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Prefácio
Presidente

Rubens Belfort

A Academia Nacional de Medicina, aos
192 anos, continua seu papel de registrar
os maiores eventos e acontecimentos
relacionados à medicina e segue fonte rica
e importante para todos graças ao nosso
Centro da Memória Médica, compreendendo
o Arquivo, o Museu e a Biblioteca.
Nele estão os registros de muitas das
maiores ocorrências médicas nestes quase
dois séculos e esse volume registrando a
memória da Academia Nacional de Medicina
em 2021 tem também esta finalidade.
Estes anos difíceis que atravessamos serão
muito importantes em análises futuras e as
informações adequadas e detalhadas muito
úteis.
A memória também mostra o valor e a
riqueza das contribuições dos acadêmicos
nesse período de crise. Apesar das situações
médicas, econômicas e sociais adversas
a Academia se mostrou pujante e útil à
sociedade brasileira.
As atividades aqui demonstradas, ainda
que o esforço tenha sido muito grande, não
demonstram a totalidade de suas ações,
pois muitas delas são intangíveis. Foram
realizadas diariamente não apenas na nossa
instituição, mas também nos ambientes de
trabalho e de influência dos acadêmicos,
tratando de sempre informar, educar e
batalhar para tentar convencer governantes
e diferentes setores de nossa sociedade
sobre a importância de embasamento
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científico para a tomada de decisões e
a necessidade de separar os interesses
da medicina da manipulação de fatores
políticos menores.
Com enorme responsabilidade de ter
assumido a presidência da Academia sem
saber como seriam difíceis esses meses
pela frente, tive a sorte de contar com uma
diretoria fantástica e trabalhadora tornando
nossas atividades mais eficientes e fáceis.
Também contamos com o apoio
do nosso excelente time administrativo
responsável pela elaboração desta Memória,
ideia e projeto do 1º Secretário Acadêmico
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa e do
Secretário Geral Acadêmico Carlos Eduardo
Brandão Mello.
A Academia Nacional de Medicina
continuará a cumprir seu papel, graças mais
do que tudo e todos outros, aos acadêmicos.
São 674 acadêmicos que desde 1829
repartem os mesmos valores e objetivos em
benefício da medicina e da saúde brasileira.
Uma enorme e única tradição de
responsabilidade, brilho e comprometimento
médico e social.

Acadêmico Rubens Belfort Jr.
Presidente da Academia Nacional de Medicina
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Relatório da
Secretaria Geral

A Academia Nacional de Medicina, a
mais antiga instituição médica científica e
cultural do país, fundada em 30 de junho de
1829, comemorou nesse ano de 2021, 192
anos de sua fundação.
Nesses últimos 20 meses, o Brasil e o
Mundo foram confrontados com a tragédia
e a pandemia do novo coronavírus, que
trouxe muita dor, sofrimento, incertezas
e dificuldades, aqui e lá fora, com imenso
número
de
pessoas
contaminadas,
infectadas, hospitalizadas e que evoluíram
para o óbito.
A pandemia do novo coronavírus, a mais
importante e grave do último século, não
foi apenas de natureza médico-sanitária.
Ela também foi acompanhada de outras
pandemias, como a social e econômica
(sindemia), de natureza ético, moral e de
costumes, política (verdadeiro pandemônio
político), aqui e lá fora, em grande parte
provocadas pelo negacionismo científico e
falta de lideranças.
Nesse momento tão difícil e dramático
pelo qual ainda vivemos, há que se louvar o
papel fundamental das instituições médicas,
dos médicos, pesquisadores, cientistas,
profissionais de saúde, que deram muito
mais do que a sua simples contribuição.
Muitos perderam a própria vida, ao se
doarem no atendimento da população,
mesmo nas mais difíceis conjunturas de
saúde e de educação, fragilizadas ao longo
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de décadas nesse país e em outros recantos.
A ANM e seus membros permaneceram
atuantes, ativos, atendendo e acompanhando
seus pacientes nas unidades de saúde, nos
hospitais e, muitos até mesmo na linha
de frente no atendimento a pandemia
da COVID-19. Além disso, permaneceram
produzindo
ciência
e
divulgando-a
através de seminários, publicações, aulas,
podcast, vídeos e todas as plataformas de
comunicação e de informação disponíveis.
Dessa forma, este relatório da
Secretaria Geral da ANM é, em verdade,
uma coletânea das principais atividades,
seminários, projetos, aulas e campanhas
de conscientização que foram produzidos
pelos membros titulares e eméritos da ANM
nos difíceis anos de 2020 e 2021.
Ao longo de 2020 e 2021, a Diretoria
da ANM organizou 88 sessões científicas
ordinárias, 22 reuniões de diretoria e 10
sessões de saudade (In Memoriam) dos
acadêmicos falecidos.
Diplomou 7 novos Honorários Nacