com conteúdos 
adicionais, auditório de 430 lugares, 
restaurante, jardins e um magnífi co 
mirante para a Baía de Guanabara.
 Incluído na linhagem de mu-
seus experimentais, o Museu do 
Amanhã é inovador: os visitantes 
aplicarão os recursos da ciência 
contemporânea e poderão explorar 
os caminhos possíveis para diferen-
tes cenários de amanhã. Desta for-
ma, de acordo com o conferencista, 
o acervo é composto por possibili-

dades e a mensagem-chave se re-
sume a “Amanhã é hoje”.
 Baseado nas diretrizes éti-
cas da sustentabilidade e da convi-
vência, respostas para a pergunta 
“como queremos viver com o mun-
do e com nós mesmos?”, o Museu 
do Amanhã apresenta um percurso 
expositivo principal para todas as 
faixas etárias. Neste sentido, o Prof. 
Luiz Alberto Oliveira explica que a 
exposição permanente é dividida 
em 5 partes estruturadas em res-
postas às perguntas que a humani-
dade sempre fez: cosmos (“de onde 
viemos?”), terra (“quem somos?”), 
antropoceno (“onde estamos?”), 
amanhã (“para onde vamos?”) e 
agora (“como queremos ir?”). Prin-
cipal temática do espaço, o amanhã, 
por sua vez, aborda 6 grandes ten-
dências: 1) crescimento da popula-
ção e longevidade, 2) integração e 
diferenciação, 3) mudanças climáti-
cas, 4) alteração da biodiversidade, 
5) aumento de artefatos e 6) expan-
são do conhecimento.
 Chama a atenção o fato do 
Museu do Amanhã ter apenas um 
objeto físico, o “churinga”, um arte-
fato da cultura aborígene australia-
na, por acaso, com o mesmo forma-
to do edifício, que tem a função de 
fazer a conexão entre o passado e o 
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futuro (exatamente como o museu), 
uma vez que a alma de um faleci-
do fica guardada no instrumento até 
encarnar em um novo membro da 
tribo.
 O Prof. Luiz Alberto Olivei-
ra finalizou sua apresentação co-
mentando que o conteúdo exposto 
é constantemente atualizado pelo 
Observatório do Amanhã, centro 
nervoso do museu conectado com 
diversos centros de estudos e pes-
quisas, evitando que o amanhã se 

transforme em passado. Além disso, 
existe o Laboratório das Atividades 
do Amanhã, espaço de permanente 
inovação, produção e empreende-
dorismo aberto para grupos criati-
vos de todo o mundo.
 O debate entre Acadêmicos, 
estudantes e convidados, mediado 
pelo Presidente Francisco Sampaio, 
ressaltou a grandiosidade do projeto 
e a expectativa de que esta não se 
torne uma estrutura abandonada e 
sucateada ao longo do tempo.

Palestrante Prof. Luiz Alberto Oliveira, Curador do Museu do Amanhã

Fachada do Museu do Amanhã
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Exposições Permanentes

Mesa Diretora: Acadêmicos Antonio Nardi, Francisco Sampaio, Claudio Cardoso, 
Cláudio Ribeiro e Prof. Luiz Alberto Oliveira
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
15/10/2015

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
15/10/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
1º Secretário: Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 16ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão 
as atas dos dias 10 e 17/09/2015, que foram aprovadas unanimemente. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio solicitou ao Secretário-Geral 
Acadêmico Antonio Egidio Nardi que fi zesse as Comunicações da Secretaria. 
O Acadêmico Antonio Egidio Nardi relatou que a Academia Nacional de 
Medicina, representada pelo Acadêmico e ex-Presidente Pietro Novellino, 
recebeu ontem, juntamente com o Hospital AC Camargo, o Prêmio 
Octacílio Cunha, honraria máxima concedida pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) às instituições que se destacaram em benefício 
da sociedade brasileira. O Acadêmico Antonio Egidio Nardi informou que o 
Acadêmico Sérgio Novis receberá, no dia 19 de outubro, às 17 horas, o Título 
de Professor Benemérito da PUC-Rio. O Acadêmico Antonio Egidio Nardi 
informou que o Acadêmico Pietro Novellino receberia, ainda hoje, o Título 
de Acadêmico Honorário da Academia Fluminense de Letras. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos 
Acadêmicos. O Acadêmico Sérgio Novis destacou que hoje, além de Dia do 
Professor, é Dia do Neurologista e, em homenagem ao Acadêmico Gerson 
Canedo Magalhães e a ele próprio, relembrou as palavras do Acadêmico 
Deolindo Couto que disse: “a neurologia é a medicina sublimada”. Na 
sequência, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou o 
Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro para apresentar o conferencista 
Prof. Luiz Alberto Oliveira, Curador do Museu do Amanhã, que proferiu a 
Conferência “O Museu do Amanhã: Projeto de um Museu Contemporâneo 
de Ciência”. A apresentação foi comentada e elogiada pelos Acadêmicos 
Omar da Rosa Santos, Sérgio Novis, Carlos Alberto Barros Franco e Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio também 
permitiu a possibilidade de comentários e perguntas por escrito pela plateia. 
O Prof. Luiz Alberto Oliveira respondeu aos comentários e, em seguida, 
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o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, José Luiz Gomes do Amaral, 
Sérgio Novis, Hiram Silveira Lucas, Claudio Cardoso de Castro, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Cláudio Benchimol, Walter Zin, Omar da 
Rosa Santos, Ricardo Cruz, Milton Ary Meier, José Galvão Alves, José Carlos 
do Valle, Karlos Mesquita, Oswaldo Moura Brasil, Adolpho Hoirisch, Azor 
José de Lima, José Manoel Jansen, Mario Barreto Corrêa Lima, Deolindo 
Couto, José Augusto Messias, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Gerson 
Canedo Magalhães, Eliete Bouskela, Carlos Alberto Barros Franco, Yvon 
Toledo Rodrigues, Rubem de Andrade Arruda, Rui Haddad, José Rodrigues 
Coura, Luiz Fernando Ferreira, Patricia Rocco, Aderbal Sabrá, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Antonio Egidio Nardi (34).
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INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

15/10/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 Na quinta-feira, 15 de outu-
bro, o tema do Curso de Atualização 
da ANM foi Infarto Agudo do Miocár-
dio (IAM), com aula proferida pelo 
Acadêmico Cláudio Benchimol. O 
palestrante afirmou, para o debate 
do assunto da tarde, é fundamental 
o entendimento dos conceitos da In-
suficiência Coronariana Aguda (ICA) 
e de sua classificação em Angina 
instável; Angina de início recente; 
IAM sem supra de SST e IAM com 
supra de SST.
 Foi explicada, então, a fisio-
patologia da Insuficiência Corona-
riana Aguda, inclusive a formação 
da placa aterosclerótica, do trombo, 
a erosão desta placa ateroscleróti-
ca e como esta placa se torna uma 
placa vulnerável. Também foi feita 
a diferenciação entre a Angina de 
Prinzmetal e a Doença de Takotsu-
bo, duas situação que são confundi-
das com a Insuficiência Coronariana 
Aguda. Em relação ao diagnóstico 
clínico, o Acadêmico Cláudio Benchi-
mol citou como principais sintomas 
uma sensação de cansaço inespecí-
fica e a dor precordial e/ou retroes-
ternal. O palestrante lembrou que a 
dor da doença arterial coronariana 
pode ser uma dor atípica, similar à 
dor pleurítica, ou com localizações 
pouco peculiares, como abdome, 
ombro, cotovelo e punho. Destacou, 
também, que os pacientes, muitas 
vezes, chegam à emergência com 
quadro clínico de edema agudo de 

pulmão, choque cardiogênico ou 
morte súbita.
 Acerca dos exames comple-
mentares para confirmação diag-
nóstica e afastamento de outras 
causas, o Acadêmico Cláudio Ben-
chimol ratificou a importância do 
eletrocardiograma, da dosagem de 
enzimas (CKMB, troponina e TMP), 
do peptídio natriurético do tipo-B 
(BNP) e da proteína C reativa e da 
medicina nuclear. Já no que diz res-
peito ao diagnóstico e ao tratamen-
to invasivo, o palestrante expôs in-
dicações clínicas para a Angioplastia 
Coronariana Percutânea Translumi-
nal (PTCA) com colocação de STENT, 
para a cirurgia de Revascularização 
Miocárdica e para o uso do balão 
intra-aórtico. Sobre o tratamento 
farmacológico, abordou o arsenal 
de medicamentos mais usados em 
casos de IAM, como nitratos, AAS, 
clopidogrel, heparinas, betabloque-
adores, antagonistas de cálcio, ini-
bidores da ECA e os fibrinolíticos. As 
complicações do IAM, como Edema 
Agudo de Pulmão, choque cardio-
gênico e arritmias, também foram 
analisadas.
 Ao final, o Acadêmico Cláu-
dio Benchimol apresentou os bene-
fícios da estratégia invasiva precoce 
no manejo das Síndromes Corona-
rianas Agudas, informando que os 
objetivos da angioplastia primária no 
IAM são: alcançar rápida e completa 
reperfusão miocárdica, evitar reo-



57

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                          Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

clusão e reinfarto, restaurar função 
do ventrículo esquerdo e minimizar 
reestenose. Porém, o palestrante 
também comunicou que os resulta-
dos dependem de experiência, es-
trutura, compromisso e avaliação 
permanente, e que este tipo de con-
duta, para mostrar resultados efeti-
vos para os pacientes, deve ser um 
programa institucional.

O Acadêmico Cláudio Benchimol é 
graduado em Medicina pela UERJ e 
Mestre e Doutor em Cardiologia pela 
UFRJ. Professor adjunto de Cardio-
logia da UERJ, é também Chefe do 
Laboratório de Hemodinâmica e Car-
diologia Intervencionista do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho 
(UFRJ). É fellow da Universidade de 
Londres.
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“UMA TARDE NA ACADEMIA” 
MOBILIZA ACADÊMICOS E ESTUDANTES 

EM EXERCÍCIO BASTANTE DINÂMICO

Sessão de 22 de Outubro de 2015

 Na última quinta-feira, 22 de 
outubro, a Academia Nacional de 
Medicina realizou mais uma edição 
da “Sessão Clínica Uma Tarde na 
Academia - Ofi cina Diagnóstica”. 
Nesta oportunidade, a atividade, 
organizada pelos Acadêmicos José 
Manoel Jansen Carlos Alberto Basí-
lio de Oliveira, e José Galvão Alves, 

teve como tema principal a gastro-
enterologia.
 O Presidente Acadêmico 
Francisco J. B. Sampaio, em sua fala 
de abertura, agradeceu aos organi-
zadores, pelo empenho na realiza-
ção do evento, e aos alunos, pela 
expressiva presença.

Mesa de Abertura: Acadêmicos Carlos A. Basílio de Oliveira, José Manoel Jansen, 
Francisco Sampaio e José Galvão Alves

 Na sequência, passou a pre-
sidência da Sessão ao Acadêmico 
José Manoel Jansen, que fez uma 
excelente apresentação introdutó-
ria, falou sobre diagnóstico médi-

co, expôs os objetivos da iniciativa, 
ressaltando que esta visa discutir e 
entender o que compõe o diagnós-
tico médico nas mais diversas áre-
as.
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Acadêmico Jansen, ao centro, presidindo os trabalhos de "Uma Tarde na Academia"

 Dando início a um exercício 
bastante dinâmico, o Acadêmico 
José Galvão Alves discorreu sobre 
o caso clínico de gastroenterologia. 

O Dr. Hélio Rzetelna, da Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
atuando como debatedor, apresentou 
seu raciocínio diagnóstico.

Acadêmico José Galvão Alves

Acadêmicos Basílio de Oliveira, 
Jansen e Galvão Alves e o Dr. 

Hélio Rzetelna

Na sequência, o Acadêmico Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, com ex-
cepcional didática e relacionamento 
com os alunos, fez um “apanhado” 
clínico-patológico voltado para o 

diagnóstico definitivo. Aparente-
mente solucionado, o caso, um ade-
nocarcinoma do intestino tratado 
com quimioterapia, expressou uma 
reviravolta,
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Acadêmico Basílio de Oliveira em debate com a plateia

 Assim, um novo cenário e 
uma nova análise clínica foram apre-
sentados pelo Acadêmico José Gal-
vão Alves e pelo Dr. Hélio Rzetelna. 
Neste momento, o Acadêmico José 
Manoel Jansen mediou um debate 
que envolveu os demais Acadêmicos 
e a plateia com opiniões e questio-
namentos para um novo diagnóstico. 
Os Acadêmicos Basílio de Oliveira e 
Galvão Alves, além do Dr. Rzetelna, 
então, realizaram uma nova roda-

da de explicações sobre o segundo 
diagnóstico (Doença de Crohn), o 
respectivo tratamento e a possibili-
dade de relação entre os dois casos 
no mesmo paciente. Ao final, mais 
perguntas e respostas concluíram a 
Sessão Clínica Uma Tarde na Aca-
demia, considerada pelo Acadêmico 
José Galvão Alves um dos métodos 
de ensino mais eficientes e próximos 
da realidade.
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A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DEBATE 
RIQUEZAS E DIFICULDADES POUCO CONHECIDAS 

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Sessão de 22 de Outubro de 2015

 O Acadêmico José Rodrigues 
Coura, Pesquisador Emérito da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
trabalhando há mais de 20 anos 
em viagens de estudo com pós-
graduandos à Amazônia, fez 
apresentação de grande importância 
sobre tema tão atual e carente de 
atenção. A Amazônia Brasileira 

ocupa 5.215.423 km2 (61% do 
território brasileiro). Para se ter 
uma ideia da extensão territorial, na 
Amazônia Legal, da área de atuação 
da SUDAM, caberiam sete países 
do tamanho da França e só a Ilha 
de Marajó comportaria um país do 
tamanho da Bélgica.

Amazônia Legal
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 A Amazônia possui o maior 
complexo fluvial do mundo, a maior 
bacia sedimentar do planeta, o 
maior ecossistema da biosfera, a 
maior biodiversidade do planeta ter-
ra e o maior potencial energético do 
Brasil. Cada cm2 da bacia amazôni-
ca libera 20 calorias por dia, portan-
to, se pudéssemos acumular essas 
calorias, 60 cm2 da região liberaria 
calorias que dariam para alimentar 
um homem por dia.
 Os grandes problemas da 
Amazônia Brasileira são a ocupação 
desordenada, a migração de pesso-
as de diferentes culturas do Brasil e 
até de outros países para aquela re-
gião, o desflorestamento descontro-
lado, com riscos de desertificação, 
a cobiça internacional, além de ser 
a região de mais difícil gestão em 
termos de saúde e de educação.
 Inicialmente a bacia amazô-
nica era um mar, limitado ao Norte 
pelo Escudo das Guianas e ao Sul 
pelo Escudo do Brasil Central, for-
mando um golfo. O golfo amazônico 
abriu-se inicialmente para o Oceano 
Pacífico fechado do lado do Atlântico 
pelo “Escudo Africano”; com a sepa-
ração dos continentes e o rebaixa-
mento do Oceano Atlântico e levan-
tamento da Cordilheira dos Andes, 
os rios amazônicos passaram a 
correr para o Oceano Atlântico. Até 
hoje, se cavarmos 300 metros no 
Rio Amazonas, vamos encontrar o 
sedimento marinho.
 Em realidade não temos so-
mente uma Amazonas, mas sim 
três: 1) A floresta pantanosa (Iga-
pó); 2) A floresta de várzea e 3) A 
floresta de terra firme. A população 
da Amazônia Brasileira é mesclada 

de indígenas com brasileiros de ou-
tras regiões, principalmente do Nor-
deste, formando “os caboclos”, que 
constituem a maioria da população.
 Há mais de 100 anos conhe-
cemos bem a Amazônia. Entre 1910 
a 1912, Oswaldo Cruz fez o sanea-
mento da estrada Madeira-Mamoré, 
cuja construção era barrada pela 
malária. Oswaldo Cruz controlou a 
malária na Madeira-Mamoré, con-
trolou a Febre Amarela em Belém do 
Pará e saneou a cidade de Manaus. 
De 1912 a 1913 Carlos Chagas vi-
sitou 27 localidades da Amazônia 
e fez o famoso relatório sobre as 
condições sanitárias da Amazônia. 
Olympio da Fonseca, Pesquisador 
de Manguinhos e que foi Presiden-
te da Academia Nacional de Medi-
cina, criou em Manaus o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA) entre 1956 e1958. Em 1994 
a Fiocruz criou um escritório técni-
co, que se transformou em Centro 
de Pesquisa em 2001, em Manaus e 
em 2007 a Fiocruz criou um Institu-
to de Pesquisa em Porto Velho, Ron-
dônia (IPEPATRO). Em 1991 o Prof. 
Coura, começou a levar os alunos 
de pós-graduação para o Amazonas 
e em 1997 instalou um Laboratório 
de Campo em Barcelos, às margens 
do Rio Negro, como extensão do 
Departamento de Medicina Tropi-
cal do Instituto Oswaldo Cruz, onde 
hoje se faz pesquisa em Malária, 
Doença de Chagas, Helmintíases e 
outras Doenças Tropicais. Nessa ex-
tensão foram formados uma dezena 
de mestres e doutores em Medicina 
Tropical.
 Em uma visão prospectiva 
para a Amazônia,os pesquisadores 
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defi niram a necessidade da ocupa-
ção racional, de investimentos con-
sistentes por governos comprome-
tidos, da necessidade de um plano 
de desenvolvimento, de um projeto 
educacional e de um projeto de saú-
de. O SIVAM/CIPAM cuida da vigi-
lância da segurança da Amazônia, 
mas a saúde e a educação estão 
muito descuidadas.
 Em 2002, o Prof. Coura, com 
equipe de pesquisadores da Fio-
cruz, apresentou uma proposta, 
imagem abaixo, de um sistema de 

saúde para a Amazônia Brasileira, 
incluindo a formação de Agentes 
de Saúde, Postos de Saúde para a 
atenção primária, Unidades Mistas 
para atenção secundária, Hospitais 
de Base para atenção terciária e 
Navios Hospitais com aviação em-
barcada (Helicópteros com Agentes 
de Saúde devido às grandes distân-
cias para atender as emergências 
ou transportar os doentes e aciden-
tados). Finalmente um Sistema de 
Comunicação SIVAM/CIPAM com as 
Unidades de Saúde propostas.

 Foram ainda apresentadas as 
difi culdades do sistema de educação 
devido à distância para os centros 
urbanos e a dispersão da população 
no interior, difi culdades do transpor-
te fl uvial e professores mal prepa-
rados e mal pagos. Por outro lado, 
as culturas diversas da população, 
o analfabetismo e a falta de inte-
gração dos programas de ensino, foi 
proposto: barcos escolas itineran-

tes, engajamento das universidades 
estaduais para descentralização e 
fi nalmente um projeto educacional 
levando em consideração a realida-
de amazônica, utilizando o método 
Paulo Freire (proposta para alfabeti-
zação de adultos).
 Finalmente, foram discutidos 
os riscos e perspectivas de novas 
endemias e doenças tropicais na 
Amazônia Brasileira. A palestra foi 
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longamente discutida por diversos 
Acadêmicos e convidados presentes 
a um anfiteatro lotado. O Presiden-
te Francisco Sampaio perguntou o 
que aconteceu com a proposta do 
engenhoso Sistema de Saúde pro-

posto por ele e sua equipe em 2002 
e o Prof. Coura explicou que não foi 
implantado pelo governo, perden-
do-se mais uma vez a possibilidade 
de atenção a uma população tão de-
sassistida como a da Amazônia.

Mesa Diretora: Acadêmicos Antonio 
Nardi, Francisco Sampaio, Cláudio 

Ribeiro e Claudio Cardoso

Palestrante 
Acadêmico José Rodrigues Coura, 
Pesquisador Emérito da Fiocruz

Anfiteatro Miguel Couto: Bancada 
Acadêmica, com o Acadêmico Paulo 

Buss (ex-Presidente da Fiocruz) 
comentando a palestra, e convidados 

(ao fundo)

Acadêmico José Rodrigues Coura 
recebe o certificado da mão do 

Acadêmico Antonio Nardi, Secretário-
Geral da ANM
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Academia Nacional de Medicina discute riquezas e
dificuldades da Amazônia

Sextafeira, 23 de outubro de 2015

Jornal do Brasil

O acadêmico José Rodrigues Coura, pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
trabalha há mais de 20 anos em viagens de estudo com pós‐graduandos à Amazônia, realizou uma
apresentação sobre o tema, tão atual e carente de atenção. A Amazônia Brasileira ocupa 5.215.423 km2,
61% do território brasileiro. Para se ter uma ideia da extensão territorial, na Amazônia Legal, que é a
área de atuação da Sudam, caberiam sete países do tamanho da França e só a Ilha de Marajó comportaria
um país do tamanho da Bélgica.

A Amazônia possui o maior complexo fluvial do mundo, a maior bacia sedimentar do planeta, o maior
ecossistema da biosfera, a maior biodiversidade do planeta terra e o maior potencial energético do
Brasil. Cada cm2 da bacia amazônica libera 20 calorias por dia, portanto, se pudéssemos acumular essas
calorias, 60 cm2 da região liberaria calorias que dariam para alimentar um homem por dia.

Os grandes problemas da Amazônia Brasileira são a ocupação desordenada, a migração de pessoas de
diferentes culturas do Brasil e até de outros países para aquela região, o desflorestamento
descontrolado, com riscos de desertificação, a cobiça internacional, além de ser a região de mais difícil
gestão em termos de saúde e de educação.

Inicialmente a bacia amazônica era um mar, limitado ao Norte pelo
Escudo das Guianas e ao Sul pelo Escudo do Brasil Central,
formando um golfo. O golfo amazônico abriu‐se inicialmente para o
Oceano Pacífico fechado do lado do Atlântico pelo “Escudo
Africano”; com a separação dos continentes e o rebaixamento do
Oceano Atlântico e levantamento da Cordilheira dos Andes, os rios
amazônicos passaram a correr para o Oceano Atlântico. Até hoje,
se cavarmos 300 metros no Rio Amazonas, vamos encontrar o
sedimento marinho.

Em realidade não temos somente uma Amazonas, mas, sim, três: a
floresta pantanosa (Igapó); a floresta de várzea e a floresta de
terra firme. A população da Amazônia Brasileira é mesclada de
indígenas com brasileiros de outras regiões, principalmente do
Nordeste, formando “os caboclos”, que constituem a maioria da
população.

Há mais de 100 anos conhecemos bem a Amazônia. Entre 1910 a 1912, Oswaldo Cruz fez o saneamento da
estrada Madeira‐Mamoré, cuja construção era barrada pela malária. Oswaldo Cruz controlou a malária na
Madeira‐Mamoré, controlou a Febre Amarela em Belém do Pará e saneou a cidade de Manaus. 

Ciência e Tecnologia

Fig.1 ‐ Amazônia Legal
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De 1912 a 1913 Carlos Chagas visitou 27 localidades da Amazônia e fez o famoso relatório sobre as condições 
sanitárias da Amazônia. Olympio da Fonseca, Pesquisador de Manguinhos e que foi Presidente da Academia 
Nacional de Medicina, criou em Manaus o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA) entre 1956 e1958. Em 1994 a Fiocruz criou um escritório técnico, que se transformou em Centro de Pesquisa 
em 2001, em Manaus e em 2007 a Fiocruz criou um Instituto de Pesquisa em Porto Velho, Rondônia (IPEPATRO). 

Em 1991 o Prof. Coura, começou a levar os alunos de pós‐graduação para o Amazonas e em 1997 instalou um 
Laboratório de Campo em Barcelos, às margens do Rio Negro, como extensão do Departamento de Medicina 
Tropical do Instituto Oswaldo Cruz, onde hoje se faz pesquisa em Malária, Doença de Chagas, Helmintíases e outras 
Doenças Tropicais. Nessa extensão foram formados uma dezena de mestres e doutores em Medicina Tropical.

Em uma visão prospectiva para a Amazônia,os pesquisadores definiram a necessidade da ocupação racional, de 
investimentos consistentes por governos comprometidos, da necessidade de um plano de desenvolvimento, de um 
projeto educacional e de um projeto de saúde. O Sivam/Cipam cuida da vigilância da segurança da Amazônia, mas 
a saúde e a educação estão muito descuidadas.

Em 2002, o Prof. Coura com 
equipe de pesquisadores da 
Fiocruz, apresentou uma 
proposta de um sistema de 
saúde para a Amazônia 
Brasileira, incluindo a 
formação de Agentes de 
Saúde, Postos de Saúde para a 
atenção primária, Unidades 
Mistas para atenção 
secundária, Hospitais de Base 
para atenção terciária e 
Navios Hospitais com aviação 
embarcada (Helicópteros com 
Agentes de Saúde devido às 
grandes distâncias para 
atender as emergências ou 
transportar os doentes e

acidentados). Finalmente um 
Sistema de Comunicação Sivam/Cipam com as Unidades de Saúde propostas. A figura‐2 resume a proposta 
apresentada.

Foram ainda apresentadas as dificuldades do sistema de educação devido à distância para os centros urbanos e 
a dispersão da população no interior, dificuldades do transporte fluvial e professores mal preparados e mal 
pagos. Por outro lado, as culturas diversas da população, o analfabetismo e a falta de integração dos programas 
de ensino, foi proposto: barcos escolas itinerantes, engajamento das universidades estaduais para 
descentralização e finalmente um projeto educacional levando em consideração a realidade amazônica, 
utilizando o método Paulo Freire (proposta para alfabetização de adultos).

Finalmente, foram discutidos os riscos e perspectivas de novas endemias e doenças tropicais na Amazônia 
Brasileira. A palestra foi longamente discutida por diversos Acadêmicos e convidados presentes a um anfiteatro 
lotado. O Presidente Francisco Sampaio perguntou o que aconteceu com a proposta do engenhoso Sistema de 
Saúde proposto por ele e sua equipe em 2002 e o Prof. Coura explicou que não foi implantado pelo governo, 
perdendo-se mais uma vez a possibilidade de atenção a uma população tão desassistida como a da Amazônia.

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/10/23/academianacionaldemedicinadiscuteriquezasedificuldadesdaamazonia/

Figura 2. Proposta de sistema de saúde para a Amazônia
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AVANÇOS NA CIRURGIA DO REJUVENESCIMENTO FACIAL 

NA VIRADA DO SÉCULO XXI 

Sessão de 22 de Outubro de 2015

 Ainda no programa da ANM 
da última quinta-feira, 22 de outu-
bro, foi apresentada a conferência 
“A Evolução da Cirurgia do Rejuve-
nescimento Facial na Virada do Sé-
culo XXI - O Período Dourado”, pro-
ferida pelo Prof. Brunno von Ristow, 
Chefe Emérito de Cirurgia Plástica 
do Califórnia Pacifi c Medical Center, 
em San Francisco (EUA).
 Recentemente eleito Honorá-
rio Estrangeiro da Academia Nacio-
nal de Medicina, Brunno von Ristow 
nasceu em Brusque (SC), mas de-
senvolveu sua carreira nos Estados 
Unidos. Formado em 1966 na UFRJ, 
iniciou seus treinamentos com o 
Acadêmico Ivo Pitanguy e, na sequ-
ência, foi aprovado como residente 
no Programa de Cirurgia Geral do 

The New York Hospital - Cornell Me-
dical Center. Entre 1971 e 1973, fez 
residência no Instituto de Cirurgia 
Plástica Reconstrutiva da New York 
University (NYU). A partir de 1973, 
depois de se mudar para San Fran-
cisco, passou a trabalhar no Califor-
nia Pacifi c Medical Center, se tor-
nando, em 1974, Chefe de Cirurgia 
Plástica da instituição. O Prof. Brun-
no von Ristow sempre foi reconhe-
cido, ao longo de sua vida profi ssio-
nal, por excelentes resultados em 
cirurgias de rejuvenescimento fa-
cial, em virtude de sua difícil detec-
ção por manter uma aspecto natural 
nos pacientes, e por seu pioneirismo 
em novas técnicas cirúrgicas, trans-
formadas em práticas padrão na 
atualidade.

Mesa Diretora: Acadêmicos 
Antonio Nardi, Francisco 

Sampaio, Cláudio Ribeiro e 
Claudio Cardoso
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 A evolução destas técnicas foi 
o tema principal da apresentação, 
rica em imagens e em comparações 
“antes e depois”. O palestrante ini-
ciou afirmando que, ao se mudar de 
Nova York para San Francisco, acre-
ditava, erroneamente, que conhecia 
bastante sobre a cirurgia de rejuve-
nescimento facial e que se mostra-
ria bastante diferente realizar uma 
plástica em Nova York, cidade de 
9 milhões de habitantes, e em San 
Francisco, com cerca de 800 mil 
moradores, onde, quando o traba-
lho cirúrgico não era perfeito, todos 
notavam e comentavam.
 De acordo com o Prof. Brun-
no von Ristow, o padrão de cirurgia 
que se fazia no início dos anos 1970 
não era excelente e os pacientes fi-

cavam insatisfeitos, principalmen-
te, com o deslocamento completo 
das linhas naturais do cabelo, o 
que influenciava, inclusive, o cres-
cimento dos fios. Neste sentido, 
o conferencista passou, então, a 
mostrar o processo de evolução da 
cirurgia plástica ao longo do tempo, 
com o objetivo de resolver estes 
problemas crônicos.
 O Prof. Brunno von Ristow 
apresentou, em detalhes, algumas 
práticas: uma que permite o não 
deslocamento das linhas do cabelo, 
agradando muito mais os clientes, e 
outra que não deixa evidente o reju-
venescimento peri-oral e ocular por 
ser feita internamente, com cuida-
dos com as veias e com o excesso 
de pele.

Rejuvenescimento peri-oral, 
peri-orbital e pescoço

Rejuvenescimento facial sem 
deslocamento da linha de implante de 

cabelo

ANTES ANTESDEPOIS DEPOIS

Além destas, também discorreu so-
bre as técnicas de Anatomia Simples 
(com foco na posição dos nervos), 
SMAS (sistema músculo aponeuró-

tico superficial) e de transferência 
de gordura e de rebalanceamento 
de volume (que evita a sensação de 
achatamento de face).
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Rejuvenescimento facial usando 
o sistema músculo aponeurótico 

superfi cial

Rejuvenescimento facial com 
transferência de gordura

ANTES ANTESDEPOIS DEPOIS

 Por fi m, o Prof. Brunno von 
Ristow expôs as possibilidades de 
avanço para o futuro. Primeiro, a 
transferência de células-tronco, que 
demanda extremo cuidado, para a 
aplicação no rejuvenescimento fa-
cial. Segundo o Prof. Von Ristow, 
as células senescentes, que fi cam 
velhas, envenenam o ambiente ao 
redor e podem causar osteoartrite, 
aterosclerose, Parkinson e alguns 
tipos de câncer. Segundo ele, dian-
te da necessidade de reduzir estas 
células, estudos mostram que duas 
drogas são promissoras para a ci-
rurgia plástica: a quercetina e o de-
satinibe.
 Diante de um auditório reple-
to de Acadêmicos, médicos, estu-
dantes e convidados não médicos, 
a conferência foi bastante elogiada 
durante o debate mediado pelo Pre-
sidente Francisco J. B. Sampaio, que 
afi rmou ser o Prof. Von Ristow uma 
das maiores autoridades em rejuve-
nescimento facial do mundo, tendo 
criado diversos conceitos muito só-
lidos que são utilizados por todos os 
cirurgiões.

Acadêmico Claudio Cardoso de Castro 
e Professor Brunno von Ristow
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Academia Nacional de Medicina discute avanços do
rejuvenescimento facial

Jornal do Brasil

Ainda no programa da ANM da última quinta‐feira, 22 de outubro, foi apresentada a conferência “A
Evolução da Cirurgia do Rejuvenescimento Facial na Virada do Século XXI ‐ O Período Dourado”,
proferida pelo Prof. Brunno von Ristow, Chefe Emérito de Cirurgia Plástica do Califórnia Pacific Medical
Center, em San Francisco (EUA).

Recentemente eleito Honorário Estrangeiro da Academia Nacional de Medicina, o Prof. Brunno von Ristow
sempre foi reconhecido, ao longo de sua vida profissional, por excelentes resultados em cirurgias de
rejuvenescimento facial, em virtude de sua difícil detecção por manter uma aspecto natural nos
pacientes, e por seu pioneirismo em novas técnicas cirúrgicas, transformadas em práticas padrão na
atualidade.

A evolução destas técnicas foi o tema principal da apresentação,
rica em imagens e em comparações “antes e depois”. O
palestrante iniciou afirmando que, ao se mudar para San Francisco,
acreditava, erroneamente, que conhecia bastante sobre a cirurgia
de rejuvenescimento facial e que se mostraria bastante diferente
realizar uma plástica em Nova York, cidade 9 milhões de
habitantes, e em San Francisco, com cerca de 800 mil moradores,
onde, quando o trabalho cirúrgico não era perfeito, todos notavam
e comentavam.

De acordo com o Prof. Brunno von Ristow, o padrão de cirurgia que
se fazia no início dos anos 1970 não era excelente e os pacientes

ficavam insatisfeitos, principalmente, com o deslocamento completo das linhas naturais do cabelo, o que
influenciava, inclusive, o crescimento dos fios.

Neste sentido, o conferencista passou, então, a mostrar o processo
de evolução da cirurgia plástica ao longo do tempo, com o objetivo
de resolver estes problemas crônicos.

O Prof. Brunno von Ristow
apresentou, em detalhes,
algumas práticas: uma que
permite o não deslocamento
das linhas do cabelo,
agradando muito mais os
clientes, e outra que não

Ciência e Tecnologia

Acadêmicos Nardi, Sampaio (Presidente),
Daniel‐Ribeiroe Cardoso de Castro

Rejuvenescimento peri‐oral, peri‐orbital
epescoço

Rejuvenescimento facial sem deslocamento
dalinha de implante do cabelo

24/10/2015
continuação
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deixa evidente o
rejuvenescimento peri‐oral e ocular por ser feita internamente, com cuidados com as veias e com o
excesso de pele.

Além destas, também discorreu sobre as técnicas de Anatomia Simples (com foco na posição dos nervos),
SMAS (sistema músculo aponeurótico superficial) e de transferência de gordura e de rebalanceamento de
volume (que evita a sensação de achatamento de face).

Por fim, o Prof. Brunno von
Ristow expôs as
possibilidades de avanço
para o futuro. Primeiro, a
transferência de células‐
tronco, que demanda
extremo cuidado, para a
aplicação no
rejuvenescimento facial.
Segundo o Prof. Von Ristow,
as células senescentes, que ficam velhas, envenenam o ambiente ao redor e podem causar osteoartrite,
aterosclerose, Parkinson e alguns tipos de câncer. Segundo ele, diante da necessidade de reduzir estas
células, estudos mostram que duas drogas são promissoras para a cirurgia plástica: a quercetina e o
desatinibe.

Diante de um auditório repleto de Acadêmicos, médicos, estudantes e convidados não médicos, a
conferência foi bastante elogiada durante o debate mediado pelo Presidente Francisco J. B. Sampaio,
que afirmou ser o Prof. Von Ristow uma das maiores autoridades em rejuvenescimento facial do mundo,
tendo criado diversos conceitos muito sólidos que são utilizados por todos os cirurgiões. 

Rejuvenescimento facial usando o sistema
músculoaponeurótico superficialRejuvenescimento facial com transferência de

24/10/2015
continuação
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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
22/10/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
1º Secretário: Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 17ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. Não 
havendo comunicações pelos Acadêmicos, o Presidente Acadêmico Francisco 
convidou o Acadêmico José Rodrigues Coura para proferir a Conferência 
“Riquezas e difi culdades pouco conhecidas da Amazônia Brasileira”. Realizada 
com brilhantismo, a apresentação foi bastante elogiada e comentada pelos 
Acadêmicos Paulo Buss, Celso Ferreira Ramos Filho, Omar da Rosa Santos, 
Azor José de Lima, Mario Barreto Corrêa Lima e Hiram Silveira Lucas. O 
Acadêmico José Rodrigues Coura respondeu aos comentários e, dando 
continuidade à Sessão, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou 
o Acadêmico Claudio Cardoso de Castro para apresentar o conferencista 
Prof. Brunno von Ristow, Chefe Emérito de Cirurgia Plástica do California 
Pacifi c Medical Center, de San Francisco (EUA), que proferiu a Conferência “A 
evolução da cirurgia do rejuvenescimento facial na virada do século XXI - o 
Período Dourado”. Realizada no mais alto nível, a apresentação foi comentada 
e elogiada pelos Acadêmicos Claudio Cardoso de Castro, Ricardo Cruz e 
Octavio Vaz. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio também permitiu 
a possibilidade de comentários e perguntas por escrito pela plateia. O Prof. 
Brunno von Ristow respondeu aos comentários e, em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Walter Zin, Omar da Rosa Santos, José 
Manoel Jansen, Pietro Novellino, José Galvão Alves, Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Sérgio Novis, Hiram Silveira 
Lucas, Claudio Cardoso de Castro, Henrique Murad, Luiz Fernando Ferreira, 
Antonio Egidio Nardi, José Rodrigues Coura, Celso Ferreira Ramos Filho, Yvon 
Toledo Rodrigues, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Azor José de Lima, Octavio 
Vaz, Ricardo Cruz, Gerson Canedo Magalhães, Mario Barreto Corrêa Lima, Adolpho 
Hoirisch, Arno von Ristow, Marcos Moraes, Paulo Buss, Oswaldo Moura Brasil, 
José Carlos do Valle, Karlos Mesquita, Aderbal Sabrá (31).
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USO DE ANTIBIÓTICOS

22/10/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 No dia 22 de outubro, em 
aula ministrada pelo Acadêmico 
Celso Ferreira Ramos Filho, o 
tema do Curso de Atualização 
da ANM foi o uso racional de 
antibióticos na prática clínica. 
Foram pormenorizados diversos 
conceitos sobre antibioticoterapia, 
além de expostos muitos equívocos 
que ocorrem rotineiramente nos 
serviços de saúde. Após apresentar 
um pouco da história da descoberta 
de algumas substâncias utilizadas 
em infectologia, o palestrante 
enumerou regras que deveriam ser 
observadas para a correta utilização 
de antibióticos:

• empregar apenas quando ne-
cessário;
• selecionar uma droga ativa con-
tra o agente causal;
• usar antimicrobiano que con-
centre no foco de infecção;
• considerar a gravidade do qua-
dro;
• adequar a terapêutica à farma-
cocinética do medicamento;
• utilizar a dose correta;
• manter o tratamento por tempo 
suficiente;
• adaptar a terapêutica ao estilo 
de vida e cotidiano do paciente;
• levar em consideração os efei-
tos adversos do medicamento;
• considerar os custos do trata-
mento. 

A medicação só deve ser utiliza-
da quando necessária e, por isso, 
o Acadêmico Celso Ferreira Ramos 
Filho destacou a relevância do diag-
nóstico correto. Ratificou a impor-
tância da anamnese e do exame 
físico e lembrou que alguns ques-
tionamentos não devem faltar numa 
boa história da doença: presença 
de febre; tipo e localização da dor; 
história pregressa de doenças e va-
cinações; coleta de dados epidemio-
lógicos. Ainda acerca do diagnós-
tico, o palestrante afirmou que os 
dados laboratoriais que mostram a 
fase aguda de uma infecção, como 
hemograma, VHS, PCR e outros, são 
fundamentais, assim como os exa-
mes que têm o objetivo atingir um 
diagnóstico etiológico, como a cul-
tura, os exames sorológicos e a pes-
quisa de antígenos.
 A sensibilidade e resistência 
do agente causal à medicação tam-
bém são fatores que devem ser con-
siderados. O Acadêmico Celso Fer-
reira Ramos Filho utilizou o exemplo 
do Staphylococcus aureus resisten-
te à meticilina (geralmente referido 
pelas siglas SARM ou MRSA) tanto 
em ambiente hospitalar, quanto em 
ambiente comunitário. Sobre a es-
colha de uma droga (ou associações 
de drogas) bactericida ou bacterios-
tática, o palestrante afirma ser vital 
a compreensão da farmacocinética 
da droga. Aspectos como vias de 
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administração, distribuição, tempo 
para se iniciar o efeito da droga, du-
ração do efeito, metabolização e eli-
minação são cruciais para esta deci-
são.
 O palestrante debateu, com 
os alunos, casos clínicos e condu-
tas referentes ao local do processo 
infeccioso, à gravidade do caso, à 
dose recomendada e à duração do 
tratamento. Em seguida, recordou 
que adaptar a terapêutica ao esti-
lo de vida e ao cotidiano do pacien-
te, além de considerar os custos da 
medicação, é extremamente impor-
tante para aderência do paciente ao 
tratamento. Por fim, o Acadêmico 
Celso Ferreira Ramos Filho resumiu 
a utilização racional de antibióticos 
na prática clínica da seguinte forma: 
medicação com máxima eficácia 

contra um patógeno definido usa-
da apenas pelo tempo necessário e 
com menor impacto sobre o pacien-
te, a comunidade e a ecologia.
 O Acadêmico Celso Ferreira 
Ramos Filho é graduado em Medicina 
e especialista e Mestre em Doenças 
Infecciosas e Parasitárias pela UFRJ. 
Especialista em Epidemiologia Clíni-
ca pela Universidade de Newcastle 
(Austrália), é Professor adjunto da 
UFRJ e da Faculdade de Medicina da 
Fundação Souza Marques. Consul-
tor de órgãos como OMS, UNAIDS, 
ANVISA, CREMERJ e Ministério da 
Saúde, foi vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Medicina Tropical 
(SBMT) e da Associação Médica Bra-
sileira (AMB). Foi Presidente da So-
ciedade de Infectologia do RJ e da 
Sociedade Brasileira de Infectologia. 
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BRUNNO VON RISTOW TOMA POSSE COMO 
HONORÁRIO ESTRANGEIRO 

DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

27 de Outubro de 2015

 Em Sessão Solene realizada 
na última terça-feira, 27 de outubro 
de 2015, o Dr. Brunno von Ristow, 
Chefe Emérito de Cirurgia Plástica 
do California Pacifi c Medical Cen-
ter, em San Francisco (EUA), tomou 
posse como Honorário Estrangeiro 
da Academia Nacional de Medicina 
diante de Acadêmicos, familiares 
e amigos. Conduzido ao Anfi tea-
tro Miguel Couto por uma comissão 
formada pelos Acadêmicos Carlos 
Giesta, Celso Portela, Glaciomar 
Machado, Octavio Vaz, Sérgio No-
vis e Arno von Ristow, seu irmão, 
o Dr. Brunno von Ristow recebeu as 
insígnias Acadêmicas do Presidente 
Francisco J. B. Sampaio.
 Em seu discurso de saudação, 
o Acadêmico Claudio Cardoso de 
Castro se referiu ao empossado, seu 
colega de turma no curso de Medici-
na na UFRJ, como um “expoente da 
cirurgia plástica mundial”, que agora 
passa a compor, junto a ele próprio 
e aos Acadêmicos Talita Franco e Ivo 
Pitanguy, o seleto grupo de cirurgi-
ões plásticos da Academia Nacional 
de Medicina. 
 Ao proferir seu discurso de 
posse, o Dr. Brunno von Ristow, 
após apresentar um pouco de sua 
vida pessoal e profi ssional, afi r-
mou que ser Honorário Estrangeiro 
da Academia Nacional de Medicina 

é “uma das maiores honras de sua 
carreira, estando muito agradecido 
por ser parte desta prestigiosa e 
ilustre Academia”.
 Ao fi nal da cerimônia, o Pre-
sidente Francisco Sampaio destacou 
que o Dr. Brunno von Ristow é “o 
típico exemplo do que a Academia 
Nacional de Medicina deve ter como 
Honorário Estrangeiro: uma fi gura 
de renome mundial, cuja principal 
característica durante a carreira fo-
ram os conceitos sólidos em todos 
os seus procedimentos cirúrgicos, 
de tal ordem que muitos destes são 
conhecidos pelo nome de ‘von Ris-
tow’”. Em seguida, Acadêmicos e 
convidados interagiram e cumpri-
mentaram o novo Acadêmico duran-
te coquetel no Salão Nobre da insti-
tuição.
 Brunno von Ristow nasceu em 
Brusque (SC), mas desenvolveu sua 
carreira nos Estados Unidos. Forma-
do em 1966 na UFRJ, iniciou seus 
treinamentos com o Acadêmico Ivo 
Pitanguy e, na sequência, foi aprova-
do como residente no Programa de 
Cirurgia Geral do The New York Hos-
pital - Cornell Medical Center. Entre 
1971 e 1973, fez residência no Ins-
tituto de Cirurgia Plástica Reconstru-
tiva da New York University (NYU). A 
partir de 1973, depois de se mudar 
para San Francisco, passou a tra-
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balhar no California Pacific Medical 
Center, se tornando, em 1974, Che-
fe de Cirurgia Plástica da instituição, 
cargo que ocupou até 1992. O Prof. 
Brunno von Ristow sempre foi reco-
nhecido, ao longo de sua vida profis-

sional, por excelentes resultados em 
cirurgias de rejuvenescimento facial, 
em virtude de sua difícil detecção, e 
por seu pioneirismo em novas téc-
nicas cirúrgicas, transformadas em 
práticas padrão na atualidade.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA REALIZA, 
PELA PRIMEIRA VEZ, UMA VIDEOCONFERÊNCIA EM 

SESSÃO ORDINÁRIA

Sessão de 29 de Outubro de 2015

 O dia 29 de outubro de 2015 
foi histórico para a Academia Nacio-
nal de Medicina.
 Pela primeira vez, fruto do 
trabalho de muitos e na gestão do 
Presidente Francisco Sampaio, reali-
zou-se a transmissão ao vivo para a 
cidade de São Paulo de uma Sessão 
Ordinária da Academia Nacional de 
Medicina.

 Esta Sessão fazia parte do 
Simpósio “Depressão de Difícil Tra-
tamento”, organizado pelos Acadê-
micos Jorge Alberto Costa e Silva, 
Adolpho Hoirisch e Antonio Egidio 
Nardi, contou como convidados os 
eminentes especialistas em Psi-
quiatria, Profs. Marco Antônio Bra-
sil (UFRJ), José Carlos Appolinário 
(UFRJ) e Ricardo Moreno (USP).

Mesa Diretora no Rio de Janeiro: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro, Prof. 
Ricardo Moreno, Acadêmicos Adolpho Hoirisch, Jorge A. Costa e Silva, Francisco 

Sampaio (Presidente da ANM) e Antonio E. Nardi, e Prof. José C. Appolinário
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Mesa Diretora em São Paulo: Prof. Puech Leão e Acadêmicos Silvano Raia, Sérgio 
Bydlowsky, Marcos Moraes, Fábio Jatene, José Eduardo Sousa, Mauricio Rocha e 

Silva, José Osmar Medina e Samir Rasslan

Participantes da videoconferência 
em São Paulo

Videoconferência em São Paulo

 Em São Paulo, no INCOR-USP, 
a videoconferência, coordenada 
pelo Acadêmico Fábio Jatene, 
reuniu vários outros Acadêmicos, 
como José Eduardo Sousa, José 

Osmar Medina, Mauricio Rocha 
e Silva, Samir Rasslan, Sergio 
Bydlowski, Silvano Raia e, ainda, o 
ex-Presidente Marcos Moraes, que 
se encontrava naquela cidade.
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 Além disso, Acadêmicos de 
outros estados compareceram à 
ANM na tarde de ontem, como João 
Pedro Escobar Marques-Pereira 
(RS), José Luiz Gomes do Amaral 
(SP) e Rubens Belfort Jr. (SP).
 Desta forma, a intenção de se 
ampliar a possibilidade de uma par-
ticipação direta de Acadêmicos re-
sidentes em outros estados foi efe-
tivamente conseguida e esperamos 
estender esta rede a outras cidades 
onde residem Acadêmicos.
 Os sistemas de som e ima-
gem funcionaram perfeitamente e 
esta experiência inicial certamente 

irá nos possibilitar um maior aperfei-
çoamento visando a última reunião 
do ano de 2015, quando, novamen-
te com sistema de videoconferência, 
irá acontecer o Simpósio "O Direito 
de Morrer", que vem sendo cuida-
dosamente organizado pelos Acadê-
micos Daniel Tabak e José de Jesus 
Camargo.
 Parabéns a todos que possi-
bilitaram esta interatividade e, em 
especial, ao Presidente Francisco 
Sampaio, ao Acadêmico Fábio Ja-
tene, aos funcionários da Academia 
nacional de Medicina e a outros co-
laboradores em SP.

Acad. Ricardo Lopes da Cruz
Organizador da Videoconferência no Rio de Janeiro

Acadêmicos em São Paulo
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DEPRESSÃO DE DIFÍCIL TRATAMENTO
 É FOCO DE ATENÇÃO ATRAVÉS DE SIMPÓSIO 

NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 29 de Outubro de 2015

 A ANM discutiu o tema 
depressão na tarde e noite desta 
quinta-feira, 29 de outubro. Pela 
primeira vez, uma Sessão da 
Academia Nacional de Medicina foi 
realizada em videoconferência com 
o INCOR-USP. Coordenada em São 

Paulo pelo Acadêmico Fábio Jatene, 
a atividade contou com a presença 
de 10 Acadêmicos daquela cidade, 
que participaram em tempo real 
das perguntas e discussões, com 
um sistema de vídeo e som que 
funcionou perfeitamente.

Mesa Diretora em São Paulo: Prof. 
Puech Leão e Acadêmicos Silvano Raia, 

Sérgio Bydlowsky, Marcos Moraes, 
Fábio Jatene, José Eduardo Sousa, 
Mauricio Rocha e Silva, José Osmar 

Medina e Samir Rasslan

Mesa Diretora no Rio de Janeiro: 
Acadêmico Claudio Cardoso de Castro, 

Prof. Ricardo Moreno, Acadêmicos 
Adolpho Hoirisch, Jorge A. Costa e 

Silva, Francisco Sampaio (Presidente 
da ANM) e Antonio E. Nardi, e Prof. 

José C. Appolinário

 Para surpresa de muitos, 
apenas um terço dos pacientes com 
depressão tem remissão do quadro 
- fi cam totalmente recuperados - ao 
tomarem um primeiro antidepres-
sivo. Este número aumenta para 
aproximadamente 50% quando se 

utiliza um segundo antidepressivo. 
Se considerarmos que a depressão 
é um problema de saúde pública, 
onde até 25% da população terá um 
episódio depressivo durante a vida, 
comprometendo seu desempenho 
individual, tanto no trabalho quan-
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to na vida social, estes números são 
muito preocupantes e trazem um 
custo muito elevado. Temos ainda 
que levar em conta que a depressão 
é uma doença recorrente, isto é, ca-
racteriza-se por episódios que po-
dem se repetir independentemente 
do nível de estresse psicossocial. 
Com base nestes dados, a Acade-
mia Nacional de Medicina organi-
zou o Simpósio “Depressão de Difícil 
Tratamento”. Os Acadêmicos Jorge 
Alberto Costa e Silva, Adolpho Hoi-
risch e Antonio Egidio Nardi coorde-
naram um debate de ideias, dados 
de pesquisa e de vasta experiência 
clínica.
 Inicialmente, o Acadêmico 
Antonio Egidio Nardi apresentou 
breve histórico da evolução do co-
nhecimento sobre depressão e os 
vários critérios para definir o que é 
a depressão resistente ao tratamen-
to. Apresentou dados sobre o custo 
social e individual deste mal sempre 
presente na clínica de todas as es-
pecialidades médicas. Esclareceu a 
diferença entre remissão (recupera-
ção total) e resposta ao tratamento 
(melhora, mas alguns sintomas per-
sistem). A simples melhora, apesar 
de trazer alívio para o paciente, au-
menta o risco de novos episódios e 
traz prejuízo crônico para a qualida-
de de vida do indivíduo. Alertou que 
o maior perigo está em o paciente 
melhorar, se sentir aliviado do so-
frimento maior e interromper o uso 
da medicação. Em geral, a depres-
são nestes casos retorna com maior 
gravidade.
 Em seguida, o Prof. Marco 
Antônio Brasil, da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, na pales-
tra “Depressão no Hospital Geral”, 
apresentou dados sobre a frequên-
cia de depressão em pacientes com 
outras doenças. Afinal, quem tem 
depressão pode ter outras doenças 
associadas, como hipertensão arte-
rial, diabetes, câncer e vice-e-ver-
sa. Estes pacientes têm uma chan-
ce menor de que o diagnóstico de 
depressão seja realizado e, mesmo 
quando identificado, raramente são 
tratados de forma correta. Mostrou 
que, muitas vezes, doenças incapa-
citantes são associadas à depres-
são, e o tratamento adequado da 
depressão pode atenuar o sofrimen-
to e melhorar a qualidade de vida 
destes pacientes. A persistência da 
depressão aumenta o risco de com-
plicações médicas, de prejuízo pes-
soal e o custo social. Em especial, 
aumenta o risco de suicídio nestes 
pacientes.
 Depois, o Prof. José Carlos 
Appolinário, também da UFRJ, apre-
sentou as inúmeras possibilidades 
de tratamento medicamentoso e 
psicoterápico para a depressão de 
difícil tratamento. Entre elas, a tro-
ca do antidepressivo, a associação 
com outros antidepressivos ou ou-
tras drogas, como o lítio e hormô-
nios tireoidianos. Ressaltou ainda 
a possível chegada ao mercado de 
novas substâncias antidepressivas, 
como a esketamina, ainda está em 
fase de pesquisa quanto à seguran-
ça e eficácia, que poderá trazer alí-
vio rápido para quadros depressivos 
graves e resistentes.
 Na conferência da noite, o 
Prof. Ricardo Moreno, da Universi-
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dade de São Paulo, apresentou “60 
anos de antidepressivos: o que há 
de novo?”. O Prof. Moreno fez um 
histórico dos antidepressivos na 
prática clínica e explicou como este 
grupo de medicamentos mudou a 
realidade do dia-a-dia de pacientes 
e psiquiatras. A psiquiatria, nestas 
últimas décadas, aprendeu a lidar 
com um futuro melhor para os pa-
cientes com depressão, mas nem 
tudo são flores. Como ressaltado 
no início, muitos pacientes não me-
lhoram totalmente e queixam-se de 
muitos efeitos colaterais. O ponto 
otimista da apresentação foram os 
novos antidepressivos, mais efica-
zes e com menos efeitos colaterais, 
que estão surgindo no horizonte.
 Todas as apresentações fo-
ram enriquecidas pelos comentários 
e perguntas dos Acadêmicos Jorge 
Alberto Costa e Silva e Adolpho Hoi-
risch. Ambos descreveram seus mais 
de 50 anos de experiência no tra-
tamento de pacientes com depres-
são. Contaram, com conhecimento 
científico, as mudanças na prática 
psiquiátrica com a chegada dos an-
tidepressivos e as esperanças de um 
futuro melhor para os indivíduos que 
sofrem desta doença grave.
 Ainda nesta noite, mereceu 
destaque a desmistificação do ele-
trochoque foi desmistificado, mos-
trado como prática de primeira li-
nha para o tratamento de depressão 
grave.
 Durante o simpósio, foi des-
mistificado e atualizado, pelo psi-
quiatra e Acadêmico Antonio Egidio 
Nardi, o uso da eletroconvulsote-
rapia - o famoso eletrochoque - na 

depressão refratária e grave. Este 
tipo de tratamento é sempre ques-
tão de grande preconceito, mas todo 
preconceito é fruto do desconheci-
mento. Salientou que a eletroconvul-
soterapia é, em toda a medicina, o 
assunto onde existe maior distância 
entre o conhecimento leigo e o co-
nhecimento científico. Os filmes de 
Hollywood e a imprensa sensaciona-
lista persistem em maldizer e colocar 
o eletrochoque como procedimento 
de tortura, mas, na realidade, ele é 
seguro para o paciente e muito efi-
caz. Pode-se contabilizar, nos últimos 
60 anos, mais de 50 filmes famosos, 
nos quais a eletroconvulsoterapia 
aparece como procedimento desu-
mano. Hoje em dia, sabe-se que é o 
tratamento mais eficaz para depres-
são grave, superando todos os anti-
depressivos e suas potencializações. 
O Acadêmico Nardi apresentou um 
levantamento das aplicações de ele-
trochoque realizadas de 2005 a 2007 
no Instituto de Psiquiatria da UFRJ - 
único hospital público no Rio de Ja-
neiro a oferecer este tipo de trata-
mento. Ao longo dos últimos anos, o 
eletrochoque tem sido muito aperfei-
çoado e aquela imagem do paciente 
sendo contido por 4 a 5 enfermeiros, 
e com um chumaço de gaze na boca, 
é coisa do passado.
 Atualmente, utiliza-se um 
médico anestesista, sedação com 
agentes de curta duração, relaxantes 
musculares, pré-oxigenação cerebral 
e eletroencefalograma para monito-
ração da crise, bem como melhores 
dispositivos e melhores formas de 
onda de choque para ministrar o ele-
trochoque transcraniano.
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Aplicação do eletrochoque no passado

 A Associação Brasileira de 
Psiquiatria, em seus princípios bási-
cos publicados em 2005, considerou 
o eletrochoque (eletroconvulsote-
rapia) um tratamento consagrado 
ao longo do tempo. Apresenta uma 
taxa de resposta de 80 a 90% como 
primeiro tratamento e de 50 a 60% 

em pacientes refratários aos me-
dicamentos. Afirmou, ainda, que a 
eletroconvulsoterapia é o tratamen-
to mais seguro e eficaz para a de-
pressão em mulheres grávidas e em 
pacientes cardiopatas, condições em 
que os medicamentos estão muitas 
vezes contraindicados. 
 Concluiu que o método é a 
primeira escolha para depressão 
grave com risco de suicídio e outras 
indicações em quadros com gravi-
dade significativa. É eficaz em mais 
de 50% dos pacientes refratários 
à farmacoterapia, e passou a ser a 
primeira escolha em alguns casos, 
como: 1) Depressão grave com sin-
tomas psicóticos, 2) Estupor catatô-
nico, 3) Risco de suicídio, 4) Recusa 
alimentar com grave desnutrição e 5) 
Depressão grave durante a gravidez.
 A figura a seguir mostra as 
principais indicações para o uso de 
eletrochoque no Instituto de Psi-
quiatria da UFRJ nos últimos 8 anos.

Principais indicações para 
aplicação do eletrochoque na 

UFRJ
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 O presidente da Academia 
Nacional de Medicina, Acadêmico 
Francisco Sampaio, lembrou que um 
dos maiores problemas da depres-
são é o seu desconhecimento. Disse 
ainda que os filmes fantasiosos de 
Hollywood, bem como modalidade 
de aplicação do método há 60 anos 
atrás, sem o uso de anestesia e sem 
relaxamento muscular, causou por 
vezes algumas complicações, inclu-

sive fraturas, o que levou à criação 
de forte preconceito ao método em 
todas as camadas sociais da popu-
lação, inclusive entre os médicos. 
Elogiou a iniciativa dos psiquiatras e 
Acadêmicos, Costa e Silva, Hoirisch 
e Nardi, por terem organizado este 
importante simpósio e contribuído 
para a eliminação do preconceito 
quanto à doença e seus tratamen-
tos.
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Depressão de difícil tratamento é foco de atenção através
de simpósio na ANM

Sextafeira, 30 de outubro de 2015

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina (ANM) discutiu o tema “Depressão” na tarde e noite de quinta‐feira
(29). Pela primeira vez uma Sessão da Academia Nacional de Medicina foi realizada em videoconferência
com o INCOR‐USP, coordenada em São Paulo pelo Acadêmico Fábio Jatene, e contou com a presença de
dez Acadêmicos de São Paulo, que participaram em tempo real das perguntas e discussões, com um
sistema de vídeo e som que funcionou perfeitamente. 

Mesa Diretora do Simpósio em São Paulo: Prof. Puech Leão e Acadêmicos Silvano Raia, Sérgio Bydlowsky,
Marcos Moraes, Fábio Jatene, José Eduardo Souza, Maurício Rocha e Silva, José Medina e Samir Rasslan. 

Mesa Diretora do Simpósio no Rio de Janeiro: Acadêmico Cardoso de Castro, Prof. Moreno (USP),
Acadêmicos Hoirisch, Costa e Silva, Francisco Sampaio (Presidente ANM). Antonio Nardi e Prof.
Appolinário (UFRJ).

Para surpresa de muitos,
apenas um terço dos
pacientes com depressão
tem remissão do quadro –
ficam totalmente
recuperados – ao tomarem
um primeiro antidepressivo.
Este número aumenta para
aproximadamente 50%
quando se utiliza um
segundo antidepressivo. Se
considerarmos que a
depressão é um problema de
saúde pública, onde até 25%
da população terá um
episódio depressivo durante
a vida, comprometendo seu

desempenho individual, tanto no trabalho quanto na vida social, estes números são muito preocupantes e
trazem um custo muito elevado. Temos ainda que levar em conta que a depressão é uma doença
recorrente, isto é, caracteriza‐se por episódios que podem se repetir independentemente do nível de
estresse psicossocial. 

Com base nestes dados, a Academia Nacional de Medicina organizou o Simpósio “Depressão de Difícil
Tratamento”. Os Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, Adolpho Hoirisch e Antonio Egidio Nardi

Ciência e Tecnologia

Mesa diretora do Rio de Janeiro

30/10/2015
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coordenaram um debate de ideias, dados de pesquisa e de vasta experiência clínica.

Inicialmente, o Acadêmico
Antonio Egidio Nardi
apresentoubreve histórico
da evolução do
conhecimento sobre
depressão e os vários
critérios para definir o que é
a depressão resistente ao
tratamento. Apresentou
dados sobre o custo social e
individual deste mal sempre
presente na clínica de todas
as especialidades médicas.
Esclareceu a diferença entre
remissão (recuperação
total) e resposta ao
tratamento (melhora, mas
persistem alguns sintomas).

A simples melhora, apesar de trazer alívio para o paciente, aumenta o risco de novos episódios e traz
prejuízo crônico para a qualidade de vida do paciente. Alertou que o maior perigo está em o paciente
melhorar, se sentir aliviado do sofrimento maior, e interromper o uso da medicação. Em geral, a
depressão nestes casos retorna com maior gravidade.

Em seguida, o Prof. Marco Antônio Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentou dados
sobre a frequência de depressão em pacientes com outras doenças em sua palestra “Depressão no
Hospital Geral”. Afinal, quem tem depressão pode ter outras doenças associadas como hipertensão
arterial, diabetes, câncer e vice‐e‐versa. Estes pacientes têm uma chance menor de que o diagnóstico de
depressão seja realizado, e mesmo quando identificado, raramente são tratados de forma correta para a
depressão. Mostrou que muitas vezes, doenças incapacitantes são associadas à depressão, e o tratamento
adequado da depressão pode atenuar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida destes pacientes. A
persistência da depressão aumenta o risco de complicações médicas, de prejuízo pessoal e o custo social.
Em especial, aumenta o risco de suicídio nestes pacientes.

Depois, o Prof. José Carlos Appolinário, também da UFRJ, apresentou as inúmeras possibilidades de
tratamento medicamentoso e psicoterápico para a depressão de difícil tratamento. Entre elas a troca do
antidepressivo, a associação com outros antidepressivos ou outras drogas, como o lítio e hormônios
tireoidianos. Ressaltou ainda a possível chegada ao mercado de novas substâncias antidepressivas, como
a esketamina, que poderá trazer alívio rápido para quadros depressivos graves e resistentes, mas ainda
está em fase de pesquisa quanto à segurança e eficácia.

Na conferência da noite, o Prof. Ricardo Moreno da Universidade de São Paulo apresentou “60 anos de
antidepressivos: o que há de novo?”. O Prof. Moreno fez um histórico dos antidepressivos na prática
clínica e como este grupo de medicamentos mudou a realidade do dia‐a‐dia de pacientes e psiquiatras. A
psiquiatria nestas últimas décadas aprendeu a lidar com um futuro melhor para os pacientes com
depressão, mas nem tudo são flores. Como ressaltado no início, muitos pacientes não melhoram
totalmente e queixam‐se de muitos efeitos colaterais. O ponto otimista da apresentação foram os novos
antidepressivos que estão surgindo no horizonte – mais eficazes e com menos efeitos colaterais.

Todas as apresentações foram enriquecidas pelos comentários e perguntas dos Acadêmicos Jorge Alberto
Costa e Silva e Adolpho Hoirisch. Ambos descreveram seus mais de 50 anos de experiência no tratamento

Mesa diretora de São Paulo
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de pacientes com depressão. Contaram com conhecimento científico as mudanças na prática psiquiátrica
com a chegada dos antidepressivos e as esperanças de um futuro sempre melhor para os indivíduos que
sofrem desta doença grave chamada depressão.

O presidente da Academia Nacional de Medicina, Acadêmico Francisco Sampaio, lembrou que um dos
maiores problemas da depressão é o seu desconhecimento. O indivíduo deprimido sofre muito e a falta
de interesse pela vida e pelas coisas do cotidiano muitas vezes é confundida com preguiça, falta de garra
ou mesmo de caráter. Elogiou a iniciativa dos Acadêmicos psiquiatras, Costa e Silva, Hoirisch & Nardi, de
terem organizado este importante simpósio e contribuído para a o conhecimento desta doença, que já é
considerada por muitos como o mal do século XXI, juntamente com a síndrome do pânico. A
desmistificação e eliminação do preconceito quanto à doença e seus tratamentos, como o eletrochoque,
por exemplo, em muito vai auxiliar a cura ou pelo menos minorar o sofrimento dos pacientes, afirmou
Sampaio ao encerrar o simpósio, para uma plateia lotada de Acadêmicos, médicos e estudantes de
medicina.

30/10/2015
continuação
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Eletrochoque é desmistificado na Academia Nacional de
Medicina
Método é mostrado como primeira linha para Tratamento de Depressão Grave 

Terçafeira, 3 de novembro de 2015

Jornal do Brasil

Durante simpósio ocorrido na Academia Nacional de Medicina no dia 29 de outubro, foi desmistificado e
atualizado o uso da Eletroconvulsoterapia – o famoso eletrochoque – na depressão refratária e grave, pelo
psiquiatra e Acadêmico Antonio Nardi.

Este tipo de tratamento é sempre questão de grande preconceito, mas todo preconceito é fruto do
desconhecimento. Salientou que a eletroconvulsoterapia é, em toda a medicina, o assunto onde existe
maior distância entre o conhecimento leigo e o conhecimento científico. Os filmes de Hollywood e a
imprensa sensacionalista persistem em maldizer e colocar o eletrochoque como procedimento de tortura,
mas na realidade ele é seguro para o paciente e é muito eficaz. Pode‐se contabilizar nos últimos 60 anos,
mais de 50 filmes famosos, nos quais a eletroconvulsoterapia aparece como procedimento desumano.
Hoje em dia, sabe‐se que certamente é o tratamento mais eficaz para depressão grave. Supera todos os
antidepressivos e suas potencializações. O Acadêmico Nardi apresentou um levantamento das aplicações
de eletrochoque realizadas de 2005 a 2007 no Instituto de Psiquiatria da UFRJ – único hospital público no
Rio de Janeiro a oferecer este tipo de tratamento. Ao longo dos últimos anos o eletrochoque tem sido
muito aperfeiçoado, e aquela imagem do paciente sendo contido por quatro a cinco enfermeiros e com
um chumaço de gaze na boca, é coisa do passado.  

Atualmente utiliza‐se um
médico anestesista, sedação
com agentes de curta
duração, relaxantes
musculares, pré‐oxigenação
cerebral e
eletroencefalograma para
monitoração da crise, bem
como melhores dispositivos
e melhores formas de onda
de choque para ministrar o
eletrochoque
transcraniano. 

A Associação Brasileira de
Psiquiatria, em seus

princípios básicos publicados em 2005, considerou o eletrochoque (eletroconvulsoterapia) consagrado ao
longo do tempo como tratamento seguro e eficaz. Apresenta uma taxa de resposta de 80% a 90% como
primeiro tratamento e de 50% a 60% em pacientes refratários aos medicamentos. Afirmou ainda que a

Ciência e Tecnologia

Forma de aplicar o eletrochoque no passado
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eletroconvulsoterapia é o tratamento mais seguro e eficaz para a depressão em mulheres grávidas e em
pacientes cardiopatas, condições em que os medicamentos estão muitas vezes contraindicados. 

Concluiu que o método é a primeira escolha para depressão grave com risco de suicídio e outras
indicações em quadros com gravidade significativa. É eficaz em mais de 50% dos pacientes refratários à
farmacoterapia, e passou a ser a primeira escolha em alguns casos, como: 1) Depressão grave com
sintomas psicóticos, 2) Estupor catatônico, 3) Risco de suicídio, 4) Recusa alimentar com grave
desnutrição e 5) Depressão grave durante a gravidez.

A figura abaixo mostra as principais indicações para o uso de eletrochoque no Instituto de Psiquiatria da
UFRJ nos últimos oito anos.

 O presidente da Academia Nacional de Medicina, Acadêmico
Francisco Sampaio, lembrou que um dos maiores problemas da
depressão é o seu desconhecimento. Disse ainda que os filmes
fantasiosos de Hollywood, bem como modalidade de aplicação do
método há 60 anos atrás, sem o uso de anestesia e sem
relaxamento muscular, causou por vezes algumas complicações,
inclusive fraturas, o que levou à criação de forte preconceito ao
método em todas as camadas sociais da população, inclusive entre
os médicos. Elogiou a iniciativa dos psiquiatrase Acadêmicos, Costa
e Silva, Hoirisch & Nardi, de terem organizado este importante
simpósio e contribuído para a eliminação do preconceito quanto à
doença e seus tratamentos, como o eletrochoque, por exemplo.

Principais Indicações do Eletrochoque na UFRJ
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Pílula do câncer: oncologistas alertam para risco e criticam
"afronta" à comunidade científica
Para presidente da ANM, país vive processo de judicialização da medicina

Sextafeira, 30 de outubro de 2015

Jornal do Brasil
Ana Siqueira*

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin conceder uma liminar autorizando a
distribuição da fosfoetalonamina a uma paciente terminal, os debates acerca da “pílula do câncer”,
nunca testada em humanos, se acirraram. Para o presidente da Academia Nacional de Medicina,
Francisco Sampaio, o país vive um processo de judicialização da medicina. De acordo com ele, o
Judiciário não possui expertise para julgar o real benefício de uma droga ou procedimento e, na maioria
das vezes, não há tempo suficiente para buscarem assessoria médica sobre o tema.

Com a decisão do STF, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), desembargador
José Renato Nalini, estendeu os efeitos da liminar para todas as pessoas que solicitarem acesso à
substância na Justiça. A fosfoetalonamina sintética foi estudada pelo professor Gilberto Orivaldo
Chierice, hoje aposentado, enquanto ele ainda trabalhava no Grupo de Química Analítica e Tecnologia de
Polímeros da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos. Alguns pacientes tiveram acesso às cápsulas
produzidas por Chierice e passaram a utilizá‐las como medicamento contra o câncer.

Para o oncologista Daniel Tabak, entretanto, a pílula nem poderia ser chamada de medicamento. “É uma
substância que não seguiu os critérios estabelecidos para se tornar medicamento, não passou por testes
fundamentais de segurança e eficácia. E a forma como essa questão foi tratada é uma afronta à
comunidade científica do Brasil. Determinar que uma universidade com o peso da USP seja obrigada a
distribuir a substância sem levar tudo isso em consideração pode resultar em danos significativos para
todos esses pacientes”, enfatiza.

A própria USP divulgou uma nota afirmando que cumprirá os mandados judiciais dentro de suas
capacidades, mas que não é uma indústria química ou farmacêutica e, portanto, “não tem condições de
produzir a substância em larga escala, para atender às centenas de liminares judiciais que recebeu nas
últimas semanas”. O texto também falava sobre a produção sem qualquer garantia de quantidade, uma
preocupação para seus pesquisadores. “A substância em questão foi alardeada como panaceia para o
câncer (cura para diversos tipos de neoplasia), mas na realidade, como afirmado pela própria
universidade, não passou por testes em humanos nas diversas fases necessárias para se saber se possui
mesmo ação anti‐neoplásica”, explica Sampaio.  

Na opinião de Tabak, que também é hematologista e membro da ANM, o simples fato da substância se
apresentar como cura única para os diversos tipos de câncer já levanta dúvidas. “Eu não posso imaginar
que um paciente com câncer de mama vá ter a mesma resposta que um paciente com leucemia. Isso é
muito simplista e vai na direção contrária da individualização dos tratamentos, que é para onde estamos
caminhando”, aponta. Ainda segundo ele, existem milhões de perguntas que só os devidos testes clínicos
poderiam responder. “Os pacientes vão se questionar se essa substância pode ser utilizada

Ciência e Tecnologia
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concomitantemente com o tratamento tradicional. Se existir
interação, a gente não sabe se ela pode ser tóxica ou até mesmo
letal. A decisão é, no mínimo, irresponsável e precipitada”,
esclarece.

Preocupada com a questão, a ANM irá reunir, no primeiro semestre
de 2016, diversos especialistas em oncologia para um debate sobre
a “pílula do câncer”. O presidente da Academia ainda lembra que
o caminho correto para que um medicamento possa ser
comercializado no Brasil envolve quatro fases de estudos clínicos,
além das devidas autorizações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). “Em que pesem todas as críticas que possamos ter sobre demora de liberação,
processos atrasados, etc., devemos seguir o padrão estabelecido”, opina o especialista.  

A substância também não é reconhecida em outros países. A agência reguladora dos Estados Unidos, o
Food and Drug Administration (FDA), nunca se pronunciou sobre a fosfoetalonamina. “O FDA é muito
rígido para colocar na praça um medicamento sem comprovação científica. Não existe nenhum estudo na
literatura mundial dizendo que isso tem benefícios para os pacientes”, opina Jacob Kligerman, ex‐diretor
geral do Inca. Daniel Tabak concorda; para ele, a Justiça norte‐americana nunca passaria por cima da
comunidade científica como, na sua opinião, aconteceu no Brasil. “Isso traz mais um manto de
incredibilidade sobre como as coisas acontecem por aqui”, lamenta.

Em conversa com o JB, Jacob Kligerman destacou que não é sensato abandonar o tratamento tradicional.
“Não existe nenhum trabalho aprofundado sobre essa substância na literatura, ela não passou por várias
fases exigidas para colocar no mercado um medicamento anti‐câncer, então se trata de mais uma droga
que provavelmente decepcionará os pacientes que abandonarem o tratamento tradicional, comprovado
clinicamente. Não vejo nenhuma vantagem nisso”, enfatizou.

Ministério da Saúde cria grupo de trabalho para estudar a fosfoetanolamina

Em resposta à polêmica, o Ministério da Saúde decidiu criar um grupo de trabalho para estudar a “pílula
do câncer”. Após ter acesso ao texto que deverá ser publicado no Diário Oficial da União nesta sexta‐
feira (30), o Estado de S. Paulo informou que haverá um prazo de 60 dias para que a comissão apresente
uma linha básica de atuação. Ainda assim, é preciso que o grupo que desenvolveu a substância dê seu
aval para novas pesquisas.

"Nunca foi feito nada disso. Se criou uma tensão nacional. A grande preocupação é que pessoas deixem
de fazer o tratamento adequado para usar um produto que não tem eficácia comprovada", afirmou o
chefe da pasta, Marcelo Castro. A ideia seria envolver o Instituto do Câncer e a Fiocruz nos estudos, que
serão financiados pelo ministério. O ministro ainda fez um apelo para que os pacientes não utilizem a
substância até que ela seja devidamente testada.

"É temerário. Não sabemos os efeitos que ela pode causar. Não quero entrar no mérito de porque testes
não foram feitos até agora. O importante é esclarecer", opinou. Ele ainda afastou as hipóteses de que a
droga não é comercializada por pressões de grandes grupos econômicos e assegurou que as próximas
etapas serão conduzidas de forma ágil.

Para oncologista, liminar é uma afronta à
comunidade científica brasileira
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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
29/10/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a 18ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e, agradecendo a 
organização do Acadêmico Fabio Jatene, saudou os Acadêmicos que se 
encontravam reunidos no INCOR, em São Paulo, e participavam, por 
videoconferência, desta Sessão Ordinária. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio colocou em discussão a ata do dia 24/09/2015, que 
foi aprovada unanimemente, e abriu a palavra para as Comunicações 
dos Acadêmicos. O Acadêmico Omar da Rosa Santos convidou os demais 
Acadêmicos para a defesa de memorial do Prof. Carlos Eduardo Brandão 
Mello, recentemente eleito para a cadeira nº 10 - Secção de Medicina, 
para a sua progressão a Professor Titular da UNIRIO, a ser realizada na 
manhã do dia 04/11/2015. O Acadêmico Rubens Belfort Jr. destacou a 
grande repercussão do desabafo do Dr. André Maia, da Escola Paulista de 
Medicina (EPM/UNIFESP), no dia 27/10/2015, acerca das más condições e 
da falta de estrutura no Hospital São Paulo, da EPM/UNIFESP, e ressaltou 
que não se trata de uma situação específi ca desta instituição, mas sim 
de grande parte dos hospitais universitários do Brasil, sugerindo, então, 
que a Academia Nacional de Medicina prepare uma carta, a ser enviada 
à Presidência da República, em que é realçada a importância, para o 
país, do bom funcionamento destes hospitais universitários. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio informou que considera o assunto de enorme 
relevância e nomeou o Acadêmico Rubens Belfort Jr. como o responsável por 
preparar o documento. O Acadêmico Pietro Novellino destacou a eleição do 
Acadêmico Ruy Garcia Marques como Reitor da UERJ e congratulou a atual 
Diretoria pela realização desta primeira videoconferência, homenageando, 
também, o Acadêmico Adib Jatene, o primeiro a estimular a realização 
deste tipo de atividade na Academia Nacional de Medicina. De São Paulo, 
o Acadêmico Fabio Jatene agradeceu ao Acadêmico Ricardo Cruz, ao 
Presidente o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, ao Conselho Diretor 
do INCOR e aos funcionários envolvidos na realização da videoconferência, 
ressaltando a excelência de seu resultado técnico. Dando continuidade 
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ao Simpósio “Depressão de Difícil Tratamento”, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Antonio Egidio Nardi para proferir 
a Conferência “A eletroconvulsoterapia”. Realizada com brilhantismo, a 
apresentação foi seguida pela Conferência “60 anos de antidepressivos: há 
algo de novo?”, feita, em alto nível, pelo Prof. Ricardo Moreno, da USP. As 
palestras foram elogiadas e comentadas pelos Acadêmicos Samir Rasslan 
(de São Paulo), Silvano Raia (de São Paulo), Omar da Rosa Santos, Daniel 
Tabak, Pietro Novellino, Ricardo Cruz e, por fim, Adolpho Hoirisch, um dos 
organizadores do Simpósio. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
também permitiu a possibilidade de comentários e perguntas por escrito 
pela plateia. O Acadêmico Antonio Egidio Nardi e o Prof. Ricardo Moreno, 
além dos Profs. Marco Antonio Brasil e José Carlos Appolinário, ambos 
da UFRJ e que também participaram do Simpósio “Depressão de Difícil 
Tratamento”, responderam aos comentários e, em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes, em 
São Paulo, os Acadêmicos: Fabio Jatene, Samir Rasslan, Mauricio Rocha e 
Silva, Sérgio Bydlowski, Silvano Raia, José Osmar Medina, Marcos Moraes 
e José Eduardo Sousa (8). Estiveram presentes, no Rio de Janeiro, os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Omar da Rosa Santos, Adolpho Hoirisch, 
José Luiz Gomes do Amaral, Sérgio Novis, José Marcos Fisz, Ricardo Cruz, 
Paulo Buss, Antonio Egidio Nardi, Walter Zin, Pietro Novellino, Claudio 
Cardoso de Castro, José Manoel Jansen, Henrique Murad, Luiz Fernando 
Ferreira, João Pedro Marques-Pereira, Rubens Belfort Jr., Azor José de 
Lima, Mario Barreto Corrêa Lima, Deolindo Couto, Paulo Couto, Milton Ary 
Meier, Carlos Giesta, Carlos Alberto Barros Franco, Yvon Toledo Rodrigues, 
Eliete Bouskela, Aníbal Gil Lopes, Isaac Vaissman,  Delta Madureira Filho, 
Ruy Garcia Marques, Jorge Alberto Costa e Silva, Daniel Tabak (32).
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TARDE DE ENCONTRO COM OS 
ACADÊMICOS

29/10/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 Dando continuidade ao Curso 
de Atualização da ANM, no dia 29 
de outubro, os alunos participaram 
do Chá com Acadêmicos, momento 
de confraternização e de troca de 
ideias entre os inscritos no Curso e 
grandes nomes da Medicina brasi-
leira. Na programação do Curso es-
tão previstos três desses encontros, 
sendo este o segundo.
 Nesta atividade, os Acadêmi-
cos conversam, de forma livre e in-
formal, durante o chá da tarde, com 
os jovens médicos e graduandos que 
queiram discutir aspectos futuros de 
suas carreiras e das especialidades 
médicas. A interação foi bastante 
profícua e contribuiu para o esclare-
cimento de dúvidas.
 O estudante Salmar A. Schet-
ter do Valle, que cursa o 6º ano na 
Estácio de Sá, acredita que “esta 
orientação é muito importante, pois 

o graduando sempre tem muitas dú-
vidas acerca dos melhores serviços 
para se cursar a Residência, da re-
muneração na área, do mercado de 
trabalho, da constante necessidade 
de atualização”. Caio Prins, do 5º 
ano da Faculdade Souza Marques, 
por sua vez, aproveitou o encontro 
para conversar com o Acadêmico 
Sérgio Novis sobre Neurologia e a 
importância das Ligas Acadêmicas 
da especialidade para o futuro dos 
alunos que pretendem seguir nesta 
área.
 O Coordenador-Geral do Cur-
so de Atualização da ANM, Acadê-
mico Paulo Buss, ficou bastante 
satisfeito com os resultados da co-
municação entre estudantes e Aca-
dêmicos e afirmou ter sido “uma 
ótima experiência, tanto para a Aca-
demia quanto para os alunos, que 
será realizada outras vezes”.
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LIGA DE ONCOLOGIA 
PROMOVE ENCONTRO NA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

4 de Novembro de 2015

 A Academia Nacional de 
Medicina, mais uma vez, abriu 
suas portas para uma iniciativa dos 
estudantes de Medicina. Para a tarde 
desta quarta-feira, 04 de novembro, 
a Liga Acadêmica de Oncologia da 
Souza Marques (LION) convidou o 
Acadêmico Rui Haddad, que realizou 
uma aula sobre “Câncer de Pulmão”, 

no Auditório Xavier Sigaud, no 8º 
andar da sede da ANM.
 Idealizada em 2011 e ofi cial-
mente fundada em 2012, tendo como 
coordenador o Prof. Sérgio Alexandre 
Almeida dos Reis, a Liga de Oncologia 
da Souza Marques, pretende organi-
zar, em breve, mais uma atividade na 
Academia Nacional de Medicina.

Acadêmico Rui Haddad 
ministrando aula sobre 

câncer de pulmão para a Liga 
de Oncologia na Academia 

Nacional de Medicina

Alunos da Liga de Oncologia 
da Souza Marques durante 

lanche na Academia 
Nacional de Medicina
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA REALIZA 
SESSÃO PLENÁRIA COM O CORPO ACADÊMICO

Sessão de 5 de Novembro de 2015

 Na tarde de 05 de novembro, 
a Academia Nacional de Medicina 
realizou mais uma Reunião Plenária 
com o Corpo de Acadêmicos, 
oportunidade em que o Presidente 
Francisco J. B. Sampaio apresenta as 

ações que estão sendo desenvolvidas 
por sua Diretoria e ouve opiniões 
dos demais Acadêmicos sobre os 
mais diversos assuntos referentes à 
Instituição.

Presidente Francisco J. B. Sampaio durante sua apresentação

 No encontro, foi destacada a 
importância da programação, com 
antecedência, da agenda científi ca 
(já defi nida e fi nalizada para o 1º 
semestre de 2016), fato que, além 
de permitir a organização prévia de 
Acadêmicos de outros Estados para 
que venham às Sessões, promove a 
inclusão de temas relevantes e atra-
tivos à imprensa, divulgando as ati-
vidades da ANM. Durante Sessões 
Ordinárias, ademais os simpósios e 

as conferências que atraíram grande 
público, um dos pontos altos foi a 
realização da primeira videoconfe-
rência na ANM com os Acadêmicos 
de São Paulo (reunidos no INCOR), 
que será repetida no simpósio “O 
Direito de Morrer”, dia 26 de novem-
bro, quando também será utilizado 
um sistema interativo de perguntas 
e respostas.
 Em sua apresentação, o Pre-
sidente Francisco Sampaio realçou a 
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manifestação da Academia Nacional 
de Medicina, por meio de documen-
tos oficiais, acerca de temas como a 
possível fusão entre CAPES e CNPq 
e o financiamento à pesquisa e à 
pós-graduação, objetivando desem-
penhar seu histórico papel de acon-
selhamento e auxílio a governos de 
todas as esferas. A ANM também 
buscou abrir suas portas à socieda-
de, principalmente a estudantes e 
médicos, por meio de seu Curso de 
Atualização em Medicina, Cirurgia 
e Ciências Aplicadas, do programa 
“Uma Tarde na Academia” e dando 
suporte a diferentes iniciativas de 
ligas acadêmicas, desde grandes 
eventos, como o 1º Encontro das 
Ligas de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio de Janeiro, no Anfiteatro Mi-
guel Couto, até aulas de grupos de 
alunos de faculdades específicas, 
no Auditório Xavier Sigaud. A apro-
ximação com a comunidade se dá, 
adicionalmente, pela constante atu-
alização do site (anm.org.br) e da 
página da ANM no Facebook.
 Desde agosto, conforme expli-
cado pelo Presidente Francisco Sam-
paio, foi iniciado um intenso trabalho 
de valorização da história da Aca-
demia Nacional de Medicina. Neste 
sentido, os principais destaques são 
o restauro e a preservação do acer-
vo: cadeiras da época da Academia 
Imperial de Medicina, inclusive a ca-
deira de D. Pedro II, espelho do Im-
pério, quadros, óculos, esculturas 
e móveis já foram, ou ainda serão, 
recuperados. O Presidente Francis-
co Sampaio apresentou, também, o 
projeto de criação do “Espaço de D. 
Pedro II” no Salão Nobre, com a ca-

deira, espelho, o atestado de óbito, 
os quadros e os óculos.
 Outra iniciativa revitalizada 
são os tradicionais prêmios ofereci-
dos pela ANM, com a reabertura do 
Prêmio Academia Nacional de Me-
dicina (nesta edição, na área de ci-
rurgia) e do Prêmio Austregésilo, e 
com a criação do Prêmio Presidente 
da Academia Nacional de Medicina, 
que, em 2016, homenageia os Pre-
sidentes Joaquim Candido Soares 
de Meirelles, Aloysio de Castro e De-
olindo Augusto de Nunes Couto.
 O Presidente Francisco Sam-
paio, encaminhando-se ao final da 
apresentação, ressaltou a concep-
ção da Editora da Academia Nacio-
nal de Medicina, que produzirá, en-
tre outros documentos, os Anais da 
ANM (duas edições por semestre) e 
livros sobre os Presidentes e as co-
leções de quadros e de óculos, es-
culturas e mobiliários da Instituição, 
além dos livretos dos Acadêmicos. 
Também foi destacada a continuida-
de do projeto do Centro da Memó-
ria Médica, elaborado na gestão do 
Acadêmico Pietro Novellino.
 Na sequência, diversos Aca-
dêmicos se manifestaram, elogio-
sos, com relação ao dinamismo das 
ações desenvolvidas pela atual Di-
retoria e destacaram a importância 
da defesa dos interesses da ANM. 
Também foram discutidos o proces-
so de entrada de novos Acadêmicos 
e a relevância da expansão da atu-
ação da Academia Nacional de Me-
dicina no cenário brasileiro, tornan-
do-se, cada vez mais, um elemento 
influente na tomada de decisões a 
nível nacional, estadual e municipal.
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Mesa Diretora da Reunião Plenária: Acadêmicos Claudio Cardoso, Cláudio Ribeiro, 
Francisco Sampaio (Presidente da ANM) e Rubens Belfort Jr.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PRESTA 
HOMENAGEM EM PLENÁRIA À EX-FUNCIONÁRIA 

MARIA DA GRAÇA CUSTÓDIA

Sessão de 5 de Novembro de 2015

 Na Sessão Ordinária de 05 
de novembro, a Academia Nacional 
de Medicina prestou merecida ho-
menagem, aprovada em reunião de 
diretoria, à sua ex-funcionária, hoje 
aposentada, Maria da Graça Custó-
dia, que ingressou na ANM em 1º de 
abril de 1987 e se aposentou em 1º 
de março de 2013, após 25 anos de 
dedicação e relevantes serviços.
 Maria da Graça Custódia rece-
beu uma homenagem em Plenária, 
quando foi entregue, pelo Presiden-
te, uma placa alusiva aos serviços 
prestados e foi feita uma bela e eru-
dita saudação pelo Acadêmico Omar 
da Rosa Santos, em nome da Aca-
demia Nacional de Medicina, que vai 
transcrita a seguir.

Saudação:

– Do nome Maria já falou o Arcanjo 
ao anunciar a Graça plena – Não me 
atreverei...

– Senhores! Quer os meandros da 
Física Quântica, quer os ditames da 
Filosofi a, nos dias correntes, com-
prazem que: tanto os eventos do 
presente ricocheteiam no futuro, 
quanto aqueles do futuro podem 
retroceder, no passado. – A vida de 
Maria da Graça constitui prova do 
que digo. Vejamos...

– As Graças, na vertente teológica, 
são a suprema concessão do bem; 
aquilo que assegura a ligação ter-
rena com o Criador. – É o conjunto 
das qualidades que fazem, algo ou 
alguém, agradável – Ora! Agradá-
vel...Alegria... eis o nome de uma 
das três Graças gregas: Eufrosina, 
junto com Tália (a que faz fl orescer) 
e Aglaé (a que brilha), compõe o trio 
das Karites (Charitas...Caridades), 
nome que depois que o som G foi 
incorporado na linguagem identifi -
cou as Gratias: As Três Graças! – Da 
Graça é, portanto, aquela que doa e 
esparge afeto; que resplandece ge-
nerosidade; que oferece e merece 
estima.

– Maria da Graça! A senhora nos é 
cara! Jorraram aqui seus atributos: 
abundância, claridade, encanto... 
vindos de sua pessoa simples, du-
rante 26 anos de convivência fami-
liar. – Se pudermos resumir numa 
só palavra o seu caráter, seja esta 
a da sua virtude eminente: a sim-
plicidade! – Aquilo que só se atin-
ge à custa de muito esforço aplica-
do na beleza da serenidade; que é, 
imperceptivelmente, o mais difícil 
dos dotes praticados, uma vez que 
“provem de longa experiência e é a 
derradeira expressão do gênio” (B. 
Shaw) – Simplicidade é o grau mais 
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singelo da sabedoria. É sua proprie-
dade imanente!

– Esta, Sra. Maria da Graça, é a 
mensagem que o Sr. Presidente, 
esta Diretoria, o Corpo Acadêmico 
e os seus Colegas, acolheram com 
palmas: com as mãos abertas, ex-
pressando os anseios da alma.

– Permitam que, da minha peque-
na parte, testemunhe. – Chegamos 
Vossa Senhoria e eu, aqui, quase do 
nosso tempo, em 1987. A Senhora 
recebeu minha inscrição... Tempos 
depois escutou um estudante (meu 
homônimo) certa reclamação tem-
porã. – Passadas duas décadas veio 
a receber, também a inscrição da-
quele jovem, que hoje integra esta 
Diretoria – Hoje associamo-nos os 
dois, para dar-lhe graças. Sua aco-
lhida a nós, ambos, foi propícia. 
Obrigados!

– Enfim Senhores Acadêmicos, o 
nome Custódia, que vem de “cus-
tos” (guardião, vigia, sentinela, se-
gurança, protetor...) Tudo que Dona 
Maria da Graça Custódia sempre foi 
por cá. – Em suma, Senhora Maria 
da Graça, tem a senhora sido vi-
gilante consagrada, que pudemos 
comprovar: O Ex-Presidente De La-
mare e eu (enquanto Tesoureiro), 
das palavras corajosas que brota-
ram da fonte do seu caráter firme, 
que jamais titubeou ao fornecer aos 
amigos o cristal do seu traquejo e 
da sua experiência. Senhora Maria 
da Graça Custódia – (quem sabe?), 
no torvelinho da rotina Acadêmica, 
alguma coisa borrifou na sua sim-

plicidade, n’algum sopro de vilipên-
dio... que absolva... que releve, de 
vez que “iniuriam remedium est 
oblivio” (o melhor remédio à afronta 
é esquecer).

– Foi Santo Tomás de Aquino quem, 
no apogeu da Idade Média, prolatou: 
“simplex sigillum veri” (a simplici-
dade é o selo da verdade) – Vossa 
Senhoria sempre há de ser Graça: 
símbolo e emblema da verdade.

– Quando miramos o trajeto de sua 
atuação, vemos que as teorias físi-
co-filosóficas estão corretas! – Aqui-
lo que Maria da Graça Custódia pro-
tagonizou na vida, justifica bem o 
nome que recebeu ao nascer...

– Indagaram se Dona Graça se apo-
sentou – Respondi que não, por que 
aqui, depois de 25 anos, ninguém se 
aposenta; passa a Emérito! – Vossa 
Senhoria é, portanto, Emérita!

Acadêmico Omar da Rosa Santos 
proferindo o discurso de saudação à 

homenageada, 
Maria da Graça Custódia
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A homenageada, Maria da Graça 
Custódia, e o Acadêmico Omar da 

Rosa Santos

A homenageada, Maria da Graça 
Custódia, e familiares

A homenageada, Maria da Graça 
Custódia, e o funcionário 

Ivanildo de Melo

Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio 

entrega a placa 
alusiva à homenagem 

pelos relevantes 
serviços prestados 
pela ex-funcionária 

Maria da Graça 
Custódia
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PERFORMANCE MUSICAL NO CHÁ ACADÊMICO

Sessão de 5 de Novembro de 2015

 Nos dias 27 de agosto e 05 
de novembro, a Academia Nacional 
de Medicina promoveu suas Reuni-
ões Plenárias com o Corpo de Aca-
dêmicos, oportunidade em que o 
Presidente Francisco J. B. Sampaio 
expõe as ações desenvolvidas por 

sua Diretoria e ouve opiniões dos 
demais Acadêmicos sobre os mais 
diversos assuntos referentes à Ins-
tituição. Nestas ocasiões especiais, 
foram realizados concertos de cor-
das, com 3 músicos (2 violinos e 1 
harpa).

Concerto durante 
o Chá Acadêmico

Dharana Marum
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Roger Ribeiro, 
Felipe Ventura e 
Dharana Marum

Roger Ribeiro e 
Felipe Ventura 

Concerto durante 
o Chá Acadêmico
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INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO COMO 
MODELO DE ATENDIMENTO

Sessão de 5 de Novembro de 2015

 No dia 05 de novembro, o 
Acadêmico Paulo Niemeyer Filho 
proferiu conferência sobre o Instituto 
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer 
e apresentou como esta iniciativa se 
tornou um modelo de sucesso, tanto 
no atendimento à população, quanto 
nas áreas de ensino e pesquisa. Lo-
calizado no Centro da cidade do Rio 
de Janeiro, ocupando, desde 2013, 

o antigo prédio do Instituto Nacio-
nal de Traumatologia e Ortopedia 
(INTO), o Instituto Estadual do Cé-
rebro, também chamado de Hospital 
do Cérebro, foi criado para atender 
a uma demanda, no Rio de Janeiro, 
por um centro de referência em ci-
rurgias neurológicas de alta comple-
xidade, como em casos de tumores, 
aneurismas e epilepsia, entre outros.

 O Acadêmico Paulo Niemeyer 
Filho lembrou que o projeto nasceu 
de uma ideia apresentada pelo en-
tão Secretário de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro, Sergio Côrtes, 
diante do fechamento deste tipo de 
serviço na Santa Casa de Misericór-
dia. O principal diferencial, na área 

administrativa, deste empreendi-
mento é o fato de se tratar de uma 
parceria público-privada, gerida por 
uma organização social sem fi ns lu-
crativos (Pró-Saúde), cuja renova-
ção do contrato se defi ne pelo cum-
primento de metas de produção, de 
qualidade e de resultado.

O palestrante, Acadêmico Paulo Niemeyer Filho
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Mesa Diretora durante os debates

 Com 100% de seus pacientes 
do SUS, encaminhados pelo sistema 
de regulação do Estado do Rio de 
Janeiro, o Instituto Estadual do Cé-
rebro Paulo Niemeyer não restrin-
ge suas atividades ao atendimento 
médico, sendo um centro de exce-
lência, também, no ensino, com a 
formação de novos cirurgiões, e na 
pesquisa, principalmente no desen-
volvimento de novos medicamentos 
e de tecnologias cirúrgicas. Inaugu-
rado com um simpósio que contou 
com a presença do neurocirurgião 
americano Robert Spetzler, o Hospi-
tal do Cérebro realizou sua primeira 
cirurgia, em agosto de 2013, com 
um caso emblemático: o procedi-
mento foi feito em um paciente com 
Parkinson, o que não era oferecido 
anteriormente pelo sistema estadu-
al de saúde. Desde então, o núme-
ro de cirurgias vem crescendo ano 
a ano, sendo que mais de 2600 já 
foram efetuadas em 2015.

Acadêmico Paulo Niemeyer Filho 
recebe certificado das mãos do 

Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

O palestrante, Acadêmico Paulo 
Niemeyer Filho, sendo cumprimentados 

por seus confrades
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10/11/2015 Edições  Jornal da Ciência

TERÇAFEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2015
(http://www.jornaldaciencia.org.br)

Publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

(http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br) (http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br)

Início (http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br) / Edições
(http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/category/edicoes/) / 5299, 10 de novembro de 2015
(http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/category/edicoes/5299/) / 3. Academia Nacional de
Medicina pede atenção do governo federal aos hospitais universitários

3. Academia Nacional de Medicina pede
atenção do governo federal aos hospitais
universitários

Em carta à presidente da República, entidade cobra financiamento adequado aos hospitais
universitários, que considera “centros formadores dos profissionais de saúde”

No dia 6 de novembro, a Academia Nacional de Medicina enviou uma carta à presidente da
República, Dilma Rousseff, pedindo mais atenção aos hospitais universitários, chamados pela
entidade de “centros formadores dos profissionais de saúde”.

Assinada pelo presidente da academia, Francisco Sampaio, a carta afirma que os hospitais
universitários não só “desenvolvem atividades assistenciais essenciais aos pacientes e ao
aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde”, como “também realizam a enorme maioria dos
trabalhos de pósgraduação e pesquisa na área médica”.

A Academia Nacional de Medicina se colocou à disposição do governo para ajudar a pensar em
soluções para “racionalizar os investimentos e maximizar os resultados”, afirmando que os 
hospitais universitários são importantes, inclusive, para a implementação progressiva dos 
programas de Estado e do governo.

Segue abaixo a íntegra da carta:

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/3academianacionaldemedicinapedeatencao
dogovernofederal… 1/6
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10/11/2015 Edições  Jornal da Ciência

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/3academianacionaldemedicinapedeatencaodogovernofederal… 

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2015 

Exma. Sra. Presidente da República Federativa do Brasil

Sra. Dilma Rousseff 

A Academia Nacional de Medicina, instituição científico cultural mais antiga do Brasil, desde 1829 
vem oferecendo seus melhores préstimos a nossos governantes em questões de saúde e 
educação médica. 

Assim foi ainda no século passado desde a necessidade da vacinação contra a febre amarela e 
mais recentemente também nas políticas vitoriosas do Brasil quanto à AIDS. 

Agora, de acordo com decisão unânime de nosso plenário, voltamos a nos manifestar, desta vez 
solicitando sua especial atenção para os Hospitais Universitários, centros formadores dos 
profissionais de saúde. 

Estas instituições são estratégicas e não apenas desenvolvem atividades assistenciais essenciais 
aos pacientes e ao aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, mas também realizam a 
enorme maioria dos trabalhos de pósgraduação e pesquisa na área médica e, principalmente, 
formam os profissionais para atuar no futuro e ensinar novas gerações. O impacto negativo, 
secundário à inexistência dos recursos, se estenderia por muitos anos. 

Todos sabem dos problemas financeiros atuais, mas precisamos reforçar, pela sua importância 
macro estratégica, o financiamento adequado aos Hospitais Universitários, inclusive para 
possibilitar a implementação progressiva dos programas de Estado e de seu Governo, 
integrandoos como formadores da equipe de saúde e a expansão da residência médica. 

A Academia Nacional de Medicina, ao realizar esta solicitação, mais uma vez colocase à 
disposição de Vossa Excelência e seus auxiliares para tentarmos, todos, em conjunto racionalizar 
os investimentos e maximizar os resultados. 

Cordialmente, 

Francisco J.B. Sampaio

(ABC (http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=4459))
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07/11/2015 Jornal do Brasil  País  Academia Nacional de Medicina envia carta à presidente Dilma sobre os hospitais universitários

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/11/07/academianacionaldemedicinaenviacartaapresidentedilmasobreoshospitaisuniversitarios/ 1/6

Hoje às 12h43  Atualizada hoje às 13h20

Academia Nacional de Medicina envia carta à presidente
Dilma sobre os hospitais universitários

Sábado, 7 de novembro de 2015

Jornal do Brasil

Em função da grave crise que afeta os hospitais universitários do país, nos quais faltam verba para pagar
fornecedores, funcionários e até para colocar em funcionamento equipamentos novos, a Academia
Nacional de Medicina (ANM), da qual fazem parte diversos Acadêmicos/Professores de Medicina, que
militam nestes hospitais, decidiu colocar o assunto em discussão, e elaborar a carta que enviou à
Presidente Dilma Rousseff, se colocando à disposição para auxiliar, como faz desde sua criação em 1829,
a colaborar com o governo para solucionar/minorar estes problemas.

O peso e a relevância do documento não estão apenas no seu contundente texto, mas principalmente na
importância dos seus signatários.

Veja a carta:

Exma. Sra. Presidente da República Federativa do Brasil

Sra. Dilma Rousseff 

A Academia Nacional de Medicina, instituição científico cultural mais antiga do Brasil, desde 1829 vem
oferecendo seus melhores préstimos a nossos governantes em questões de saúde e educação médica. 

Assim foi ainda no século passado desde a necessidade da
vacinação contra a febre amarela e mais recentemente também
nas políticas vitoriosas do Brasil quanto à AIDS. 

Agora, de acordo com decisão unânime de nosso plenário,
voltamos a nos manifestar, desta vez solicitando sua especial
atenção para os Hospitais Universitários, centros formadores dos
profissionais de saúde.

Estas instituições são estratégicas e não apenas desenvolvem
atividades assistenciais essenciais aos pacientes e ao
aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, mas também
realizam a enorme maioria dos trabalhos de pós‐graduação e
pesquisa na área médica e, principalmente, formam os
profissionais para atuar no futuro e ensinar novas gerações. O
impacto negativo, secundário à inexistência dos recursos, se
estenderia por muitos anos. 

Todos sabem dos problemas financeiros atuais, mas precisamos reforçar, pela sua importância macro

País

A carta enviada pela ANM à presidente Dilma
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continuação

07/11/2015 Jornal do Brasil  País  Academia Nacional de Medicina envia carta à presidente Dilma sobre os hospitais universitários

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/11/07/academianacionaldemedicinaenviacartaapresidentedilmasobreoshospitaisuniversitarios/ 2/6

estratégica, o financiamento adequado aos Hospitais Universitários, inclusive para possibilitar a
implementação progressiva dos programas de Estado e de seu Governo, integrando‐os como formadores
da equipe de saúde e a expansão da residência médica. 

A Academia Nacional de Medicina, ao realizar esta solicitação, mais uma vez coloca‐se à disposição de
Vossa Excelência e seus auxiliares para tentarmos, todos, em conjunto racionalizar os investimentos e
maximizar os resultados. 

Cordialmente,

Francisco J.B. Sampaio

Academia Nacional de Medicina

Presidente

Francisco J. B. Sampaio

1º Vice‐Presidente

José Galvão Alves

2º Vice‐Presidente 

Rubens Belfort Júnior

Secretário Geral

Antônio Egídio Nardi 

1º Secretário

Cláudio Tadeu Daniel‐Ribeiro

2° Secretário

Cláudio Cardoso de Castro

Tesoureiro

Omar Lupi da Rosa Santos

1° Tesoureiro

Sérgio Paulo Bydlowski

Orador

Carlos Antonio Mascia Gottschall

Diretor de Biblioteca

Wanderley de Souza

Diretor de Arquivo
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
05/11/2015

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
05/11/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
1º Secretário: Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 19ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e declarou a sessão secreta 
para a eleição da Comissão Julgadora da Memória, Títulos e Trabalhos para 
a vaga da cadeira nº 77 - Secção de Cirurgia - Patrono: Jesuino Carlos de 
Albuquerque, aberta em virtude do falecimento do Acadêmico Antonio Luiz 
de Medina, sendo candidato o Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira. Dando 
continuidade à sessão, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio colocou 
em discussão as atas dos dias 1º e 08/10/2015, que foram aprovadas 
unanimemente, e abriu a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. 
O Acadêmico Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda comentou sobre uma 
matéria do New England Journal of Medicine desta semana que trata de 
um caso de câncer cujas células eram de um parasito que infectava o 
indivíduo, sendo esta a 1ª vez em que foi documentada a origem do câncer 
e das células cancerosas como de outra espécie animal, fato que abre uma 
perspectiva bastante negativa em relação a estas infecções parasitárias. 
O Acadêmico Omar da Rosa Santos informou que, na manhã de ontem, 
o Prof. Carlos Eduardo Brandão Mello, recentemente eleito para a cadeira 
nº 10 - Secção de Medicina, defendeu, com sucesso, seu memorial e 
progrediu a Professor Titular da UNIRIO. O Acadêmico Sérgio Novis 
celebrou o lançamento de dois excelentes livros: “Do que Você Precisa 
para Ser Feliz?”, do Acadêmico José de Jesus Camargo (continuação de 
“A tristeza pode esperar”), e “Depois de Abrir as Janelas”, do Acadêmico 
Oswaldo Moura Brasil e da Dra. Andrea Zin, esposa do Acadêmico Walter 
Zin. O Acadêmico Paulo Buss, além dos livros, elogiou bastante a aula 
realizada hoje pelo Acadêmico José de Jesus Camargo sobre “Relação 
Médico-Paciente” no Curso de Atualização em Medicina, Cirurgia e Ciências 
Aplicadas da Academia Nacional de Medicina. O Acadêmico José Rodrigues 
Coura, dirigindo-se ao Acadêmico Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
questionou qual seria o parasito citado na matéria, lembrando que já 
existem mais de 10 vírus que são cancerígenos reconhecidos e que os 
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parasitos são capazes de interferir no genoma humano. O Acadêmico 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda informou que se trata do parasito 
Hymenolepis nana. O Acadêmico Rubens Belfort Jr. também elogiou o livro 
“Depois de Abrir as Janelas”, do Acadêmico Oswaldo Moura Brasil e da 
Dra. Andrea Zin. Em seguida, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
convidou o Acadêmico Omar da Rosa Santos para, em nome da Academia 
Nacional de Medicina, realizar um discurso de saudação à ex-funcionária 
Maria da Graça Custódia, que, durante mais de 25 anos, trabalhou na 
secretaria de nossa Instituição. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, 
então, entregou à Maria da Graça Custódia uma placa em homenagem aos 
serviços prestados. Dando sequência à sessão, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Paulo Niemeyer Filho para proferir 
a Conferência “Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer: um Modelo 
de Sucesso em Atendimento e Pesquisa”. Realizada com brilhantismo, a 
apresentação foi comentada pelos Acadêmicos Eliete Bouskela, Sérgio 
Novis, Pietro Novellino, Hiram Silveira Lucas e Ricardo Cruz. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio também permitiu a possibilidade de 
comentários e perguntas por escrito pela plateia. O Acadêmico Paulo 
Niemeyer Filho respondeu aos comentários e, em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Sérgio Novis, Rubens Belfort Jr., Carlos 
Antonio Mascia Gottschall, Deolindo Couto, Carlos Alberto Mandarim-de-
Lacerda, Walter Zin, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, José Luiz Gomes do Amaral, Omar Lupi, Claudio Cardoso de 
Castro, Cláudio Benchimol, Hiram Silveira Lucas, José de Jesus Camargo, 
Fabio Jatene, Raul Cutait, Milton Ary Meier, Oswaldo Moura Brasil, Carlos 
Giesta, Adolpho Hoirisch, José Manoel Jansen, Ricardo Cruz, Luiz Fernando 
Ferreira, Arno von Ristow, José Rodrigues Coura, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, João Pedro Marques-Pereira, Paulo Niemeyer Filho, Yvon Toledo 
Rodrigues, Ivo Nesralla, Antonio Paes de Carvalho, Eliete Bouskela, Mônica 
Gadelha, José Carlos do Valle, Jerson Lima da Silva, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Carlos Alberto Barros Franco, Paulo Buss (40).
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ACADÊMICO JOSÉ DE JESUS 
CAMARGO DÁ AULA SOBRE RELAÇÃO 

MÉDICO-PACIENTE
05/11/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 O Curso de Atualização da 
ANM, no dia 05 de novembro, atra-
vés da aula do Acadêmico José de 
Jesus Camargo, discutiu questões da 
relação médico-paciente. Em tom de 
conversa, contando casos que ilus-
tram aspectos louváveis, e outros 
nem tanto, do relacionamento entre 
o profissional da área médica e o do-
ente em nossos tempos, o palestran-
te encantou os alunos com sua prosa 
fácil e inteligente. O Acadêmico José 
de Jesus Camargo afirmou, também, 
que as consultas por planos de saú-
de, a rapidez com que os médicos 
querem terminar os atendimentos 
e o excesso de tecnologia em detri-
mento da anamnese e exame físico 
são alguns dos fatores que estão 
contribuindo para a deterioração da 
relação médico-paciente.
 “Médico tem que gostar de 
gente”, disse o Acadêmico José de 
Jesus Camargo, sendo este, prova-
velmente, o maior ensinamento da 
aula. A relação médico-paciente é 
definida por complexas interações 
psicossociais entre eles e as princi-
pais virtudes dos médicos, neste ce-
nário, são a empatia e a capacida-
de de se colocar no lugar do outro: 
“médicos devem ouvir verdadeira-
mente o que os pacientes pensam 
acerca do que está acontecendo. E 
não subestimar os que se sentem 
ameaçados ou vulneráveis. Ouvir, 

tentar se colocar no lugar do outro, 
é muito importante. Entre dois mé-
dicos qualificados, o paciente sem-
pre vai optar por aquele com um 
olhar mais humano”. Na sequência, 
passou a apresentar algumas histó-
rias por ele vividas:

• A primeira foi sobre uma pessoa 
com câncer que se tornou muito 
amiga dele. O paciente chegou, 
na primeira consulta, com muita 
angústia e desespero. A atitude 
inicial do Acadêmico foi levan-
tar-se da sua cadeira, contornar 
a mesa e sentar-se ao lado do 
paciente. Conversaram e anali-
saram os exames ali. No fim do 
tratamento, já em fase terminal, 
o paciente disse: “Doutor, eu fui 
muito bem tratado, estamos che-
gando ao fim, foi uma parceria 
que valeu a pena. A melhor coi-
sa que recebi durante todo o tra-
tamento foi aquele dia em que o 
senhor contornou a mesa para se 
sentar ao meu lado”;
• Um menino de 11 anos caiu de 
uma construção e chegou ao hos-
pital em estado crítico e, dez dias 
depois, foi considerado em morte 
encefálica. Quando saiu da UTI, 
foi informado pela secretária de 
que nove pacientes estavam es-
perando por ele. Como não tinha 
condições de atender ninguém, 
pediu a ela que passasse os nove 
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ao mesmo tempo para seu con-
sultório. Eles entraram, obvia-
mente, com ar de surpresa. O 
Acadêmico José de Jesus Camar-
go relatou o acontecido, disse que 
estava muito mal e quis saber se 
estavam com alguma situação de 
urgência, para que outro médico 
fosse chamado. “Caso contrário, 
gostaria muito que voltassem no 
dia seguinte, porque preciso mui-
to sair do hospital para chorar”. 
Houve uma comoção geral, todos 
entenderam perfeitamente a situ-
ação e voltaram no dia seguinte.

 Durante toda a aula, com 
extrema vivacidade, o Acadêmico 
José de Jesus Camargo se preocu-
pou em mostrar, através de muitas 
histórias, situações práticas que re-
sumem a importância de atitudes 
mais humanas por parte dos médi-
cos e como estas se refletem no es-
tabelecimento de uma boa relação 
com seus pacientes. Ambroise Paré, 
um cirurgião francês do século XVI, 

certa vez, afirmou: “curar ocasio-
nalmente, aliviar frequentemente e 
consolar sempre”. Com experiência 
e brilhantismo, o Acadêmico Ca-
margo transmitiu a relevância que 
os médicos devem dar a esta frase, 
ontem, hoje e sempre.
 O Acadêmico José de Jesus 
Peixoto Camargo é graduado em 
Medicina pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
possui residência em Cirurgia Torá-
cica pela UFRGS e pela Clínica Mayo 
(EUA). É Mestre e Doutor em Ciên-
cias Pneumológicas pela UFRGS. Foi 
pioneiro em transplantes de pulmão 
na América Latina, sendo responsá-
vel por cerca de 67% dos transplan-
tes de pulmão realizados no Brasil. 
Atualmente, é Diretor do Centro de 
Transplantes da Santa Casa de Porto 
Alegre. É escritor, colunista do Jor-
nal Zero Hora e autor dos livros de 
crônicas “A tristeza pode esperar”, 
“Não pensem por mim” e “Do que 
você precisa para ser feliz?".



123

CARLOS EDUARDO BRANDÃO MELLO TOMA POSSE NA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

Sessão de 10 de Novembro de 2015

 Na terça-feira, 10 de novem-
bro, em Sessão Solene, a Acade-
mia Nacional de Medicina empossou 
seu mais novo Membro Titular, o Dr. 
Carlos Eduardo Brandão Mello, Pro-
fessor Titular da Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Diante de um Anfi teatro 
Miguel Couto tomado por Acadêmi-
cos, familiares e amigos, e conduzi-
do por uma comissão formada pelos 
Acadêmicos Adolpho Hoirisch, Omar 
da Rosa Santos, Carlos Alberto Ba-
silio de Oliveira, José Galvão Alves, 
Isaac Vaissman e Ricardo Cruz, o 
Dr. Carlos Eduardo Brandão Mello 
prestou o Juramento Acadêmico e 
recebeu o colar, medalha e diploma 
acadêmicos das mãos do Presiden-
te Francisco Sampaio e do ex-Presi-
dente Pietro Novellino.
 O Acadêmico Mario Barreto 
Corrêa Lima, em seu discurso de 
saudação, lembrou que o empossa-
do tem origem em uma família de 
médicos e educadores e que sua en-
trada na ANM representa o “aporte 
de um verdadeiro líder em sua área, 
que enriquecerá o plantel de nossa 
Casa”. Em seu discurso de posse, o 
Dr. Carlos Eduardo Brandão Mello 
elevou as características imponen-
tes da Academia Nacional de Me-
dicina ao longo de seus 186 anos 
e, lembrando grandes mestres que 

infl uenciaram sua vida, ressaltou a 
superação das difi culdades na cami-
nhada para se tornar Acadêmico.
 O Presidente Francisco Sam-
paio, por sua vez, ao fi nal da so-
lenidade, realçou a personalidade 
fascinante do Dr. Carlos Eduardo 
Brandão Mello e citou a “Oração aos 
Nossos Pares”, do Acadêmico Álvaro 
Cumplido de Sant’Anna, afi rmando 
que esta “resume o que um Aca-
dêmico deve ser e fazer pela Casa, 
o que, certamente, será alcançado 
pelo novel Acadêmico”. Na sequên-
cia, Acadêmicos e convidados inte-
ragiram e cumprimentaram o novo 
Acadêmico durante coquetel no Sa-
lão Nobre Antonio Austregésilo Ro-
drigues Lima.
 Carlos Eduardo Brandão Mello 
graduou-se em Medicina, em 1979, 
pela Universidade Federal do Esta-
do do Rio de Janeiro (UNIRIO), com 
Mestrado em Gastroenterologia, em 
1988, pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Doutorado em 
Gastroenterologia, em 1997, pela 
Universidade Federal de São Pau-
lo (USP) e Livre-Docência em Clíni-
ca Médica e Gastroenterologia pela 
UNIRIO, respectivamente, em 1991 
e 2004. Atualmente, é Professor Ti-
tular da Disciplina de Clinica Médica/
Gastroenterologia da Escola de Medi-
cina e Cirurgia do Rio de Janeiro da 
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UNIRIO, onde também coordena a 
Pós-Graduação em Gastroenterolo-
gia da Escola de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro. Também é Chefe 
da Unidade de Doenças do Fígado do 
Hospital Universitário Gaffrée e Güin-
le. É Professor Adjunto da Faculdade 
de Medicina da UFRJ, trabalhando no 
Serviço de Hepatologia do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho. 
Atua na área de Medicina Interna, 
com interesse na Gastroenterologia 

e Hepatologia, com ênfase, principal-
mente, nas seguintes sub-áreas: He-
patites virais, co-infecção pelos vírus 
da hepatite C (HCV) e da hepatite B 
(HBV) e o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), hipertensão porta e 
tratamento da hepatite C. Participou 
ativamente do atendimento médico 
às vítimas do acidente radioativo de 
Goiânia, com inúmeras publicações 
exclusivas nesta particular área do 
conhecimento médico.

Acadêmicos Ricardo Cruz, José Galvão Alves, Omar da Rosa Santos, Isaac 
Vaissman, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e Adolpho Hoirisch, além do 

empossado Carlos Eduardo Brandão Mello (ao centro)

O empossado é conduzido ao Anfiteatro Miguel Couto pela comissão de Acadêmicos
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Carlos Eduardo Brandão 
Mello recebe a medalha 
acadêmica do Presidente 

Francisco Sampaio

Presidente Francisco Sampaio, 
Carlos Eduardo Brandão Mello e 

Acadêmico Pietro Novellino, 
ex-Presidente da ANM

Carlos Eduardo Brandão Mello e sua família
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
ESTIMULA JOVENS LIDERANÇAS MÉDICAS

 Na quinta-feira, 12 de no-
vembro, a Academia Nacional de 
Medicina promoveu mais uma ativi-
dade do Programa Jovens Lideran-
ças Médicas, que conta com o apoio 
da Bayer. Os primeiros médicos se-

Sessão de 12 de Novembro de 2015

Mesa Diretora: Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, Francisco 
Sampaio (Presidente da ANM) e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

lecionados tiveram a oportunidade 
de viver um dia de Sessão Ordiná-
ria na ANM e receberam certifi cados 
que os reconheciam como membros 
da iniciativa.

 

 O Acadêmico Marcello André 
Barcinski, como introdução, fez uma 
breve apresentação da história, 
da estrutura e das perspectivas 
do Programa Jovens Lideranças 
Médicas da Academia Nacional de 
Medicina.

Acadêmico Marcello André Barcinski, 
Coordenador do Programa
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 Em seguida, o Acadêmico 
Emérito Antonio Paes de Carvalho 
discorreu, expondo experiências 
próprias, acerca da importância 
da formação de líderes médicos. 
Retratando métodos do Acadêmico 
Carlos Chagas Filho, um de seus 
principais mentores e que dá nome 
ao Instituto de Biofísica da UFRJ, 
Paes de Carvalho lembrou que a 
continuidade “do progresso em 
medicina, assim como em ciência 
básica, depende da energia das 
novas gerações”.

O palestrante, Acadêmico Antonio Paes 
de Carvalho

 Coordenado pelos Acadêmi-
cos Antonio Egidio Nardi, Eliete Bou-
skela e Marcello André Barcinski, o 
Programa Jovens Lideranças Médi-
cas da ANM é inspirado no “Young 
Physician Leaders”, da Rede Global 
de Academias de Medicina (InterA-
cademy Medical Panel - IAMP), que, 
desde 2008, já reuniu em Berlim 
mais de 85 médicos com idade de 
inferior a 40 anos, sendo 9 brasi-
leiros, para participarem de grupos 

de trabalho e de dinâmicas voltadas 
para a troca de experiências em for-
mação e treinamento de lideranças. 
Com base no sucesso do “Young 
Physician Leaders”, e considerando 
que a iniciativa pode ter um impor-
tante impacto nas mudanças que o 
atual estágio da prática médica e 
dos nossos sistemas de saúde exi-
gem, a Academia Nacional de Medi-
cina lançou, em setembro de 2014, 
o seu próprio programa.

Acadêmicos Francisco Sampaio (Presidente da ANM) e Eliete Bouskela, e o Dr. 
Marcos Lopes de Miranda, membro do Programa
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 A partir de 50 indicações, fo-
ram  escolhidos 28 jovens médi-
cos (14 puderam estar presentes na 
Sessão Ordinária de ontem, 12 de 
novembro), de diversas regiões do 
Brasil e atuantes nas mais diferen-
tes áreas da medicina. Ao se torna-
rem membros do programa, estas 
jovens lideranças médicas passam 
a constituir um grupo que ambi-
ciona a organização de atividades 
científicas (tanto na sede da ANM, 
quanto em seus locais de origem) e 
a formulação de documentos temá-
ticos, além de uma ativa troca de 
informações e experiências com os 

Acadêmicos. Desta maneira, será 
possível a formação de talentos 
capazes de catalisar a melhoria da 
qualidade e da eficiência dos siste-
mas de saúde, contribuindo para o 
futuro da prestação destes serviços 
no país.
 Dando continuidade às ações 
implementadas nos últimos anos, 
o Programa Jovens Lideranças Mé-
dicas permite uma inserção de um 
número maior de jovens nas ativida-
des da ANM, assim como uma maior 
aproximação entre a instituição e a 
sociedade, intensificada no mandato 
do Presidente Francisco Sampaio.

Grupo de membros do Programa acompanhados dos Acadêmicos Francisco 
Sampaio (Presidente da ANM), Antonio Paes de Carvalho (palestrante 

da Sessão), Antonio Egidio Nardi, Eliete Bouskela e Marcello A. Barcinski 
(Coordenadores do Programa)
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Os membros do Programa Jovens Lideranças Médicas da Academia 
Nacional de Medicina são:

• Alexandre da Costa Pereira, São Paulo

• Álvaro Schmidt Albrecht, Rio Grande do Sul

• Andre Bafica, Santa Catarina

• Andre Brunoni, São Paulo

• Andre Gouvêa, Rio de Janeiro

• Antonio Lucio Teixeira Junior, Minas Gerais

• Arthur Fernandes Cortez, Rio de Janeiro

• Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, São Paulo

• Bruno de Bezerril Andrade, Bahia

• Caio Vinicius Saito Regatieri, São Paulo

• Christian Kieling, Rio Grande do Sul

• Eduardo Novais, Rio de Janeiro (atualmente nos EUA)

• Fernanda Cruz, Rio de Janeiro

• Filippo Pinto e Vairo, Rio Grande do Sul

• Isabela Werneck da Cunha, São Paulo

• Ivan Rocha Ferreira da Silva, Rio de Janeiro

• Jonas Alex Morales Saute, Rio Grande do Sul

• Leonardo Vieira Neto, Rio de Janeiro

• Luciano Drager, São Paulo

• Marcia Elisabete Morita, São Paulo

• Marcos Lopes de Miranda, Rio de Janeiro

• Milena Bastos Brito, Bahia

• Otávio Berwanger, São Paulo

• Pedro Martins Pereira Kurtz, Rio de Janeiro

• Rafael Silva Duarte, Rio de Janeiro

• Ricardo Mingarini Terra, São Paulo

• Rodrigo Perez, São Paulo

• Yuri Chaves Martins, Rio de Janeiro (atualmente nos EUA)
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 No dia 12 de novembro, to-
mou posse como Honorária Nacional 
da Academia Nacional de Medicina a 
endocrinologista Dra. Doris Rosen-
thal. Conduzida ao Anfiteatro Miguel 
Couto por uma comissão formada 
pelos Acadêmicos Antonio Paes de 
Carvalho, Eliete Bouskela, Wanderley 
de Souza e Walter Araujo Zin, a em-
possada recebeu a medalha e o colar 
acadêmicos das mãos do Presidente 
Francisco Sampaio, enquanto o diplo-
ma foi entregue pelo ex-Presidente 
Pietro Novellino.
 Coube ao Acadêmico Marcello 
André Barcinski realizar o discurso de 
saudação, em que ressaltou a rele-
vância de vida e obra da Honorária 
Nacional. A Dra. Doris Rosenthal, por 
sua vez, mostrou-se honrada com a 
oportunidade de fazer parte da Aca-
demia Nacional de Medicina e agrade-
ceu aos envolvidos em sua trajetória. 
Por fim, o Presidente Francisco Sam-
paio lembrou que, apesar de aposen-
tada por idade desde 2002, a Dra. 
Doris Rosenthal continua trabalhando 
Ao final da cerimônia, os convidados 
participaram do Chá Acadêmico.
 Doris Rosenthal graduou-se 
em Medicina, em 1957, pela Univer-
sidade do Distrito Federal, atual Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), tem doutorado em Ciências 
Biológicas (Biofísica), em 1975, pela 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e pós-doutorado no 
INSERM, França (1978). Atua como 
professora-pesquisadora do Labora-

DORIS ROSENTHAL EMPOSSADA COMO HONORÁRIA 
NACIONAL NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

12/11/2015

tório de Fisiologia Endócrina, no Ins-
tituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 
da UFRJ. Tem experiência na área de 
Endocrinologia e Fisiologia, com ênfa-
se em Fisiologia Endócrina, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
tireoide, envelhecimento, hipófise e 
interação tireoide-gônadas-hipófise.

Presidente Francisco Sampaio, 
Doris Rosenthal e Acadêmico Pietro 

Novellino, ex-Presidente da ANM

Acadêmicos Marcello Barcinski e Carlos 
Mandarim-de-Lacerda com a Honorária 

Nacional Doris Rosenthal
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LIGA DE PSIQUIATRIA 
SE REÚNE NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sessão de 12 de Novembro de 2015

 Na tarde do dia 12 de no-
vembro, a Academia Nacional de 
Medicina cedeu, mais uma vez, o 
Auditório Xavier Sigaud para a re-
alização de uma aula de ligas de 
estudantes de Medicina. Nesta 
oportunidade, o Acadêmico Jorge 
Alberto Costa e Silva apresentou 
“A psiquiatria: passado, presente e 
futuro” aos alunos da Liga de Psi-
quiatria e Saúde Mental da Escola 
de Medicina Souza Marques (LIP-
SAM-SM) e atraiu, também, os par-
ticipantes do Curso de Atualização 

em Medicina, Cirurgia e Ciências 
Aplicadas da ANM, que chegavam 
para a atividade seguinte naquele 
auditório.
 Esta não foi a primeira vez 
que a Liga de Psiquiatria e Saúde 
Mental da Souza Marques promo-
veu uma ação na sede da Academia 
Nacional de Medicina. Desde agos-
to de 2014, a LIPSAM-SM utiliza as 
instalações da ANM e alguns de seus 
diretores já manifestaram a inten-
ção de realizar, em breve, uma nova 
atividade com seus alunos.

Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva ministra aula aos 
alunos da Liga de Psiquiatria da Souza Marques
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17/11/2015

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina estimula jovens lideranças médicas

17/11 às 15h12  Atualizada em 17/11 às 15h16

Academia Nacional de Medicina estimula jovens lideranças
médicas
Jornal do Brasil

Na quinta‐feira, 12 de novembro, a Academia Nacional de Medicina promoveu mais uma atividade do
Programa Jovens Lideranças Médicas, que conta com o apoio da Bayer. Os primeiros médicos
selecionados tiveram a oportunidade de viver um dia de Sessão Ordinária na ANM e receberam
certificados que os reconheciam como membros da iniciativa.

O Acadêmico Marcello André Barcinski, como introdução, fez uma breve apresentação da história, da
estrutura e das perspectivas do Programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina
e, em seguida, o Acadêmico Antonio Paes de Carvalhodiscorreu, expondo experiências próprias, acerca
da importância da formação de líderes médicos. Retratando métodos do Acadêmico Carlos Chagas Filho,
um de seus principais mentores e que dá nome ao Instituto de Biofísica da UFRJ, Paes de Carvalho
lembrou que a continuidade “do progresso em medicina, assim como em ciência básica, depende da
energia das novas gerações”.

O Programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicinaé inspirado no “Young Physician
Leaders”, da Rede Global de Academias de Medicina (IAMP), que, desde 2008, já reuniu em Berlim mais
de 85 médicos com idade de inferior a 40 anos, sendo 9 brasileiros, para participarem de grupos de
trabalho e de dinâmicas voltadas para a troca de experiências em formação e treinamento de
lideranças. 

Com baseno sucesso do
“Young Physician Leaders”, 
e considerando que a 
iniciativa pode ter um 
importante impacto nas 
mudanças que o atual 
estágio da prática médica e 
dos nossos sistemas de saúde 
exigem, a Academia 
Nacional de Medicina lançou, 
em setembro de 2014, o seu 
próprio programa.

A partir de 50 indicações,
foram escolhidos 28 jovens 

médicos de diversas regiões do Brasil e atuantes nas mais diferentes áreas da medicina. Ao se tornarem 
membros do programa, estas jovens lideranças médicas passam a constituir um grupo que ambiciona a 
organização de atividades científicas (tanto na sede da Academia Nacional de Medicina, quanto em seus 
locais de origem) e a formulação de documentos temáticos, além de uma ativa troca de informações e 
experiências com os Acadêmicos. Desta maneira, será possível a formação de talentos capazes de catalisar 
a melhoria da qualidade e da eficiência dos sistemas de saúde, contribuindo para o futuro da prestação 
destes serviços no país.

Ciência e Tecnologia

Grupo de Médicos Participantes do Programa com o presidente Francisco Sampaio e coordenadores
Acadêmicos Nardi, Eliete Bouskela e Barcinski
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
12/11/2015

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
12/11/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
1º Secretário: Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a 20ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e declarou a sessão 
secreta para a eleição da Comissão Julgadora da Memória, Títulos e 
Trabalhos para a vaga da cadeira nº 93 - Secção de Ciências Aplicadas 
à Medicina - Patrono: Belisário Augusto de Oliveira Pena, aberta em 
virtude do falecimento do Acadêmico Gilberto de Oliveira Castro, sendo 
candidato o Dr. Marcelo Marcos Morales. Dando continuidade à sessão, o 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio colocou em discussão as atas dos 
dias 15 e 22/10/2015, que foram aprovadas unanimemente. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio informou que o Acadêmico Wanderley de 
Souza foi nomeado Presidente da FINEP e, em virtude disto, terá que 
pedir exoneração do cargo de Diretor da Biblioteca da Academia Nacional 
de Medicina, demandando nova eleição para esta função. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio agradeceu ao Acadêmico José Manoel 
Jansen, pela aula sobre “Semiologia em Pneumologia” realizada hoje 
no Curso de Atualização em Medicina, Cirurgia e Ciências Aplicadas da 
Academia Nacional de Medicina, e ao Acadêmico Jorge Alberto Costa e 
Silva, pela aula ministrada, também hoje, aos alunos da Liga Acadêmica de 
Psiquiatria da Souza Marques. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. O Acadêmico Sérgio 
Novis informou que foi realizada hoje, na Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro, uma cerimônia para assinatura de um convênio, entre o 
Serviço de Imunologia da Santa Casa de Misericórdia e o Laboratório de 
Imunogenética da Universidade Laval, no Canadá, que se voltará, sobretudo, 
às pesquisas ligadas ao câncer e que contribuirá para a reestruturação da 
Santa Casa de Misericórdia. O Acadêmico Sérgio Novis também comunicou 
que, amanhã, a Academia Nacional de Medicina receberá a 1ª Convenção 
Brasileira de Neuroligas (COBRANE), da qual ele é Presidente de Honra. A 
Acadêmica Mônica Gadelha lamentou o falecimento, dia 08 de novembro, 
do Dr. Raul Faria Junior, Diretor Médico do Instituto Estadual de Diabetes 
e Endocrinologia (IEDE) durante vários anos, e informou que a missa de 
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7º dia será na Igreja de São José, dia 16 de novembro, às 10h30min. A 
Acadêmica Mônica Gadelha informou, também, que no próximo sábado, 14 
de novembro, será comemorado o Dia Mundial do Diabetes e que, no Rio 
de Janeiro, acontecerão diversas atividades, destacando que a campanha 
neste ano, “Qualidade de Vida e o Diabetes”, mostra a importância da 
atividade física e da alimentação saudável para a prevenção desta doença. 
O Acadêmico José Rodrigues Coura afirmou considerar as visitas, feitas 
pelos candidatos a Membro Titular aos atuais Acadêmicos, um ritual de 
extrema importância e ressaltou, destacando aspectos de sua própria 
candidatura, que estas são experiências agradáveis e enriquecedoras. O 
Acadêmico Ricardo Cruz chamou atenção para a situação de emergência 
em saúde pública causada pelo aparecimento, neste ano, de um grande 
número de casos de microcefalia no Brasil, muito superior à média histórica, 
que vem sendo tratada de maneira eficiente pelo Ministério da Saúde. O 
Acadêmico Ricardo Cruz afirmou que estes devem ser casos de microcefalia 
secundária, causados por fatores externos, possivelmente pelo Zika vírus, 
e sugeriu que o assunto seja estudado pela Academia Nacional de Medicina. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio aproveitou para convidar a 
todos para o Simpósio “As Febres do Rio de Janeiro - Nossas Epidemias de 
Verão”, na próxima quinta-feira, dia 19 de novembro, quando, entre outras 
questões, será discutido o Zika vírus. O Acadêmico Mario Barreto Corrêa 
Lima reforçou as palavras do Acadêmico Ricardo Cruz acerca dos casos de 
microcefalia e destacou que o Acadêmico Carlos Eduardo Brandão Mello, 
no dia 04 de novembro, realizou defesa de memorial e teve sua progressão 
a Professor Titular da UNIRIO aprovada, com louvor, pela banca composta 
pelos Acadêmicos Pietro Novellino, Aderbal Sabrá, Glaciomar Machado, 
Omar da Rosa Santos, José Galvão Alves e o próprio Mario Barreto Corrêa 
Lima. O Acadêmico Carlos Alberto Barros Franco lembrou que hoje é o Dia 
de Atenção à Pneumonia, data criada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para destacar a importância desta doença que causa 50 mil mortes 
e 690 mil internações no Brasil, além de ser a principal causa de mortes 
em crianças menores de 5 anos. O Acadêmico Carlos Alberto Barros Franco 
também destacou a relevância, para crianças e adultos, das vacinas contra 
gripe, pneumonia e DTPa (difteria, tétano e coqueluche). O Acadêmico 
Celso Ferreira Ramos Filho, repercutindo o comentário da Acadêmica 
Mônica Gadelha, lembrou que o Dr. Raul Faria Junior recebeu, no dia 18 de 
outubro, o Título de Médico do Ano da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro. O Acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho comunicou que 
informações ainda não confirmadas indicavam que o paciente internado 
na Fiocruz com suspeita de ebola havia testado positivo para malária, 
reduzindo a chance de diagnóstico para a primeira doença, e informou que 
ainda não se pode estabelecer uma relação causal entre o Zika vírus e os 
casos de microcefalia. O Acadêmico Omar Lupi destacou que, no dia 07 de 



136

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                             Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

novembro, foi realizada a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de 
Pele, coordenada há 25 anos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
e detentora, desde 2009, do recorde no Guinness de maior campanha 
médica em um único dia, com 36 mil atendimentos voluntários, marca 
que pode ser batida este ano. Dando sequência à sessão, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Marcello André 
Barcinski a proferir a Conferência “O Programa Jovens Lideranças Médicas 
da Academia Nacional de Medicina: História, Estrutura e Perspectivas”. 
Em seguida, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio solicitou que o 
Acadêmico Antonio Egidio Nardi chamasse os jovens médicos selecionados 
e convidou a Acadêmica Eliete Bouskela para que fizesse a entrega dos 
certificados. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou o 
Acadêmico Antonio Paes de Carvalho para proferir a Conferência “Olhando 
a Clínica e a Cirurgia com os olhos da ciência médica básica: como era e 
como se traduz hoje em medicina translacional”. Realizada em alto nível, a 
apresentação foi elogiada e comentada pelos Acadêmicos Pietro Novellino 
e Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
comunicou, informado pelo Acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, que o 
primeiro teste realizado no paciente internado na Fiocruz deu negativo para 
ebola e, então, encerrou a sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Francisco Sampaio, Hiram Silveira Lucas, Sérgio Novis, Pietro Novellino, 
Omar Lupi, Antonio Egidio Nardi, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Antonio Paes de Carvalho, Marcello André Barcinski, Walter Zin, Deolindo 
Couto, Wanderley de Souza, Omar da Rosa Santos, José Manoel Jansen, 
Jorge Alberto Costa e Silva, Eliete Bouskela, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, Paulo Couto, Orlando Marques Vieira, Mario Barreto Corrêa Lima, 
Henrique Murad, Milton Ary Meier, Yvon Toledo Rodrigues, José Rodrigues 
Coura, Luiz Fernando Ferreira, Celso Ferreira Ramos Filho, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Carlos Alberto Barros Franco (28).
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 Semiologia em Pneumologia 
foi o tema do debate no Curso de 
Atualização da ANM no dia 12 de 
novembro. A aula, proferida pelo 
Acadêmico José Manoel Jansen, 
teve inicio com uma breve apre-
sentação da história, de Hipócrates 
aos dias atuais, da semiologia e da 
propedêutica, e de sua importân-
cia para a realização de um correto 
diagnóstico em Medicina. Já neste 
momento, o palestrante destacou 
a grande desvalorização que a Se-
miologia vem sofrendo nas últimas 
décadas e afirmou que “a tecnolo-
gia é extremamente benéfica para 
a medicina e auxilia os médicos em 
diagnósticos e condutas. Mas, hoje, 
muitas vezes, a tecnologia é usada 
em substituição à anamnese ou ao 
exame físico, o que é uma conduta 
muito inapropriada”. O Acadêmico 
José Manoel Jansen mostrou pre-
ocupação com o tema, afirmando 
que os médicos estão saindo das 
faculdades com uma formação tão 
deficiente em Semiologia que, daqui 
a alguns anos, os futuros professo-
res de Semiologia não terão, eles 
próprios, expertise no assunto.
 Em relação à Semiologia em 
Pneumologia, o palestrante ressal-
tou seis queixas bastante comuns 
na anamnese de um paciente: disp-
neia, dor torácica, tosse, presença 
de “chiados” no peito, expectoração 
e hemoptise. Quanto ao exame físi-

co, o Acadêmico José Manoel Jansen 
reafirmou a relevância de inspeção, 
palpação, percussão, que, infeliz-
mente, encontra-se em desuso, e 
ausculta torácica quando se exami-
na alguém. Na sequência, o pales-
trante mostrou aos alunos técnicas 
corretas de executar estas práticas, 
além de associar alguns achados 
semiológicos com quadros clínicos. 
Por fim, o Acadêmico José Manoel 
Jansen perguntou aos alunos quan-
to tempo cada um dedicava à reali-
zação de anamnese e exame físico 
em seus pacientes, como procediam 
com inspeção, percussão, palpação 
e ausculta no cotidiano e quais eram 
suas dúvidas referentes ao tema.
 O aluno Felipe Bandeira de 
Melo Guimarães, da UNIRIO, foi 
agraciado, após sorteio, com o li-
vro “Pensar Diagnóstico”, de autoria 
do Acadêmico José Manoel Jansen. 
O prêmio foi entregue pelo Dr. Luiz 
Jorge da Conceição Júnior, um dos 
organizadores do Curso.
 O Acadêmico José Manoel Jan-
sen é graduado em Medicina pela 
UERJ, especialista em Clínica Médi-
ca pela UERJ, especialista em Pneu-
mologia pela Universite de Nancy 
I. Também é Mestre em Medicina 
(Pneumologia) pela UFF e Doutor em 
Pneumologia pela Escola Paulista de 
Medicina. Atualmente, é Professor Ti-
tular da UERJ e da UFF e colaborador 
da Secretaria de Estado de Saúde.

 IMPORTÂNCIA DA SEMIOLOGIA

12/11/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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1ª CONVENÇÃO BRASILEIRAS DE NEUROLIGAS (COBRANE) 
NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

13 de Novembro de 2015

 A Academia Nacional de Me-
dicina recebeu na sexta-feira, 13 de 
novembro, mais um grande evento 
de ligas acadêmicas: a 1ª Conven-
ção Brasileiras de Neuroligas (CO-
BRANE), organizada pela Comissão 
das Ligas Acadêmicas de Neurolo-
gia, Neurocirurgia e Neurociências 
(COLAN). Com a presença de mais 
de 200 estudantes, de 10 faculda-
des diferentes, o encontro teve o 
Acadêmico Sérgio Novis como seu 
Presidente de Honra e contou com 
conferências de alto nível proferi-
das por diversos especialistas desta 
área médica.
 O Acadêmico Francisco Sam-
paio, Presidente da ANM, na Ceri-

mônia de Abertura do evento, após 
breve apresentação da história e 
dos costumes da Academia, afi r-
mou ser “uma enorme satisfação e 
uma grande alegria abrir, cada vez 
mais, a ANM ao público, especial-
mente aos estudantes, sendo esta 
uma das promessas de campanha 
à Presidência desta Casa”. O Aca-
dêmico Sérgio Novis, por sua vez, 
expressou sua gratidão por ter sido 
escolhido Presidente de Honra da 1ª 
COBRANE e disse que “jovens com 
vocação médica, que se organizam 
e promovem reuniões como esta, 
em busca de maior conhecimento, 
fazem acreditar que o futuro da Me-
dicina no Brasil é promissor”.

Mesa Diretora: Acadêmicos Pietro Novellino (ex-Presidente da ANM), Sérgio 
Novis (Presidente de Honra da COBRANE) e Francisco Sampaio (Presidente da 

ANM), e aluno Caio Prins (membro da COLAN)
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 com a participação dos Aca-
dêmicos Jerson Lima da Silva e Pau-
lo Niemeyer Filho, além de profes-
sores da UFRJ e da UFF, entre outras 
instituições, apesar de prejudicada 

por constantes quedas de energia 
que atingiram o prédio da Academia 
Nacional de Medicina, reforçou a im-
portância das ligas acadêmicas para 
a formação de novos médicos.

Estudantes ocupam as dependências do Anfiteatro Miguel Couto

Vista do Anfiteatro com os alunos e o 
Presidente Francisco Sampaio fazendo 

apresentação sobre a Academia 
Nacional de Medicina

Alunos no Salão Nobre durante o 
lanche

Acadêmico Jerson Lima da Silva ministra sua conferência
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SIMPÓSIO 
“AS FEBRES DO RIO DE JANEIRO - NOSSAS EPIDEMIAS DE 
VERÃO” MOVIMENTA A ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

 No dia 19 de novembro de 
2015, a Academia Nacional de Me-
dicina promoveu o Simpósio “As Fe-
bres do Rio de Janeiro - Nossas Epi-
demias de Verão”, coordenado pelo 
Infectologista Acadêmico Celso Fer-
reira Ramos Filho.
 Historicamente, a cidade do 
Rio de Janeiro tem sido o local de 
ocorrência de epidemias de doenças 
febris, ao menos desde a invasão da 
Febre Amarela, detectada pelo Aca-
dêmico Robert Avé-Lallemand, em 
1849. A própria evolução urbanísti-
ca da cidade tem a ocorrência des-
sas febres como um de seus fulcros, 
bastando citar o progressivo des-
locamento de seu eixo habitacional 
para as praias do litoral Sul, livres 
dos miasmas exalados por pântanos 
e aterrados, e o desmonte do Morro 
do Castelo, com o objetivo inicial de 
arejar a cidade, permitindo a entra-
da dos ventos marítimos, vindos da 
barra da baía da Guanabara, e se-
guindo as concepções sanitárias da 
época.
 Como órgão de assessoria do 
Governo Imperial do Brasil, a Aca-
demia Imperial de Medicina teve 
participação ativa e destacada no 
combate a tais epidemias, seja pela 
emissão de relatórios e pareceres, 
seja pela atividade de seus mem-
bros, como os Acadêmicos Pereira 
Rego, Paula Cândido, Torres Homem, 
Domingos Freire (no século XIX) e 

Sessão de 19 de Novembro de 2015

Miguel Couto, Azevedo Sodré, Car-
los Seidl e Oswaldo Cruz (no século 
XX). Se, nas últimas décadas, fun-
ções propriamente consultivas não 
lhe eram mais atribuídas, a Acade-
mia permaneceu como importante 
palco social no controle da doença.
 Após a última invasão da fe-
bre amarela, em 1928, antecedida 
de cinco anos por uma epidemia 
de dengue em Niterói, as doenças 
transmitidas por Aedes ausentaram-
-se do Rio de Janeiro até o reapare-
cimento do dengue, em 1986, com 
a entrada progressiva e circulação 
de todos os quatro sorotipos, com o 
estabelecimento de uma situação de 
hiperendemicidade dramaticamente 
demonstrada pelas sucessivas epi-
demias que, desde então, vêm sur-
gindo.
 Nos últimos meses, deu-se 
a entrada no Brasil de dois outros 
vírus transmitidos por mosquitos do 
gênero Aedes: o Chikungunya, um 
Alfavirus, e o Zika, um Flavivirus, 
como os do dengue e da Febre Ama-
rela.
 Estamos já vendo casos com 
características clínicas de Zika e 
Chikungunya no Rio de Janeiro. 
Isto, aliado à larga disseminação do 
Aedes aegypti e ao recente aumento 
de casos de dengue no Estado, per-
mite supor a possibilidade - talvez 
inédita - de três epidemias simultâ-
neas, por vírus bem distintos, mas 
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com superposição parcial de ma-
nifestações clínicas e transmitidos 
pelo mesmo vetor.
 Portanto, foi oportuno a Aca-
demia Nacional de Medicina, no 
exercício de suas obrigações esta-
tutárias e na boa tradição de sua 
quase bicentenária história, organi-
zar um alto fórum de discussão dos 
agravos mencionados e da situação 
entomo-epidemiológica que os fa-
vorece, no início da temporada mais 
propícia à sua ocorrência.
 Febre por vírus Chikungunya 
não é “uma dengue leve”
 Neste simpósio, após a ex-
posição do Prof. Carlos Brittes, in-
fectologista da Universidade Federal 
da Bahia, foi amplamente discutida 
a epidemia pelo vírus Chikungunya, 
que, no momento, assola o Brasil, 
junto aos vírus da Dengue e do Zika.
 A febre Chikungunya teve seu 
vírus isolado pela primeira vez em 
1952, em um paciente febril duran-
te um surto na Tanzânia. A palavra 
Chikungunya, em dialeto Makonde 
da Tanzânia, signifi ca “aqueles que 
se dobram”, uma referência a uma 
das características clínicas da do-

ença, que, apesar de pouco letal, 
é muito limitante. O paciente tem 
difi culdade de movimentos e loco-
moção por causa das articulações 
infl amadas e doloridas, daí o “andar 
curvado”.
 A infecção é transmitida por 
mosquitos do gênero Aedes (A. ae-
gipty e A. albopictus) e, até recente-
mente, era limitada à África Subsa-
ariana. Entretanto, a partir de 2004, 
ocorreram epidemias no Quênia e 
alastramento da infecção para as 
ilhas do Oceano Índico. Entre 2004 
e 2006, estima-se que ocorreram 
500 mil casos nesses locais. A partir 
destas áreas, a infecção se espalhou 
pelo sudeste asiático e, mais recen-
temente, atingiu a França, Ilhas 
Reunião (maior epidemia, com 266 
mil pessoas acometidas - 34% da 
população). Também atingiu a Índia 
(2006), Ravena, na Itália (2007), 
América Central e Caribe (2013) e 
chegou ao Brasil em dezembro de 
2014, no Oiapoque, Amapá. Hoje, a 
infecção alastrou-se pelo território 
nacional brasileiro e, provavelmen-
te, se tornará endêmica em nosso 
meio.

Vírus Chikungunya - Países ou áreas de risco
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As manifestações clínicas, após um 
período de incubação de 1 a 12 dias, 
incluem:

• Febre alta de início súbito, do-
res musculares, dores nas costas, 
dores nas articulações em geral, 
sendo que a dor é intensa, inca-
pacitante, impede o sono e o ca-
minhar, com duração média de 1 
a 3 semanas (podendo chegar a 
muitos meses);
• Pode ocorrer dor de cabeça, dor 
de garganta, náuseas, vômitos, 
diarreia, gânglios cervicais ou ge-
neralizados;
• Ocorre ainda fotofobia, conjun-
tivite, hemorragia conjuntival;
• Alteração do estado mental, 
convulsões, déficits cerebrais;
• A hemorragia é rara, mais leve 
do que na dengue, e mais comum 
em velhos e crianças.

A febre Chikungunya apresenta al-
gumas características peculiares:

• Mulheres grávidas são mais afe-
tadas (50% nas Ilhas Reunião) 
e o desfecho da gestação não é 
afetado. A transmissão transpla-
centária é improvável, mas pode 
ocorrer no canal de parto (vire-

mia). A transmissão ao recém 
nato é associada com prostração, 
dor, febre, plaquetopenia e até al-
guns casos de encefalopatia, com 
sangramento intracranianao e se-
quelas;
• Pode ocorrer evolução para ar-
trite crônica em alguns casos, 
com duração de 3 anos ou mais;
• Existem critérios positivos para 
artrite reumatoide.

O diagnóstico é eminentemente clí-
nico, mas pode ser feita a confir-
mação através da detecção de anti-
corpos contra o vírus (surgem após 
uma semana do início dos sintomas) 
ou por isolamento/detecção do ví-
rus na primeira semana de doença. 
Não existe tratamento estabelecido 
para a infecção. Habitualmente, re-
comenda-se hidratação, repouso, e 
medicações sintomáticas, principal-
mente quando existem dores articu-
lares. 
Apesar de baixa letalidade, a infec-
ção por Chikungunya pode ocasionar 
lesões articulares muito dolorosas, 
com elevado grau de incapacitação 
dos pacientes acometidos. A artri-
te secundária à Chikungunya pode 
persistir por meses e, até mesmo, 
anos.

Chikungunya, "aqueles que se dobram", gera dores articulares incapacitantes
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 Os fatores de risco para a cro-
nificação dos problemas articulares, 
cuja provável causa é a replicação 
viral persistente em articulações, in-
cluem:

• Sintomas mais intensos na fase 
aguda (febre alta, calafrios, rash 
severo, dores intensas);
• Idade maior que 45 anos (50 
vezes maior risco de morte);
• Carga viral elevada;
• Títulos elevados de anticorpos 
para Chikungunya.

 Não há vacina contra a in-
fecção e a prevenção deve ser feita 
evitando-se picadas de mosquitos 
(cobertura das áreas corporais ex-
postas a picada do mosquito, e/ou 
uso de repelentes). Os mosquitos 
vetores, que podem ser identifica-
dos por faixas brancas sobre os seus 
corpos e pernas negras, são mor-
dedores agressivos, diurnos, com 
pico de atividade de alimentação ao 
amanhecer e ao entardecer. A elimi-
nação de criadouros potenciais para 
o mosquito transmissor é de extre-
ma importância no combate à dis-
seminação da doença . Recipientes 
contendo água parada, lixo e detri-
tos em geral devem ser removidos 
das proximidades das residências, 
reduzindo o risco de proliferação 
dos mosquitos transmissores desta 
virose.
 A Academia Nacional de Me-
dicina alerta que a possibilidade da 
febre Chikungunya se tornar epidê-
mica em nosso país é muito grande. 
O Ministério da Saúde informou a 
ocorrência de 211 casos até outu-
bro, entretanto, apenas em Feira de 
Santana, na Bahia, já foram diag-
nosticados 1.245 casos. Além disso, 

a doença não pode ser considerada 
“uma dengue leve”, como se falava 
no início, pois pode ser grave e é ex-
tremamente incapacitante, podendo 
evoluir para dores articulares crôni-
cas, o que a torna um problema de 
saúde pública da maior relevância.

Epidemia do vírus Zika também 
é discutida na Academia Nacio-
nal de Medicina

 A partir da excelente expo-
sição do Infectologista e Pesquisa-
dor da Fiocruz, Dr. José Cerbino, a 
infecção pelo vírus Zika foi o novo 
assunto abordado no Simpósio “As 
Febres do Rio de Janeiro - Nossas 
Epidemias de Verão”.
 O Zika, que é um vírus pró-
ximo de outros transmitidos por 
mosquitos do tipo Aedes , principal-
mente, no nosso caso, pelo Aedes 
aegypti , como Dengue, Febre Ama-
rela, Febre do Nilo Ocidental, Chi-
kungunya, entre outros. Já foi iden-
tificado evidência de transmissão 
perinatal do vírus Zika, durante um 
surto na Polinésia Francesa (2013), 
assim como através de transfusão 
sanguínea. Além disso, também 
existe evidência de transmissão se-
xual. Após período de incubação de 
4 dias (3 a 12), podem ser observa-
dos:

• Rash máculo-papular (manchas 
na pele), com frequência prurigi-
nosas (com coceira);
• Febre baixa ou ausente;
• Conjuntivite (inflamação dos 
olhos);
• Mialgia, artralgia, edema (dor 
muscular, dor nas articulações e 
inchaço).
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 Em 1947, ocorreu o primeiro 
isolamento do vírus, a partir do san-
gue de macaco Rhesus febril, na fl o-
resta de Zika, em Uganda. Em 1952, 
foi feito o primeiro isolamento do ví-
rus Zika em humanos, na Nigéria. 
Historicamente, entre 1947 e 2007, 
foram descritos casos, na África e 
na Ásia, sem formas graves e sem 
comportamento epidêmico. Desde 
então, em termos de epidemiologia, 
foi verifi cado que o crescimento e a 
disseminação da doença têm sido 
muito intensos, com os primeiros 
casos fora dos continentes africano 
e asiático:

• 2007 - Surto nas Ilhas Yap, Mi-
cronésia, (8 mil casos);
• 2013 - Epidemia na Polinésia 
Francesa (30 mil casos);

• 2014 - Surto simultâneo no Pa-
cífi co: Dengue, Chikungunya e 
Zika;
• 2014 - 1ª. Detecção nas Améri-
cas, Ilha de Páscoa, Chile.

 Em março de 2015, amostras 
de 24 pacientes internados em Ca-
maçari, Bahia, com diagnóstico de 
doença febril exantemática foram 
encaminhadas à Universidade Fe-
deral da Bahia e, destas, 7 foram 
positivas para vírus Zika. A análise 
genética mostrou se tratar da linha-
gem asiática, com 99% de identi-
dade com os isolados na Polinésia 
Francesa. Em junho de 2015, foram 
descritos os primeiros casos con-
fi rmados de transmissão autóctone 
(dentro do próprio país) de vírus 
Zika no Brasil, na região Nordeste.

Países com evidência de transmissão 
do vírus Zika: (1) casos adquiridos 

localmente ou isolamento do vírus, (2) 
apenas dados de levantamento soro-

epidemiológico

Países e Estados com casos 
confi rmados de infecção pelo vírus 

Zika
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Microcefalia e vírus Zika

 Em 22 de outubro de 2015, 
foram notificados, pela Secretaria 
de Estado de Saúde de Pernambu-
co, 26 casos de neonatos com mi-
crocefalia em diversos hospitais es-
pecializados, públicos e privados, 
de diferentes regiões do Estado. Os 
recém-nascidos apresentavam perí-
metro cefálico menor que o espera-
do para a idade e sexo ao nascer.
 Em 12 de novembro de 2015, 
o Ministério da Saúde publicou a 
Portaria GM nº 1.813, que declara 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), ten-
do em vista alteração do padrão de 
ocorrência de microcefalias no Bra-
sil, com base no Decreto nº 7.616, 
de 17 de novembro de 2011.
 Uma avaliação preliminar de 
médicos neonatologistas de Per-
nambuco indicou que:

• Exames clínicos e neurológicos 
são normais, exceto pela micro-
cefalia;
• A maioria dos recém natos é a 
termo ou próximo de termo, com 
excelente sucção, quase todos 
em aleitamento materno exclusi-
vo;
• Na maior parte dos casos, as 
suturas do crânio não se apresen-
tam consolidadas e a fontanela 
anterior é extremamente peque-
na, dificultando a ultrassonogra-
fia transfontanela no período ne-
onatal;
• A ultrassonografia transfontane-
la apresenta algumas caracterís-
ticas em comum: microcalcifica-
ções periventriculares, hipoplasia 
de vérnix cerebelar e, em alguns 

casos, lisencefalia (cérebro liso, 
ausência das circunvoluções).

Até o dia 17 de novembro, o Minis-
tério da Saúde havia divulgado mais 
de 250 casos de microcefalia em 
Pernambuco, o que pode significar 
uma epidemia, já que a média anu-
al do estado era de 10 casos/ano, 
segundo a Fiocruz. Em todo o Nor-
deste, já chega a 400 o número de 
casos de microcefalia.
 A Academia Nacional de Me-
dicina concluiu que a epidemia é ex-
tremamente grave e que os casos 
de microcefalia devem ser causados 
por agente infeccioso e transmitido 
por vetores, porque se alastra rapi-
damente. As características não são 
de “microcefalia vera”, uma vez que 
a microcefalia verdadeira, genéti-
ca, depende de vários genes e sua 
incidência é muito baixa (1:30.000 
a 1:50.000 nascimentos). As con-
sequências da microcefalia são ex-
tremamente graves e imprevisíveis 
para o recém-nato e, certamente, 
vão se tornar problema de saúde 
pública gravíssimo para o Brasil.
 Como dificuldades adicionais 
podem ser citadas:

• O diagnóstico laboratorial é di-
fícil porque não existem kits dis-
poníveis;
•  O mosquito transmissor é ex-
tremamente adaptado ao meio 
ambiente;
•  A única maneira de conter a 
epidemia é o controle do mosqui-
to.

A Academia Nacional de Medicina, 
como faz há 186 anos, coloca-se à 
disposição das autoridades de saúde 
para assessorá-los, no que for pos-
sível, neste momento tão dramático 
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de saúde pública, visto que é possí-
vel que estejamos diante da maior 
epidemia pelo vírus Zika em núme-
ros absolutos.

As doenças transmitidas por 
Aedes no Estado do Rio de 
Janeiro

 O Dr. Alexandre Chieppe, 
Subsecretário de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro, abordou 
o impacto das principais doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti 
e Aedes albopictus no Estado do 
Rio de Janeiro, com foco principal 
na Dengue, febre do Zika e 
Chikungunya. Foram apresentados 
dados de incidência e mortalidade 

destas doenças no Brasil e no Estado 
do Rio de Janeiro, as principais ações 
desenvolvidas para diminuir o seu 
impacto na saúde da população, as 
estratégias na área de assistência e 
vigilância desenvolvidas em períodos 
epidêmicos, a distribuição dos 
diferentes tipos de vírus no território 
estadual, assim como os principais 
desafios enfrentados para o controle 
dos vetores de transmissão.
 Uma outra abordagem foi 
sobre os novos desafios que as ar-
boviroses transmitidas pelo Aedes 
tem trazido para a saúde pública. 
A necessidade de estruturar nossa 
capacidade laboratorial, estruturar 
unidades sentinelas, assim como 
melhorar nossa capacidade de ante-
cipar cenários epidemiológicos.
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Vírus Zika: epidemia é discutida na Academia Nacional de
Medicina

Segundafeira, 23 de novembro de 2015

Jornal do Brasil

Na quinta‐feira (19), durante simpósio na Academia Nacional de Medicina coordenado pelo Acadêmico
Infectologista Celso Ferreira Ramos Filho, foi discutida a infecção pelo vírus Zika após excelente
exposição do Infectologista e Pesquisador da Fiocruz, Dr. José Cerbino

Em 1947 ocorreu o primeiro isolamento do vírus a partir do sangue de macaco Rhesus febril, na floresta
de Zika, em Uganda. Em 1952 foi feito o primeiro isolamento do vírus Zika em humanos, na Nigéria. O
Zika é um vírus próximo de outros transmitidos pelo mosquito, como Dengue, Febre Amarela, Febre do
Nilo Ocidental, Chikungunya, etc., e é transmitido por mosquitos do tipo Aedes, principalmente no nosso
caso pelo Aedes Aegypti.

Já foi identificado evidência de transmissão perinatal do vírus Zika durante um surto na polinésia
francesa em final de 2013 e início de 2014, assim como através de transfusão sanguínea. Além disso,
também existe evidência de transmissão sexual.

Em termos de epidemiologia, verificamos que recentemente o crescimento e a disseminação da doença
são muito intensos. Historicamente tivemos o seguinte:

• Entre 1947 e 2007 casos descritos na África e na Ásia, sem formas graves, sem comportamento
epidêmico

• Depois, surgiram os primeiros casos fora da Ásia e África como a seguir:

2007 ‐Surto nas Ilhas Yap, Micronésia, (8 mil casos)

2013 ‐ Epidemia na Polinésia Francesa (30 mil casos) 

2014 ‐ Surto simultâneo no Pacífico: Dengue, Chikungunya e Zika

2014‐1ª. Detecção nas Américas, Ilha de Páscoa, Chile, em 2014

Em março de 2015, amostras de 24 pacientes internados em Camaçari, Bahia, com diagnóstico de doença
febril exantemática foram encaminhadas à Universidade Federal da Bahia e 7 amostras foram positivas
para Vírus Zika. A análise genética mostrou se tratar da linhagem asiática, com 99% de identidade com os
isolados na Polinésia Francesa.

Em junho de 2015 foram descritos os primeiros casos confirmados de transmissão autóctone (dentro do
próprio país) de vírus Zika no Brasil, no Nordeste. 

                                                            ***

Ciência e Tecnologia

23/11/2015
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Manifestações Clínicas

Após período de incubação
de 4 dias (3 a 12), podem
ser observados:

Rash máculo‐papular
(manchas na pele), com
frequência pruriginosas
(com coceira)

Febre baixa ou ausente

Conjuntivite (inflamação dos
olhos)

Mialgia, Artralgia, Edema
(dor muscular,dor nas
articulaçõese inchaço)

Microcefalia e Vírus Zika

Em 22 de outubro de 2015
foram notificados pela
Secretaria de Estado de
Saúde de Pernambuco, 26
casos de neonatos com
microcefalia em diferentes
hospitais especializados,
públicos e privados, de
diferentes regiões do
estado.

Os recém‐nascidos
apresentavam perímetro
cefálico menor que o
esperado para a idade e
sexo ao nascer.

Em 12 de novembro de
2015, o Ministério da Saúde

publicou a Portaria GM nº 1.813, de 11 de novembro de 2015, que declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), tendo em vista alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no
Brasil, com base no Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. 

Uma avaliação preliminar de médicos neonatologistas de Pernambuco indicou que:

Exames clínicos e neurológicos são normais, exceto pela microcefalia;

A maioria dos recém natos é a termo ou próximo de termo, com excelente sucção, quase todos em
aleitamento materno exclusivo;

Na maior parte dos casos, as suturas do crânio não se apresentam consolidadas e a fontanela anterior é
extremamente pequena, dificultando a ultrassonografia transfontanela no período neonatal. 

Países com evidência de transmissão do vírus Zika. (1) casos adquiridos localmente ou isolamento do
vírus. (2) somente dados de levantamento soro epidemiológico 

Países e estados com casos confirmados de infecção pelo vírus Zika

23/11/2015
continuação
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A ultrassonografia
transfontanela apresenta
algumas características em
comum: microcalcificações
periventriculares, hipoplasia
de vérnix cerebelar e, em
alguns casos, lisencefalia
(cérebro liso, ausência das
circunvoluções);

Até o dia 17 de novembro, o
Ministério da Saúde havia
divulgado mais de 250 casos
de microcefalia em
Pernambuco, o que pode
significar uma epidemia, já
que a média anual do estado
era de 10 casos ano,
segundo a Fiocruz. Em todo
o Nordeste já chega a perto
de 400 o número de casos
de microcefalia.

A Academia Nacional de Medicina concluiu que a epidemia é extremamente grave e que os casos de
microcefalia devem ser causados por agente infeccioso e transmitido por vetores, porque se alastra
rapidamente. As características não são de “microcefalia vera”, uma vez que a microcefalia verdadeira,
genética, depende de vários genes e sua incidência é muito baixa (1:30.000 a 1:50.000 nascimentos). As
consequências da microcefalia são extremamente graves e imprevisíveis para o recém‐nato e certamente
vão se tornar problema de saúde pública gravíssimo para o Brasil. 

Como dificuldades adicionais podem ser citadas:

O diagnóstico laboratorial é difícil porque não existem kits disponíveis.

O mosquito transmissor é extremamente adaptado ao meio ambiente.

A única maneira de conter a epidemia é o controle do mosquito.

A Academia Nacional de Medicina, como faz há 186 anos, coloca‐se à disposição das autoridades de saúde
para assessorá‐los no que for possível, neste momento tão dramático de saúde pública, visto que é
possível que estejamos diante da maior epidemia pelo vírus Zika em números absolutos.

Distribuição espacial dos casos de microcefalia notificados ao Ministério da Saúde. Unidades da
Federação da região Nordeste

23/11/2015
continuação
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Febre por vírus Chikungunya não é "uma dengue leve",
alerta Academia Nacional de Medicina

Terçafeira, 24 de novembro de 2015

Jornal do Brasil

Em simpósio realizado no dia 19 deste mês, na Academia Nacional de Medicina, após exposição do Prof.
Carlos Brittes, infectologista da Universidade Federal da Bahia, foi amplamente discutida a epidemia
pelo vírus Chikungunya, que no momento assola o Brasil, ao lado do vírus da Dengue e do vírus Zika.

A febre Chikungunya teve seu vírus isolado pela primeira vez em 1952, em um paciente febril durante um
surto na Tanzânia. A palavra Chikungunya, em dialeto Makonde da Tanzânia, significa “aqueles que se
dobram”, uma referência a uma das características clínicas da doença, que apesar de pouco letal, é
muito limitante. O paciente tem dificuldade de movimentos e locomoção por causa das articulações
inflamadas e doloridas, daí o “andar curvado”.

A infecção é transmitida por mosquitos do gênero Aedes (A. aegipty e A. albopictus), e até recentemente
era limitada à África subsaariana, entretanto, a partir de 2004, ocorreram epidemias no Quênia, e
alastramento da infecção para as ilhas do Oceano Índico. Entre 2004 e 2006 estima‐se que ocorreram 500
mil casos nesses locais. A partir destas áreas, a infecção se espalhou pelo sudeste asiático, e mais
recentemente, atingiu a França, ilhas Reunião (maior epidemia, com 266 mil pessoas acometidas ‐ 34% da
população). Em 2006 atingiu a Índia, em 2007 Ravena na Itália, em 2013 América e Caribe e chegou ao
Brasil em dezembro de 2014, no Oiapoque, Amapá. 

Hoje, a infecção alastrou‐se pelo território nacional brasileiro, e provavelmente se tornará endêmica em
nosso meio.

As manifestações clínicas,
após um período de
incubação de 1 a 12 dias,
incluem:

• Febre alta de início
súbito, dores musculares,
dores nas costas, dores nas
articulações em geral, sendo
que a dor é intensa,
incapacitante, impede o
sono e o caminhar, com

duração média 1 a 3 semanas (podendo chegar a muitos meses).

• Pode ocorrer dor de cabeça, dor de garganta, náuseas, vômitos, diarreia, gânglios cervicais ou
generalizados.

Ciência e Tecnologia

Vírus Chikungunya ‐ Países ou áreas de Risco

24/11/2015
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• Ocorre ainda fotofobia, conjuntivite, hemorragia conjuntival

• Alteração do estado mental, convulsões, déficitscerebrais

• A hemorragia é rara, mais leve do que na dengue, e mais comum em velhos e crianças

A febre Chikungunya apresenta algumas características peculiares: 

• Mulheres grávidas são mais afetadas (50% nas ilhas Reunião) e o desfecho da gestação não é afetado. A
transmissão transplacentária é improvável, mas pode ocorrer no canal de parto (viremia). A transmissão
ao recém nato é associada com prostração, dor, febre e plaquetopenia e até alguns casos de
encefalopatia com sangramento intracranianao e sequelas.

• Pode ocorrer evolução para artrite crônica em alguns casos, com duração de até 3 anos ou mais.

• Existem critérios positivos para artrite reumatoide.

O diagnóstico é eminentemente clínico, mas pode ser feita a confirmação através da detecção de
anticorpos contra o vírus (surgem após uma semana do início dos sintomas), ou por isolamento/detecção
do vírus na primeira semana de doença. Não existe tratamento estabelecido para a infecção.
Habitualmente, recomenda‐se hidratação, repouso, e medicações sintomáticas, principalmente quando
existem dores articulares. 

Apesar de baixa letalidade, a infecção por Chikungunya pode ocasionar lesões articulares muito
dolorosas, com elevado grau de incapacitação dos pacientes acometidos. A artrite secundária à
Chikungunya pode persistir por meses, e até mesmo anos. 

Os fatores de risco para a
cronificação dos problemas
articulares incluem: 

• Sintomas mais intensos na
fase aguda (febre alta,
calafrios, rash severo, dores
intensas)

• Idade maior que 45 anos
(50 vezes maior risco de
morte)

• Carga viral elevada

• Títulos elevados de
anticorpos para Chikungunya

• A provável causa da cronificação é a replicação viral persistente em articulações

Não há vacina contra a infecção, e a prevenção deve ser feita evitando‐se picadas de mosquitos
(cobertura das áreas corporais expostas a picada do mosquito, e/ou uso de repelentes). Os mosquitos
vetores podem ser identificados por faixas brancas sobre os seus corpos e pernas negras. Eles são
mordedores agressivos, diurnos, com pico de atividade de alimentação ao amanhecer e ao entardecer.

É de extrema importância no combate à disseminação da doença a eliminação de criadouros potenciais
para o mosquito transmissor. Recipientes contendo água parada, lixo e detritos em geral devem ser

Chikungunya ‐ Aqueles que se dobram. Dores articulares incapacitantes

24/11/2015
continuação
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removidos das proximidades das residências, reduzindo o risco de proliferação dos mosquitos
transmissores desta virose.

A Academia Nacional de Medicina alerta que a possibilidade da febre Chikungunya se tornar epidêmica
em nosso país é muito grande. O Ministério da Saúde informou a ocorrência de 211 casos até outubro,
entretanto, apenas em Feira de Santana na Bahia, já foram diagnosticados 1.245 casos.

Além disso, a doença não pode ser considerada “uma Dengue leve” como se falava no início, pois pode
ser grave e é extremamente incapacitante, podendo evoluir para dores articulares crônicas, o que a
torna um problema de saúde pública da maior relevância.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
19/11/2015

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
19/11/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 21ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e solicitou ao Secretário-
Geral Acadêmico Antonio Egidio Nardi que fi zesse as Comunicações da 
Secretaria. O Acadêmico Antonio Egidio Nardi relatou que o Acadêmico 
José Luiz Gomes do Amaral fez chegar à Academia Nacional de Medicina 
o convite do Ministério da Cultura e da Associação Paulista de Medicina 
para o lançamento do livro “Acervo da Pinacoteca da Associação Paulista 
de Medicina”, a ser realizado no dia 25 de novembro, às 20h, na própria 
Pinacoteca. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para 
as Comunicações dos Acadêmicos. O Acadêmico Pietro Novellino informou 
que, por designação do Presidente Francisco Sampaio, representou a 
Academia Nacional de Medicina no Congresso da Associação Brasileira 
de Ensino Médico, que contou com excelente conferência do Acadêmico 
José de Jesus Camargo em sua Sessão de Abertura e discutiu, nos dias 
seguintes, as novas diretrizes curriculares, com grande participação 
de alunos e a presença de mais de 2500 pessoas. O Acadêmico Pietro 
Novellino comunicou que o Acadêmico Glaciomar Machado recebeu, no 
dia 17 de novembro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Conjunto 
de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto e o Título de Cidadão. O Acadêmico 
Pietro Novellino ressaltou, também, o sucesso da 1ª Convenção Brasileira 
de Neuroligas, realizada na Academia Nacional de Medicina no dia 13 de 
novembro e que teve o Acadêmico Sérgio Novis como Presidente de Honra. 
O Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral informou que uma pesquisa da 
Associação Paulista de Medicina mostrou que 90% dos brasileiros acham 
necessário um exame de capacitação de médicos estrangeiros e que 91% 
defendem a realização de um exame de capacitação de médicos brasileiros 
ao se formarem. O Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral afi rmou que, 
segundo o mesmo estudo, 50% da população acredita que a qualidade da 
formação médica no Brasil permanece a mesma (35% acham que piorou e 
15% que melhorou), mas os dados variam de acordo com a idade e o nível 
educacional do entrevistado. O Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral 



155

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                             Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

sugeriu que a íntegra da pesquisa seja enviada aos demais Acadêmicos, o 
que o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio confirmou que será feito. 
O Acadêmico José Carlos do Valle comunicou que o Honorário Nacional 
Celmo Celeno Porto, um dos maiores autores de livros médicos do Brasil, 
estará na Sessão Ordinária da próxima semana para doar oficialmente à 
Biblioteca da Academia Nacional de Medicina a sua nova publicação “Tratado 
de Clínica Médica na Prática Clínica”, que contou com a consultoria dos 
Acadêmicos Mario Barreto Corrêa Lima, José Galvão Alves e do próprio José 
Carlos do Valle. O Acadêmico Sérgio Novis também destacou a realização 
da 1ª Convenção Brasileira de Neuroligas, que contou com excelentes 
conferências e com a presença de mais de 200 alunos de 10 faculdades 
diferentes. O Acadêmico Sérgio Novis exaltou o trabalho de recuperação, 
promovido pela atual Diretoria, de peças históricas do acervo da Academia 
Nacional de Medicina, especialmente de uma urna da Academia Imperial de 
Medicina, relembrando passagem histórica do Acadêmico Rolando Monteiro. 
O Acadêmico Yvon Toledo Rodrigues, tendo como base o seu mais recente 
livro “Noções básicas do recém-nascido à adolescência”, chamou a atenção 
para a necessidade de constante atualização e informação pediátrica, 
tanto para os pais, quanto para demais médicos, tendo em vista a grande 
carência de médicos pediatras, que, em diversas emergências de hospitais, 
são substituídos por um clínico-geral. O Acadêmico Ricardo Cruz registrou 
o aniversário de 10 anos, no dia 25 de novembro, do primeiro transplante 
de face do mundo, feito na França, e informou que foi noticiada, há 2 dias, 
a 34ª cirurgia deste tipo, desta vez um transplante de face total (pescoço, 
face e couro cabeludo) realizado pelo Dr. Eduardo Rodriguez, que, em 
março deste ano, esteve na Academia Nacional de Medicina e proferiu 
uma conferência memorável. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
aproveitou para divulgar que, no dia 17 de março de 2016, a Academia 
Nacional de Medicina receberá o Dr. Paul Manson, mentor do Dr. Eduardo 
Rodriguez, em uma sessão sobre trauma. O Acadêmico Celso Ferreira Ramos 
Filho abordou a questão das más condições de trabalho e atendimento 
nos hospitais universitários e leu nota, divulgada no dia 16 de novembro, 
do Dr. Eduardo Côrtes, Diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho, da UFRJ, sobre este assunto. Neste sentido, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio informou que a Academia Nacional de Medicina enviou 
carta à Presidência da República em que solicita providências e se coloca 
à disposição para conversar e ajudar na solução da crise dos hospitais 
universitários. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio convidou o Dr. Alexandre Chieppe, Subsecretário de 
Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 
para proferir a Conferência “As doenças transmitidas por Aedes no Estado 
do Rio de Janeiro: planos de contingência e perspectivas de controle”. 
Bastante elogiada, a apresentação foi comentada pelos Acadêmicos Ricardo 
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Cruz, Omar Lupi, José Rodrigues Coura, Hiram Silveira Lucas e Yvon Toledo 
Rodrigues. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio também permitiu 
a possibilidade de comentários e perguntas por escrito pela plateia. O Dr. 
Alexandre Chieppe respondeu aos comentários e, em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Pietro Novellino, Sérgio Novis, Walter Zin, 
Alcino Lázaro da Silva, Celso Ferreira Ramos Filho, Hiram Silveira Lucas, 
José Manoel Jansen, Yvon Toledo Rodrigues, José Luiz Gomes do Amaral, 
Mario Barreto Corrêa Lima, Orlando Marques Vieira, Delta Madureira Filho, 
Carlos Eduardo Brandão Mello, Omar Lupi, Adolpho Hoirisch, Rubem de 
Andrade Arruda, Antonio Egidio Nardi, Ronaldo Damião, José Rodrigues 
Coura, Ricardo Cruz, Patricia Rocco, José Carlos do Valle, Azor José de 
Lima, Luiz Fernando Ferreira, Rui Haddad, Daniel Tabak, Marcello André 
Barcinski (28).
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 A última aula teórica do Cur-
so de Atualização da ANM, dia 19 de 
novembro, teve como tema o Trau-
matismo Crânio-Encefálico (TCE). O 
responsável pela aula foi o Dr. Flá-
vio Nigri, convidado pelo Acadêmico 
Carlos Roberto Telles Ribeiro.
 Dr. Flávio Nigri começou 
abordando a epidemiologia do TCE 
e lembrou que este evento ocorre 
mais em homens que em mulheres, 
mais em jovens e crianças que em 
idosos. As quedas, de um modo ge-
ral, são a principal causa de TCE, 
seguidas pelos acidentes de trânsi-
to. Sobre este aspecto, o palestran-
te afirmou que, por sua experiência 
como chefe de um serviço público 
de neurocirurgia, a Lei Seca contri-
buiu bastante para a redução de le-
sões crânio-encefálicas no trânsito, 
o que, inclusive, já é corroborado 
por alguns estudos científicos.
 Em relação à fisiopatologia, 
o Dr. Nigri explicou aos alunos os 
alguns mecanismos de trauma e a 
diferenciação entre lesões primárias 
e lesões secundárias. O palestrante 
ratificou, também, a importância do 
atendimento pré-hospitalar no TCE, 
que pode facilitar o tratamento defi-
nitivo e minimizar as lesões perma-
nentes. Destacou ser fundamental 
conseguir, e manter, uma via aérea 
pérvia, pois o tecido neural é rapi-
damente lesado em hipóxia ou anó-
xia. Ressaltou a relevância de uma 

ressuscitação cardiopulmonar bem 
realizada para a chegada de glicose 
e oxigênio no tecido em sofrimento, 
além da imobilização da coluna cer-
vical.
 Quanto ao exame físico, o Dr. 
Flávio Nigri enfatizou que os alunos 
devem dominar conceitos e valores 
da Escala de Coma de Glasgow e 
aprender a utilizá-la com seguran-
ça. Afirmou que a classificação de 
um paciente em relação a esta es-
cala é um excelente elemento para 
definir as condutas subsequentes. 
Ainda em relação ao exame físico, o 
palestrante reforçou a necessidade 
de se dominar a semiologia neuro-
lógica e de um exame neurológico 
completo, assim que possível, em 
todos os pacientes.
 Afirmou, também, que a to-
mografia computadorizada de crâ-
nio é o melhor exame complementar 
para definir diagnósticos, métodos 
de atuação e prognósticos em ca-
sos de TCE, sendo imprescindível 
para um serviço de Neurocirurgia 
ou Trauma que seja referência nes-
ta área médica. Acerca da conduta 
final e do tratamento definitivo, Dr. 
Nigri explicou que analisar o meca-
nismo do trauma, juntamente com 
os resultados do Glasgow, do exame 
neurológico, dos exames comple-
mentares e da tomografia, é o que 
vai definir se a indicação é de trata-
mento conservador ou cirúrgico. Ao 

ÚLTIMA AULA TEÓRICA DO CURSO 
DE ATUALIZAÇÃO ABORDA O 

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO
19/11/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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final, mostrou aos alunos alguns ca-
sos de TCE e questionou, para que 
debatessem em conjunto, quais se-
riam as condutas mais apropriadas 
em cada situação.
 O Dr. Flávio Nigri é médico 
graduado pela (UERJ), com residên-

cia em Neurocirurgia pela UERJ e es-
pecialização em Neurocirurgia pela 
Universidade de Paris XII. Mestre 
e Doutor em Biologia (Biociências 
Nucleares) pela UERJ, atualmente é 
Chefe do Serviço de Neurocirurgia 
do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. 



159

EM TARDE MEMORÁVEL, ANO ACADÊMICO É ENCERRADO 
NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA COM O 

SIMPÓSIO “O DIREITO DE MORRER”

No dia 26 de novembro de 2015, a Academia Nacional de Medicina realizou 
o Simpósio “O Direito de Morrer”, assunto polêmico e difícil, que foi con-
cebido pelo Presidente, Acadêmico Francisco J. B. Sampaio com o intuito 
de permitir a discussão de temas muito presentes na nossa realidade, mas 
de difícil abordagem, mesmo no meio médico. Foi solicitado a dois grandes 
experts, conhecidos nacionalmente, os Acadêmicos Daniel Tabak (Oncolo-
gista) e José de Jesus Camargo (Transplantador de Pulmão), que organi-
zassem o Simpósio e a discussão, que lotou as dependências desta que é 
a entidade cultural e científi ca mais antiga do país. Cerca de 250 pessoas 
compareceram ao Simpósio que teve a duração de seis horas, estenden-
do-se das 14 às 20 horas.
 

Sessão de 26 de Novembro de 2015

Mesa Diretora (na parte da tarde): Acadêmicos Daniel Tabak, Francisco Sampaio 
(Presidente da ANM) e José de Jesus Camargo
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Grande público acompanha o Simpósio Plateia e Bancada Acadêmica

 O Acadêmico Tabak apresen-
tou um histórico do problema, lem-
brando que a preocupação com a 
“qualidade da morte” representa um 
dos grandes temas da atualidade. Os 
dados são eloquentes. Nos próximos 
anos, pela primeira vez, o número 
de indivíduos com mais de 65 anos 
ultrapassará o número de crianças 
com idade inferior a cinco anos. Em 
2030, um em cada oito habitantes do 
planeta terá mais de 65 anos. Estes 
números serão ainda mais dramáti-
cos nos países em desenvolvimen-
to, e extremamente preocupantes 
à medida que nos aproximamos do 
final da vida.

Acadêmico Daniel Tabak, um dos coordenadores 
do Simpósio

De fato, observamos uma maior lon-
gevidade na população mundial, es-
pecialmente associada a uma menor 
taxa de doenças infecciosas. Desta 
forma, as doenças crônicas, como 
o câncer, as doenças cardiovascula-
res e a demência, constituem hoje 
o maior desafio para a promoção da 
saúde global. O cuidado com os in-
divíduos ao final da vida deveria ser 
uma preocupação concreta de todos 
os governantes comprometidos com 
o aprimoramento da qualidade de 
vida dos cidadãos. O cenário atual 
ainda é bem distante da realidade, 
principalmente em nosso país.
 As questões referentes à ter-
minalidade nunca receberam a de-
vida importância nos currículos das 
escolas médicas. Frequentemente, 
a questão é deixada em segundo 
plano, como se a morte fosse op-
cional. A tecnologia hoje utilizada 
no cuidado de pacientes graves per-
mite salvar vidas de indivíduos que, 
certamente, não resistiriam nas 
mesmas condições quando tratados 
no passado. Estes avanços também 
contribuíram, infelizmente, para a 
medicalização da morte: a manu-
tenção da vida a qualquer preço, 
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principalmente com a introdução de 
medidas fúteis que não impedem a 
morte, apenas prolongam o proces-
so de morrer.
 O Acadêmico José de Jesus 
Camargo, do Rio Grande do Sul, fa-
lou sobre “A Noção de Morte Digna”. 
Quando se discute este conceito, te-
mos que considerar, basicamente, 
a circunstância em que ela ocorre: 
se súbita/traumática ou arrastada 
por doença crônica, além da idade 
da pessoa. A morte de um indivíduo 
sadio até o evento e a perda de um 
jovem que nem viveu o suficiente 
para se justificar neste mundo são, 
evidentemente, diferentes daquelas 
mortes que representam o fim da 
linha de uma enfermidade crônica 
que arrastou a vítima e sua família 
pela via crucis do sofrimento.
 A naturalidade com que se 
convive com o acontecido no veló-
rio de pacientes idosos é reveladora 
da nossa tendência de interpretar a 
morte como um previsível e inevi-
tável ponto final do ciclo biológico. 
Mas não se deve esquecer que estas 
racionalizações são desapegadas de 
afeto, porque a morte sempre pare-
cerá cruel, dolorosa e extemporânea 
aos olhos de quem ama, indepen-
dentemente da idade do falecido. 
Por que é assim? Porque o afeto não 
é um sentimento racionalizável, e 
disso só entendem bem os sobrevi-
ventes da dor da perda, ou seja, os 
que morrem um pouco com os que 
se vão.
 A noção de morte digna de-
veria exigir um tempo de prepara-
ção que permitisse o resgate dos 
afetos negligenciados, a confissão 
dos amores omitidos e o reconhe-

cimento agradecido pelo amor in-
condicional. Não há possibilidade de 
morte digna num mar de sofrimento 
físico, de tal modo que um princípio 
básico do atendimento profissional 
é a noção de que toda queixa clí-
nica representa uma urgência mé-
dica. Nada mais incompreensível do 
que um paciente terminal, gemente 
de dor, num hospital moderno. Isto 
deveria ser visto como a mais gros-
seira capitulação da medicina, cuja 
principal missão é aliviar sofrimen-
to.
 Resolvido o penar físico, te-
mos que aplacar o sofrimento emo-
cional com seus desdobramentos, 
familiar e espiritual, e entender que 
nunca estamos prontos para par-
tir e, portanto, este é também um 
tempo de reconquistas apressadas, 
de restaurações afetivas urgen-
tes, de confissões intransferíveis e, 
sempre e muito, de perdão. Propi-
ciar a alguém que está morrendo a 
oportunidade de perdoar e ser per-
doado é uma apoteose de humanis-
mo e generosidade. O médico que 
consegue se oferecer como parcei-
ro neste transe, apesar da vontade 
natural de sair correndo, está içan-
do a arte médica a uma dimensão 
superior. "Propiciar que alguém que 
está morrendo viva estes instantes 
finais, sem dor, sem falta de ar, sem 
remorso, sem culpa e rodeado das 
pessoas que, de fato, vão sentir a 
sua falta é o mais próximo que po-
demos chegar do que se refere como 
morte digna", afirmou Camargo.
 A Dra. Ligia Py, da UFRJ e do 
INCA, fez apresentação sobre “En-
velhecimento e Finitude”, em que 
foi lembrado que as preocupações 
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com o envelhecimento e a morte 
são tão antigas quanto os primeiros 
registros culturais. Na dimensão so-
ciocultural, o envelhecimento vem 
sendo associado à ideia de um ab-
soluto preconceito de decadência e 
perda, como a antessala da morte, 
no bizarro esquecimento do número 
absurdo de mortes violentas de jo-
vens e, ainda, do flagelo da morta-
lidade infantil. Na verdade, a vida é 
a antessala da morte, em qualquer 
idade.
 Há um saudável protesto 
contra a velhice e a morte na im-
possibilidade humana de compre-
ender os mistérios da existência, 
protesto que se dialetiza com a 
inesgotável busca de um sentido 
para a velhice e a finitude da vida. 
Na velhice, este sentido carrega a 
marca de uma certa ambiguidade, 
no entrelaçamento de aspectos de 
aceitação e repulsa que povoam o 
mundo interno das pessoas idosas. 
Para os mais velhos, a morte se 
apresenta em estado bruto, obje-
tivada na realidade da morte pes-
soal, radicalizando a consciência da 
finitude que lhes coroou os tempos 
da maturidade. Na aproximação 
da morte, entre o apego à vida e 
a renúncia final, é possível ainda 
à pessoa idosa que está lúcida e 
orientada, alcançar um crescimento 
pessoal, caso seja capaz de manter 
a sua autonomia e o domínio sobre 
as suas decisões. "A velhice abriga, 
também, um sentido de infinitude, 
carrega a marca de uma provisão 
de recursos internos que acionam 
a provisão de um legado para as 
gerações futuras", concluiu a Profa. 
Ligia Py.

 O Dr. Luiz Gustavo Torres, do 
Centro de Oncologia do Rio de Janeiro 
(CENTRON) discorreu sobre o tema 
“Morrer sem Quimioterapia”. Relatou 
que discussões sobre não prosseguir 
com o tratamento quimioterápico 
são difíceis para os médicos e, 
principalmente, para os pacientes. 
Existem duas razoes fundamentais 
para se administrar quimioterapia 
paliativa em pacientes com câncer 
metastático: 1) aumentar o tempo 
de vida do paciente, 2) melhorar a 
qualidade de vida pelo controle dos 
sintomas da doença neoplásica em 
progressão. No entanto, terapias 
empregadas poderão impactar 
negativamente na qualidade de vida. 
Além dos efeitos tóxicos habituais, 
devem ser considerados outros 
aspectos negativos fundamentais, 
mas pouco discutidos, como tempo, 
muitas vezes os poucos meses 
ou semanas restantes de vida, e 
inconveniência, pela realização de 
exames, sessões de tratamento, 
internações e procedimentos.
 Médicos e pacientes fazem 
estimativas e vivem expectativas, 
respectivamente, irreais no que diz 
respeito ao tempo restante de vida. 
Esse tempo, na maioria das vezes, 
é superestimado, o que prejudica o 
julgamento sobre as decisões tera-
pêuticas e limita a possibilidade de 
discussão honesta sobre o prognós-
tico e o planejamento conjunto (mé-
dico, paciente, família) sobre os cui-
dados a serem implementados no 
final da vida. Evidencias recentes re-
velam que, para pacientes com falha 
terapêutica inicial e tempo de vida 
estimado menor que 6 meses, o uso 
da quimioterapia está relacionado a 
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pior qualidade de vida e maior ris-
co de cuidados médicos agressivos 
no final da vida, como ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação mecâ-
nica e morte em unidade de tera-
pia intensiva. "A quimioterapia não 
é um tratamento fútil, mesmo para 

pacientes nos últimos meses ou se-
manas de vida, todavia os pacientes 
devem ter a oportunidade de fazer 
escolhas sobre seu plano de cuidado 
com expectativas reais em relação 
à terapia, seus valores individuais e 
objetivos", concluiu o Dr. Torres.

Tradicional Chá Acadêmico da ANM

Concerto de harpa durante o Chá Acadêmico
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O debate final, na Sessão das 18h, 
incluiu um tema extremamente con-
troverso, não apenas no meio mé-
dico, mas na comunidade em geral. 
Diversos países no mundo legaliza-
ram métodos para acelerar a morte, 
que compreendem o chamado “sui-
cídio ou morte assistida por médi-
cos”, a eutanásia voluntária, seda-
ção terminal paliativa e a suspensão 
ou não introdução de medidas inca-
pazes de modificar a história natu-

ral de variadas doenças. O papel do 
médico na abordagem deste dilema 
bioético foi debatido pelo Prof. Ser-
gio Zaidhaft, psicólogo da UFRJ, e 
pelo Acadêmico Daniel Tabak.
 As opiniões contra e a favor 
foram moderadas pelo Acadêmico 
Ricardo Cruz. A organização do de-
bate permitiu uma grande interativi-
dade da plateia, através de pergun-
tas e de um sistema eletrônico de 
votação com apuração instantânea.

Acadêmico Ricardo Cruz, responsável pela moderação com a plateia

 A interatividade com os pre-
sentes permitiu verificar várias 
questões interessantes que facilita-
ram as conclusões do evento:
• 88% dos presentes eram ligados à 
área de saúde e apenas 12% eram 
leigos;
• Um terço dos presentes tinha mais 
de 60 anos e mais da metade (53%) 
tinha idade superior a 50 anos;
• Dois terços da plateia revelaram 
que já viveram ou vivenciam no mo-
mento a situação de parentes muito 
próximos com doença crônica, ou 
mesmo terminal, e manifestaram 
muitas dúvidas sobre a questão que 
envolve o quão adequado seria que 
estes pacientes tivessem ou não co-

nhecimento pleno de seus prognós-
ticos, além do melhor tratamento 
que lhes deveria ser sugerido;
• A convicção de que as habilidades 
de um médico experiente e dedica-
do seja fator fundamental para o alí-
vio físico e emocional dos pacientes 
ficou patente nas pesquisas realiza-
das através da interatividade;
• Os aspectos que envolvem a velhice 
foram discutidos e também apresen-
taram resultados muito “divididos”;
•  Cuidados paliativos ao fim da vida 
foram aprovados pela maioria dos 
presentes, embora cerca de 30% não 
soubesse, com clareza, da existência 
desta possibilidade terapêutica que, 
cada vez mais, é difundida no mundo 
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com grande importância. Ficou claro, 
entretanto, que os presentes enten-
dem a necessidade de um adequado 
preparo por parte dos profissionais 
de saúde para que as habilidades no 
lidar com doentes terminais sejam 
as mais adequadas possíveis;
•  A maioria dos presentes confia 
nas decisões médicas, considerando 
que elas são tomadas, de maneira 

geral, com acerto e visando o me-
lhor para o paciente;
•  Questões como dignidade na mor-
te, cuidados hospitalares X cuidados 
domiciliares, e a morte assistida pe-
los médicos também foram avalia-
das, ficando claro que o bom senso 
dos médicos especialistas, aliado a 
uma adequada escuta do paciente e 
de seus familiares, é vital.

Acadêmico Jacob Kligerman participa da discussão

Mesa Diretora (durante a Sessão Ordinária): Acadêmicos Antonio E. Nardi, Daniel 
Tabak, Francisco Sampaio (Presidente da ANM), José de J. Camargo e Cláudio 

Ribeiro

 O presidente Francisco J. 
B. Sampaio encerrou o Simpósio 
agradecendo a presença de 
todos e afirmando que a ANM se 

regozija por, mais uma vez, trazer 
à discussão com a comunidade 
um tema polêmico e de extrema 
importância.



166

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                             Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

26/11/2015



167

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                             Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

26/11/2015
continuação



168

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 184 - 186                                                                                                                             Outubro, Novembro, Dezembro - 2015

26/11/2015

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  O direito de morrer: um debate sobre saúde e dignidade

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/11/26/odireitodemorrerumdebatesobresaudeedignidade/?from_rss=None 1/2

26/11 às 23h27  Atualizada em 26/11 às 23h27

O direito de morrer: um debate sobre saúde e dignidade
Especialistas reforçam a importância dos cuidados paliativos em pacientes terminais

Jornal do Brasil

A visão da medicina como garantia da saúde a todo custo torna o debate em torno da morte de pacientes
com doenças terminais ainda mais complexo. Muitas vezes, a busca incessante pela cura desvia a atenção
do bem estar do doente e estende um período de sofrimento que se convencionou chamar “processo de
morrer”. Para discutir o tema e reforçar a importância dos cuidados paliativos – medidas que buscam o
controle dos sintomas e da dor, além da manutenção da dignidade do paciente – a Academia Nacional de
Medicina promoveu nesta segunda‐feira (26) o simpósio “O direito de morrer”.

“Não há possibilidade de morte digna num mar de sofrimento físico
e uma das nossas maiores missões como médicos é aliviar a
angústia dos pacientes”, disse o coordenador do evento e
especialista em cirurgia torácica José Camargo. Na sua visão,
existe um entendimento equivocado de que qualquer morte fora da
terapia intensiva representa um subatendimento médico. “UTI não
é lugar de morrer, não é um ambiente adequado para alguém nos
seus últimos dias”, explicou.

Para Camargo, que enxerga no Brasil um despreparo no trato com
doentes terminais e suas famílias, cabe aos médicos a sensibilidade de entender as necessidades
específicas de seus pacientes. “A supersinceridade é perigosa. O médico precisa ter sensibilidade para
determinar qual a real necessidade de conhecimento do paciente, o que ele realmente quer saber
quando pergunta alguma coisa”, afirmou.

A medicina brasileira ainda tem muito a fazer no que diz respeito aos cuidados paliativos de pessoas
próximas à morte. Na última edição do Índice de Qualidade de Morte, em que a consultoria britância
Economist Intelligente Unit avaliou 80 países, o Brasil ficou em 42º ‐ atrás de nações como Uganda,
Mongólia e Equador. Na visão de Maria Goretti Sales Maciel, presidente da Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, os discursos sobre o assunto ainda não estão completamente alinhados por aqui.

“Pessoas com doenças graves têm que ser acompanhadas por esses
cuidados desde o momento do diagnóstico, e não apenas em seus
últimos momentos de vida”, alertou. De acordo com ela, a
assistência deve continuar ainda após a morte do paciente, com o
luto de seus familiares. A especialista também lembrou que é
importante desconstruir a ideia de que só pacientes com câncer
necessitam de cuidados paliativos, dado que apenas um em cada
quatro casos de prescrição desse acompanhamento diz respeito a
um dos tipos dessa doença.

Ciência e Tecnologia

"UTI não é lugar de morrer", afirma Camargo

Os cuidados paliativos devem ter início desde o
diagnósticos de um paciente com doença
crônica
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Macial ainda frisou a importância de uma equipe por trás dos
cuidados paliativos, que olhe para as necessidades particulares de cada doente. Neste sentido, o
oncologista Filipe Gusman trouxe para debate o conceito de “dor total”, que engloba não só o aspecto
físico, mas também as mazelas psicológicas, sociais e espirituais que podem acometer um paciente em
seus últimos momentos de vida. Um dos impasses para o uso de medicações que controlem a dor, ele
afirmou, é a má distribuição pelo país. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, Gusman destacou a dificuldade de se encontrar morfina para uso
domiciliar de pacientes com doenças terminais. De acordo com ele, também existem barreiras como a
associação da droga à morte e o medo da dependência – ainda que apenas um em cada 10 mil paciente
crie dependência em relação à morfina e que, na opinião do oncologista, essa não deva ser uma
preocupação em casos de doentes crônicos.

Morte assistida: um tabu que por vezes conforta

A ANM também dedicou uma parte do simpósio ao debate acerca da morte assistida, conhecida também
como “suicídio assistido”. Proibida no Brasil e ainda tida como tabu, a prática consiste na prescrição,
com o consentimento do paciente terminal, de um medicamento que, se ingerido, levará à sua morte. O
conceito não pode ser confundido com a eutanásia voluntária, quando o próprio médico injeta uma
substância letal no paciente.

“Eu prefiro o termo morte assistida porque suicídio dá uma ideia
negativa de autodestruição e doença mental. Essa prática foi
considerada no sentido de conservar a preservação do indivíduo,
reconhecendo que aquele momento era quando ele gostaria de
terminar de viver. [No caso da morte assistida], o médico
participa, mas de fato quem ingere a medicação é o paciente”,
explica o oncologista Daniel Tabak, que também coordenou o
simpósio.

De acordo com ele, os bioeticistas “reconhecem eutanásia
voluntária e morte assistida como sendo a mesma coisa, mas de

fato não o são”. Tabak ainda aponta que, nos países onde a prática é permitida, um terço dos pacientes
que recebem a medicação da morte assistida não chega a ingeri‐la. “O que os pacientes querem,
principalmente, é controle. E isso os deixa confortáveis, o fato de ter a medicação promove certo alívio.
Mas esse é um debate de ideias, e não de propostas, e em nenhum momento essas medidas devem ser
consideradas uma alternativa aos cuidados paliativos. Todos os pacientes precisam ser cuidados até o
final de suas vidas”, conclui. 

"Todos os pacientes precisam ser cuidados até o
final de suas vidas", afirma o oncologista Tabak

26/11/2015
continuação
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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
26/11/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
1º Secretário: Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a 
22ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão as atas 
dos dias 29/10 e 05, 12 e 19/11//2015, que foram aprovadas por unanimidade. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio solicitou ao Secretário-Geral 
Acadêmico Antonio Egidio Nardi que fi zesse as Comunicações da Secretaria. O 
Acadêmico Antonio Egidio Nardi anunciou a realização, em Natal (RN), nos dias 
3 e 4 de dezembro, do 4º Simpósio sobre Cognição Imune e Neural, organizado 
pelo Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e promovido pela Fiocruz e pelo 
Instituto do Cérebro da UFRN, com apoio da Academia Nacional de Medicina, 
que contará, ainda, com a participação do Acadêmico Marcello André Barcinski. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio passou a palavra ao Acadêmico 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, que comunicou que, em evento na tarde de hoje 
na Fiocruz, foi prestada uma homenagem ao Acadêmico José Rodrigues Coura, 
Professor Emérito da instituição, com o lançamento de um documentário sobre 
sua vida e obra, como forma de celebração de 35 anos de organização do 
Curso de Pós-Graduação em Medicina Tropical do Instituto Oswaldo Cruz. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio agradeceu a organização do 
Acadêmico Fabio Jatene e saudou os Acadêmicos que se encontravam reunidos 
no INCOR, em São Paulo, e participavam, por videoconferência, desta Sessão 
Ordinária. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as 
Comunicações dos Acadêmicos. O Acadêmico Pietro Novellino comunicou que 
o Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIRIO aprovou a concessão do título de 
Doutor Honoris Causa ao Acadêmico Ivo Pitanguy. O Acadêmico Walter Zin 
expressou sua preocupação com a possibilidade, declarada pelo Governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, de utilização de recursos da Faperj para o 
pagamento de salários dos funcionários da UERJ, desviando completamente a 
função desta agência de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento no Estado. 
O Acadêmico Arno von Ristow convidou o Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira, 
Presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Regional 
Rio de Janeiro, e informou que esta instituição conferiu a Medalha de Mérito 
Antônio Luiz de Medina à Academia Nacional de Medicina, na pessoa de seu 
Presidente Acadêmico Francisco J.B. Sampaio, por sua grande contribuição 
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no crescimento da especialidade no país. O Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira 
declarou ser uma honra homenagear o grande Acadêmico Antônio Luiz de 
Medina entregando a medalha à Academia Nacional de Medicina, onde ele 
foi Presidente. O Acadêmico Aderbal Sabrá doou à Biblioteca da Academia 
Nacional de Medicina o livro que celebra o convênio estabelecido entre a 
Universidade de Laval, no Canadá, e o Serviço de Imunologia da Santa Casa 
de Misericórdia. O Acadêmico Aderbal Sabrá, aproveitando a última Sessão de 
2015, proferiu palavras de gratidão, estímulo e reconhecimento pelo trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela atual Diretoria da Academia Nacional de 
Medicina. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio declarou aberta a 
vaga da cadeira nº 58 - Secção de Medicina - Patrono: Aloysio de Castro, 
em virtude da passagem a Emérito do Acadêmico Yvon Toledo Rodrigues. As 
inscrições podem ser feitas entre o dia de hoje, 26 de novembro de 2015, e o 
dia 23 de fevereiro de 2016. Dando prosseguimento à Sessão e ao Simpósio 
“O Direito de Morrer”, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu o 
Simpósio, falou da importância do mesmo e convidou o Acadêmico Ricardo 
Cruz para que fizesse perguntas aos presentes, que participaram do debate 
através de um sistema interativo de respostas. Na sequência, o Dr. Sergio 
Zaidhaft, da UFRJ, e o Acadêmico Daniel Tabak expressaram suas opiniões 
no “Grande Debate - Morte assistida por médicos: você é contra ou a favor?”. 
As exposições, realizadas em alto nível, foram comentadas e elogiadas pelos 
Acadêmicos Omar da Rosa Santos e Sérgio Novis. O Dr. Sergio Zaidhaft e 
o Acadêmico Daniel Tabak realizaram réplicas. O Acadêmico Ricardo Cruz, 
então, refez as perguntas para verificar se houve mudança de posicionamento 
pelos presentes após o debate. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
designou uma comissão responsável pela produção do documento oficial do 
Simpósio “O Direito de Morrer”, composta pelos Acadêmicos Daniel Tabak, 
José de Jesus Camargo e Ricardo Cruz, e, em seguida, encerrou a Sessão e 
as atividades científicas da Academia Nacional de Medicina, que retornam em 
março de 2016. Estiveram presentes, em São Paulo, por videoconferência, os 
Acadêmicos: Rubens Belfort Jr., Silvano Raia, Eduardo Moacyr Krieger, Fabio 
Jatene, Samir Rasslan e José Osmar Medina (6). Estiveram presentes, no Rio 
de Janeiro, os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Yvon Toledo Rodrigues, José de 
Jesus Camargo, Daniel Tabak, Ricardo Cruz, José Manoel Jansen, Walter Zin, 
Meer Gurfinkel, Omar da Rosa Santos, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Deolindo de Souza Gomes Couto, Milton Meier, Rui Haddad, Sergio Novis, Jacob 
Kligerman, Henrique Murad, Aderbal Sabrá, Marcos Moraes, Antonio Egidio 
Nardi, Octavio Vaz, Glaciomar Machado, Carlos Alberto Barros Franco, Adolpho 
Hoirisch, Orlando Marques Vieira, Luiz Fernando Ferreira, Omar Lupi, Gerson 
Canedo de Magalhães, José Augusto Messias, Claudio Cardoso de Castro, Arno 
von Ristow, Talita Franco, Carlos Telles, Doris Rosenthal, Delta Madureira Filho, 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Felippe Mattoso, Celso Portela, Oswaldo Moura 
Brasil, Azor José de Lima, Celso Ferreira Ramos Filho, José Carlos do Valle, 
Paulo Buss, Carlos Eduardo Brandão Mello, Gilberto de Nucci (44).
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ANM ENCERRA A PRIMEIRA 
EDIÇÃO DE SEU CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO

26/11/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 Na tarde de 26 de novembro 
de 2015, foi finalizada a primeira 
edição do Curso de Atualização em 
Medicina, Cirurgia e Ciências Aplica-
das da Academia Nacional de Medi-
cina. Depois de 4 meses de ativida-
des, na maior parte conduzidas por 
Acadêmicos, que envolveram aulas 
teóricas, chás com os Acadêmicos 
e visitas guiadas à ANM, além das 
Sessões Ordinárias, os participantes 
se mostraram bastante satisfeitos.
 Em breve pronunciamento, 
o Acadêmico Paulo Buss, Coorde-
nador do Curso, afirmou que esta 
primeira edição foi extremamente 
proveitosa, principalmente por indi-
car aquilo que deve ser melhorado 
e aquilo que deve ser mantido nos 
próximos semestres. A expectativa 
é que o Curso aconteça duas ve-
zes por ano. O Presidente Francisco 
Sampaio, por sua vez, agradeceu a 
todos os envolvidos na organização 
da iniciativa e reforçou que o Curso 
de Atualização denota mais um ele-
mento de aproximação entre a ANM 
e a sociedade.

Acadêmicos Paulo Buss (Coordenador 
do Curso) e Francisco Sampaio 

(Presidente da ANM) falam aos alunos 
no Encerramento do Curso
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Acadêmicos Paulo Buss (Coordenador do Curso) e Francisco Sampaio (Presidente 
da ANM) posam com alguns dos alunos no Encerramento do Curso

Confira a programação completa da primeira edição do Curso de 
Atualização em Medicina, Cirurgia e Ciências Aplicadas da ANM:

06 de agosto
17:00 - História da ANM e Apresentação do Curso - Acadêmicos Francisco 
Sampaio e Paulo Buss
18:00 - A Saúde no Brasil em 2030 - Prof. José Carvalho de Noronha (Fiocruz)
13 de agosto
17:00 - Primeiro Atendimento no AVE Isquêmico - Acadêmico Sérgio Novis
18:00 - A Telemedicina e as Perspectivas de uma Realidade Próxima em 
Educação, Assistência e Pesquisa - Prof. Chao Lung Wen (USP)
20 de agosto
17:00 - Visita à ANM (Acadêmico Orlando Marques Vieira) e Chá com 
Acadêmicos
18:00 - Simpósio Financiamento à Pesquisa e à Pós-Graduação. Problemas e 
Perspectivas Face à Nova Realidade Econômica
27 de agosto
Sem atividades
03 de setembro
17:00 - Diarréias Agudas - Acadêmico José Galvão Alves
18:00 - Programa Mais Médicos e Mais Especialistas - Prof. Florentino Cardoso 
(Associação Médica Brasileira)
10 de setembro
17:00 - Abdome Agudo - Acadêmico Delta Madureira Filho
18:00 - A Beleza e a Feiúra: O que há de objetivo quando se analisa o subjetivo? 
- Acadêmico Ricardo José Lopes da Cruz
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17 de setembro
17:00 - Afecção Abdominal no Idoso - Acadêmico Samir Rasslan
18:00 - Como Escolher e Ler Artigos Científicos - Prof. Luiz Jorge da Conceição 
Júnior (Coordenador do Curso de Atualização)
24 de setembro
17:00 - Trauma Torácico: Atendimento Pré-Hospitalar - Acadêmico Rui Haddad
18:00 - Desafios Globais da Pesquisa em Saúde - Prof. Reinaldo Guimarães 
(Associação Brasileira de Química Fina)
1º de outubro
17:00 - Diabetes Mellitus - Dra. Anna Gabriela Fuks (Regional RJ da Sociedade 
Brasileira de Diabetes)
18:00 - Autopsia Virtual como Instrumento de Pesquisa e Ensino: O Caso de D. 
Pedro I - Prof. Paulo H. M. Saldiva (USP)
08 de outubro
17:00 - O ECG na Emergência - Acadêmico Carlos Gottschall
18:00 - Desafios no Desenvolvimento de Novos Tratamentos Anticâncer no Brasil 
- Acad. Gilberto Schwartsmann (UFRGS)
15 de outubro
17:00 - Infarto Agudo do Miocárdio - Acadêmico Cláudio Benchimol
18:00 - O Museu do Amanhã: Projeto de um Museu Contemporâneo de Ciência - 
Prof. Luiz Alberto Oliveira (Curador do Museu do Amanhã)
22 de outubro
17:00 - Uso de Antibióticos na Prática Clínica - Acadêmico Celso Ramos Filho
18:00 - Riquezas e dificuldades pouco conhecidas da Amazônia Brasileira - 
Acadêmico José Rodrigues Coura
18:30 - A evolução da cirurgia do rejuvenescimento facial na virada do século 
XXI - o Período Dourado - Prof. Brunno von Ristow (Pacific Medical Center - EUA)
29 de outubro
17:00 - Chá com Acadêmicos
18:00 - A eletroconvulsoterapia - Acadêmico Antonio Egidio Nardi
18:30 - 60 anos de antidepressivos: há algo novo? - Prof. Ricardo Moreno (USP)
05 de novembro
17:00 - Relação Médico-Paciente - Acadêmico José Camargo
18:00 - Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer: um modelo de sucesso 
em atendimento e pesquisa - Acadêmico Paulo Niemeyer Filho
12 de novembro
17:00 - Semiologia em Pneumologia - Acadêmico José Manoel Jansen
18:00 - Olhando a clínica e a cirurgia com os olhos da ciência médica básica: 
como era e como se traduz hoje em medicina translacional - Acad. Antonio Paes 
de Carvalho
19 de novembro
17:00 - TCE - Dr. Flavio Nigri (UERJ)
18:00 - As doenças transmitidas por Aedes no Estado do Rio de Janeiro: Planos 
de contingência e perspectivas de controle - Dr. Alexandre Chieppe (Secretaria 
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro)
26 de novembro
17:00 - Encerramento do Curso e Chá com Acadêmicos
18:00 - Debate: "Morte assistida por médicos: você é contra ou a favor?" - 
Acadêmico Daniel Tabak e Dr. Sergio Zaidhaft (UFRJ)
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA RECEBE 
ENCONTRO DAS LIGAS DE TRAUMA E 

CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO

27 de Novembro de 2015

 Na sexta-feira, 27 de novem-
bro de 2015, a Academia Nacional 
de Medicina foi palco do 1º Encon-
tro das Ligas de Trauma e Cirur-
gia do Rio de Janeiro. Organizado 
pelos estudantes, com o apoio da 
Academia Nacional de Medicina, o 
evento teve programação bastante 
ampla e apresentações de alto ní-
vel proferidas por especialistas em 
Trauma e Emergência, pela ma-
nhã, e Cirurgia, à tarde. O Anfi te-
atro Miguel Couto fi cou lotado por 
mais de 200 alunos das Faculdades 
de Medicina de Estácio de Sá, Sou-
za Marques, UFF, UFRJ, Unigranrio, 

UNIRIO e Universidade Severino 
Sombra.
 A Academia Nacional de Me-
dicina e seu Presidente, Acadêmico 
Francisco J. B. Sampaio, foram re-
presentados pelos Acadêmicos Pie-
tro Novellino, ex-Presidente da Ins-
tituição, e Carlos Antonio Barbosa 
Montenegro, designado Presidente 
das Ligas Estudantis da ANM. Em 
seus discursos, durante a Cerimônia 
de Abertura, ambos frisaram a im-
portância da aproximação entre a 
ANM e a sociedade e destacaram que 
a Academia está de portas abertas 
para receber iniciativas dos alunos.

Mesa Diretora da Cerimônia de Abertura do 1º Encontro das Ligas de Trauma e 
Cirurgia do Rio de Janeiro
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Anfiteatro Miguel Couto lotado por 
mais de 200 estudantes de Medicina

Alunos de diversas Faculdades de 
Medicina participam de lanche no Salão 

Nobre

 Antes do 1º Encontro das 
Ligas de Trauma e Cirurgia do Rio 
de Janeiro, a ANM recebeu, desde 
agosto de 2015, o 1º Encontro de 
Ligas Acadêmicas de Ginecologia e 
Obstetrícia do Rio de Janeiro e a 1ª 
Convenção Brasileira de Neuroligas. 
Além destas atividades de grande 
porte, ao longo do último semestre, 
outras diversas ações de ligas foram 
realizadas, como aulas, palestras e 
videoconferências.

Acadêmico Carlos Montenegro 
lança seu novo livro na ANM

 Também no dia 27 de 
novembro, o Acadêmico Carlos 
Antonio Barbosa Montenegro lançou 
o livro “Emergências em Obstetrícia 
e Ginecologia”, escrito em parceria 
com os Profs. Cristos Pritsivelis, 
Antonio Braga, Laura Osthoff e 
Jorge de Rezende Filho. Durante o 
intervalo do 1º Encontro das Ligas de 
Trauma e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
o Acadêmico Montenegro e outros 
autores receberam convidados e 
admiradores do trabalho. Após o 

lançamento oficial, um exemplar foi 
sorteado entre os participantes do 
encontro de estudantes.

Acadêmico Carlos Montenegro lança 
o livro "Emergências em Obstetrícia e 
Ginecologia" no Salão Nobre da ANM
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Reportagens publicadas na imprensa sobre a ANM e o 
MARCO LEGAL de CIÊNCIA e TECNOLOGIA, a MANUTENÇÃO 
do PORTAL de PERIÓDICOS CAPES e o PROTESTO CONTRA 
A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC 
18/2015) que diminuiria o percentual de investimento 
em Educação e Pesquisa

Jornal do Brasil - 16 de dezembro de 2015
Entidades científi cas defendem novo marco legal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Jornal do Brasil - 18 de dezembro de 2015
Protesto contra PEC que diminui verba de Ciência e Tecnologia

Rádio Tupi - 18 de dezembro de 2015
Entrevista do Presidente da ANM contra a proposta de Emenda 
Constitucional PEC 18/5

Jornal do Brasil - 18 de dezembro de 2015
Entidades científi cas enviam carta a Mercadante pela 
Manutenção do Portal de Periódicos Capes 

Jornal do Commercio - 21 de dezembro de 2015 
ANM e Entidades científi cas pedem manutenção do Portal de 
Periódicos Capes 

Rádio Tupi - 21 de dezembro de 2015
Debate sobre a PEC 18/2015

Jornal do Brasil - 21 de dezembro de 2015 
Após carta da Academia Nacional de Medicina PEC é retirada 
de pauta

Jornal do Commercio - 22 de dezembro de 2015 
PEC18/2015 é retirada da Pauta 

Rádio Tupi - 22 de dezembro de 2015 
Retirada da Pauta - PEC 018/2015
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16/12/2015

Quinta-feira, 16 de dezembro de 2015

Jornal do Brasil

Em 2011 começou no Congresso Nacional o processo de revisão do marco regulatório de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CTI). Pela importância do tema, dezenas de entidades da sociedade civil se envolveram e 
participaram ativamente das discussões para aperfeiçoamento da proposta em tramitação (PL 2177/2011 
inicialmente na Câmara, PLC 77/2015 atualmente no Senado). Foram quatro anos de intensos debates em 
diversas reuniões, audiências públicas e seminários.

É de conhecimento de todos que a Ciência, Tecnologia e Inovação são alicerces para o desenvolvimento 
econômico e social de um país. Está comprovado que investimentos nessas áreas colocam o país num novo 
patamar no cenário internacional, aumentando sua competitividade, a perspectiva da cooperação científica 
e tecnológica e a capacidade de inserção numa economia cada vez mais intensa em

Ciência e Tecnologia
16/12 às 16h51 - Atualizada em 16/12 às 16h57

Entidades científicas defendem novo marco legal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação

conhecimento.

Há consenso, portanto, de que o Brasil precisa modernizar seu marco legal para assegurar o avanço da 
ciência, o desenvolvimento tecnológico e o estímulo à inovação. E é neste sentido de que as entidades da 
sociedade civil, entre outras, unem‐se nesta Aliança para defender a imediata aprovação e sanção do novo 
marco legal.

O novo marco legal – já aprovado na Câmara e nas Comissões do Senado – irá permitir maior aproximação 
entre pesquisadores e empresas, setor público e privado, desburocratizando a gestão dos seus projetos e 
criando ambientes propícios para a inovação, por meio de diversos mecanismos específicos e da retirada de 
gargalos e restrições que dificultavam essa interação.

O Brasil está em 70o posição no Índice Global de Inovação de 2015 (The Global Inovation Index ‐ Cornell 
University, ISEAD e WIPO). Tal situação mostra‐se muito aquém da posição em que deveria estar, já que tem 
uma comunidade científica de alta qualidade, um empresariado competente e inovador, além de enfrentar 
prementes necessidades de expansão da economia. É imperativa uma grande mobilização para responder ao 
desafio de mudar a realidade atual, na velocidade compatível com o que vem ocorrendo no mundo.

Cientes da importância deste novo marco legal para o País, as entidades que participam desta Aliança 
acreditam que a luta em defesa da CTI se confunde com a luta em defesa do futuro de nosso país, de nossa 
sociedade e de toda humanidade.

Nestes termos, as referidas entidades, abaixo listadas, subscrevem o presente documento, alinhadas num só 
e veemente propósito pelo bem do Brasil, em defesa do Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e
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Inovação, sem prejuízo de outras que queiram se juntar ao processo, para que se dê conhecimento 

público desta iniciativa. 

ABC – Academia Brasileira de Ciências

ANM – Academia Nacional de Medicina

ABIPTI – Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa, Tecnologia e Inovação 

ABRUC ‐ Associação Brasileira das Universidades Comunitárias

ABRUEM – Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras 

ANPROTEC – Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores  

CONFIES – Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica 

CONSECTI – Conselho Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I

CONFAP – Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa

COPPE/UFRJ – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós‐Graduação e Pesquisa de Engenharia 

CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

FORPROP – Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação

FORTEC – Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia  

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

16/12/2015
continuação
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18/12/2015 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Presidente da Academia de Medicina protesta contra PEC que tira verba de Ciência e Tecnologia

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/12/18/presidentedaacademiademedicinaprotestacontrapecquetiraverbadecienciaetecn… 1/2

Hoje às 20h00  Atualizada hoje às 21h19

Presidente da Academia de Medicina protesta contra PEC
que tira verba de Ciência e Tecnologia
Proposta da Alerj também deixa em aberto investimento na Uerj e reduz o da Faperj

Sextafeira, 18 de dezembro de 2015

Jornal do Brasil

O presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM) Francisco J. B. Sampaio, em carta aberta, critica
a Proposta de Emenda Constitucional que prevê a redução do mínimo da receita de impostos a ser
investido pelo Estado do Rio em Educação, de 35% para 25%, deixa em aberto o percentual destinado à
Uerj e reduz o investimento na Faperj. O documento, dirigido ao deputado estadual Edson Albertassi
(PMDB), autor da proposta, alerta que esta pode destruir os avanços obtidos pelo Estado nos últimos anos
em Educação, Ciência e Tecnologia. 

"Solicitamos respeitosamente a V. Exa. que retire esta PEC, que precisa ser melhor discutida, envolvendo
a comunidade acadêmica", destaca a carta, que informa ainda que a Academia Nacional de Medicina,
entidade científico cultural mais antiga do país, se coloca à disposição para sediar, organizar e moderar
fóruns de discussão sobre o assunto.

Confira a carta aberta da ANM na íntegra:

CARTA ABERTA DA ACADEMIA NACIONAL SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL QUE
REDUZIRÁ DE 35% PARA 25% O MÍNIMO DA RECEITA DE IMPOSTOS A SER INVESTIDO PELO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO EM EDUCAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Líder do Governo na ALERJ

Deputado EDSON ALBERTASSI

A comunidade científica tomou conhecimento que tramita na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), de sua autoria, que reduz de 35% para 25% da
receita de impostos o mínimo a ser investido pelo Estado em Educação.

O novo texto também deixa em aberto o percentual obrigatório destinado à Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), atualmente de 6%. Desta forma, o Estado teria autonomia para investir o valor
que determinasse.

O investimento na Fundação de Amparo à Pesquisa (Faperj) também seria reduzido de 2% para 1% da
arrecadação de impostos.

Somos sabedores de que V. Exa. desenvolve há mais de 15 anos um dos maiores projetos de prevenção às
drogas do Estado do Rio de Janeiro, através do “Cidade Sem Drogas” e certamente é pessoa de grande
sensibilidade com respeito à educação e desenvolvimento de nossos jovens e de nosso estado, pelo qual
muito lhe admiramos.

Ciência e Tecnologia

18/12/2015
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18/12/2015 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Presidente da Academia de Medicina protesta contra PEC que tira verba de Ciência e Tecnologia

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/12/18/presidentedaacademiademedicinaprotestacontrapecquetiraverbadecienciaetecn… 2/2

Deste modo, a Academia Nacional de Medicina lembra a V. Exa. que esta PEC pode significar a 
destruição de todos os significativos avanços que o Estado do Rio de Janeiro obteve nos últimos anos em 
termos de Educação, Ciência e Tecnologia. Assim, solicitamos respeitosamente a V. Exa. que retire esta 
PEC, que precisa ser melhor discutida, envolvendo a comunidade acadêmica.

A Academia Nacional de Medicina, entidade científico cultural mais antiga do país, se coloca à disposição 
de V. Exa. para sediar, organizar e moderar todos os fóruns de discussão sobre este assunto, que V. Exa. 
desejar.

Muito atenciosamente,

Francisco J. B. Sampaio
Presidente, Academia Nacional de Medicina

18/12/2015
continuação
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Rádio Tupi - 18 de dezembro de 2015

Entrevista do Presidente da ANM 
contra a proposta de 

Emenda Constitucional PEC 18/5

http://www.anm.org.br/arquivos/1614326/%C3%A1udio%20
francisco%20sampaio%20%2018DEZ.mp3
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18/12/2015 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Entidades científicas enviam carta a Mercadante pela manutenção do Capes 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/12/18/entidadescientificasenviamcartaamercadantepelamanutencaodocapes/ 1/3

Hoje às 12h25  Atualizada hoje às 12h31

Entidades científicas enviam carta a Mercadante pela
manutenção do Capes 

Sextafeira, 18 de dezembro de 2015

Jornal do Brasil

Importantes entidades científicas do país enviaram uma Carta Manifesto ao ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, a propósito dos fortes rumores sobre o corte do Portal de Periódicos Capes. A Academia
Nacional de Medicina, que também assina a carta, destaca que o Portal de Periódicos Capes é um dos
mais importantes instrumentos no Brasil para a pesquisa e pós‐graduação.

Veja a carta:

Excelentíssimo Senhor

Ministro ALOIZIO MERCADANTE

Ministério da Educação

Brasília, DF

Senhor Ministro,

O que nos traz neste momento a Vossa Excelência são rumores, já correntes largamente na comunidade
científica, que nos carregam de preocupação e indicam a necessidade de nossa mobilização: a de que o
Portal de Periódicos da Capes poderá ter seu orçamento cortado no ano de 2016.

Esperamos que esses rumores não emanem da realidade, pois seria impensável – ou mesmo inconcebível –
o País ficar desprovido de um instrumento de utilidade tão relevante para o funcionamento regular do
nosso sistema de educação e de ciência, tecnologia e inovação.

O Portal de Periódico da Capes é recoberto de virtudes importantíssimas. Perdê‐lo ou prejudicar seu
funcionamento implicaria, por consequência, prejuízos de grande abrangência e impacto na comunidade
científica.

O primeiro aspecto positivo do Portal está já em seu formato – atual, eficiente, democrático e com
capilaridade para atingir as regiões mais remotas do País – de operar como uma plataforma web
acessível e “acessável” a e por toda comunidade científica brasileira. A recente e formidável expansão
do nosso ensino superior público, especialmente a criação de novas universidades e novos campi pelo
governo federal, teria sido impossível sem o Portal de Periódicos da Capes. Ou seja, o Portal teve e tem
um papel de inclusão científica sem par e sem precedentes em nosso País.

Podemos assegurar, também, que o crescimento da nossa pós‐graduação e da nossa ciência foi, em
grande parte, sustentado no Portal de Periódicos.

Ciência e Tecnologia
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18/12/2015 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Entidades científicas enviam carta a Mercadante pela manutenção do Capes 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/12/18/entidadescientificasenviamcartaamercadantepelamanutencaodocapes/ 2/3

Os números mostram que houve uma grande adesão ao Portal. São mais de 420 instituições usuárias com
mais de 3, 5 milhões de estudantes universitários, que incluem tanto as mais antigas e consolidadas
como as mais recentes e ainda emergentes espalhadas por todo o território nacional. E essa adesão não
tem caráter apenas institucional: o Portal cumpre rigorosamente a sua finalidade precípua ao ser
amplamente utilizado por nossos docentes e pesquisadores e estudantes de graduação e de pós‐
graduação no seu dia‐a‐dia de trabalho acadêmico ou científico. Em 2014 foram mais de 100 milhões de
acessos ao Portal ou seja, 274 mil acessos e downloads por dia!

Pela ótica do uso, portanto, a existência do Portal está mais do que plenamente justificada.

Outra virtude do Portal é a que diz respeito aos gastos de recursos públicos. Pelo seu aspecto de uso
coletivo, o Portal possibilita ao Tesouro um custo financeiro muito inferior na comparação com as
assinaturas individuais dos periódicos. Aliás, podemos mesmo afirmar que o Portal possibilita ao Brasil
um custo por usuário extremamente vantajoso.Hoje, o Portal possibilita baixar um texto completo
(freqüentemente com dezenas de páginas), fazendo  o custo do documento baixado cair para poucos
centavos por página, ou seja mais barato do que uma cópia xerox desse mesmo artigo e, no caso do
Portal, já incluído o custo da assinatura do periódico!Esse benefício se torna ainda mais acentuado
quando se considera o poder de negociação da Capes com as editoras. As instituições de pesquisa,
universitárias ou não universitárias, não conseguiriam reproduzir, individualmente, as mesmas condições
de negociação com as grandes editoras.

Haveremos de concordar, portanto, que também do ponto de vista financeiro o Portal de Periódicos tem
sua existência plenamente justificada.

Como instituições que lutam histórica e incondicionalmente pelo aprimoramento da educação, da
ciência, da tecnologia e da inovação, entendemos que prejuízos ao Portal de Periódicos da Capes
significará submeter o Brasil a anos e anos de atraso – o que, portanto, trata‐se de algo inconcebível.

Reconhecemos o momento difícil da economia brasileira, particularmente das contas do governo federal,
e a necessidade de se promover ajuste fiscal. Reiteramos, no entanto, que cortes no sistema educacional
e de C,T&I irão impactar negativamente o futuro do País. Assim, esperamos que sejam mantidos os
importantes programas e ações do sistema, como é o caso do Portal de Periódicos.

Reafirmamos nossa expectativa de que os rumores sobre problemas orçamentários com o Portal de
Periódicos não tenham mesmo base na realidade, e permanecemos à disposição de Vossa Excelência para
continuar a colaborar com o MEC e com a Capes.

Atenciosamente,

HELENA B. NADER

Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

JACOB PALIS

Presidente da Academia Brasileira de Ciências

FRANCISCO J. B. SAMPAIO

Presidente da Academia Nacional de Medicina

FRANCILENE GARCIA

Presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores e do

18/12/2015
continuação
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18/12/2015 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Entidades científicas enviam carta a Mercadante pela manutenção do Capes 

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/12/18/entidadescientificasenviamcartaamercadantepelamanutencaodocapes/ 3/3

Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I

SERGIO LUIZ GARGIONI

Presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

MARIA LUCIA CAVALLI NEDER

Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO

Presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais

BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO

Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

Pe. PEDRO RUBENS

Presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias

18/12/2015
continuação
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Rádio Tupi - 21 de dezembro de 2015

Debate sobre a PEC 18/2015

http://www.anm.org.br/arquivos/1639418/MAT%20MARINHO%20
21.12.mp3
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21/12/2015 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Após carta da Academia Nacional de Medicina, PEC é retirada de pauta 

1/2

Hoje às 12h32  Atualizada hoje às 12h43

Após carta da Academia Nacional de Medicina, PEC é retirada de pauta 
Proposta reduzia investimento do Estado do Rio em Educação

Segundafeira, 21 de dezembro de 2015

Jornal do Brasil

O deputado Edson Albertassi (PMDB) retirou de pauta a Proposta de Emenda Constitucional 18/2005, que
previa a redução do mínimo da receita de impostos a ser investido pelo Estado do Rio em Educação,
deixava em aberto o destinado à Uerj e reduzia o investimento na Faperj. A medida acontece após a
Academia Nacional de Medicina ter enviado uma Carta Aberta ao parlamentar solicitando um melhor
debate sobre o tema.

>> Presidente da Academia de Medicina protesta contra PEC que tira verba de Ciência e Tecnologia

Nesta segunda‐feira, a Academia Nacional de Medicina divulgou nova Carta Aberta em agradecimento ao
deputado Edson Albertassi. "Tínhamos certeza de que ilustre Deputado Albertazzi, líder do governo na
Câmara, que tanto ama a educação e tem lutado por ela, não deixaria isso seguir adiante", diz a carta.

Veja, na íntegra, o documento:

CARTA ABERTA DA ACADEMIA NACIONA DE MEDICINA À COMUNIDADE CIENTÍFICA, COMUNIDADE
ACADÊMICA E AO POVO DO RIO DE JANEIRO, EM AGRADECIMENTO AO DEPUTADO EDSON ALBERTASSI.

O presidente da Academia de Medicina, Prof. Francisco J. B. Sampaio, acaba de ser comunicado
diretamente, por telefone, às 11:33 desta segunda‐feira (21) pelo Exmo. Deputado Edson Albertassi, que
em função da carta enviada pela Academia Nacional de Medicina contra a PEC 18/20015, o mesmo está
retirando de pauta esta Proposta de Emenda Constitucional.

A PEC previa a redução do mínimo da receita de impostos a ser investido pelo Estado do Rio em
Educação, de 35% para 25%, e deixava em aberto o percentual destinado à Uerj (que era de 6%) e reduzia

o investimento na Faperj de 2% para 1%.

Tínhamos certeza de que ilustre Deputado Albertazzi, líder do governo na Câmara, que tanto ama a 
educação e tem lutado por ela, não deixaria isso seguir adiante. O ilustre Deputado é homem de grande 
sensibilidade e lidera e coordena há mais de 15 anos um dos maiores projetos de prevenção às drogas do 
Estado do Rio de Janeiro, através do “Cidade Sem Drogas”. 

Em nome de toda a comunidade Acadêmica, Científica e de Nossos Jovens Estudantes, agradecemos ao 
Deputado Edson Albertassi por este ato de grandeza.

Muito atenciosamente,

Francisco J. B. Sampaio
Presidente da Academia Nacional de Medicina

Fundada em 1829.

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/12/21/aposcartadaacademianacionaldemedicinapeceretiradadepauta/

Ciência e Tecnologia
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Rádio Tupi - 22 de dezembro de 2015

Retirada da Pauta - PEC 018/2015

http://www.anm.org.br/arquivos/6723481/TUPI%20-%20PEC%20
018%20-%20Academia%20Nacional%20de%20Medicina%20-%20
22.12.15.mp3
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES  _____________________________

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados para:

Acadêmico José Galvão Alves
Editor-Chefe dos Anais da ANM
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 companhias 
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 é 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 e artigos especiais (História da Medicina, p.ex.). 
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 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.
 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 
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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 dpi para 
possibilitar uma impressão nítida. 

TABELAS:
 Deverão ser numeradas em algarismos arábicos e constar 
isoladamente em páginas separadas. Cada tabela deverá ter uma legenda. 
As tabelas deverão ser mencionadas no texto através de algarismos 
arábicos, e numeradas consecutivamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
 Deverão ser numeradas de modo consecutivo, na ordem em que 
são inicialmente mencionadas no texto. Identificar as referências no texto 
através de números arábicos entre parênteses. Não deverá ser incluído 
material não publicado e comunicações pessoais na lista de referências; 
se for absolutamente necessário, mencione estas citações no corpo do 
texto. As 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. 
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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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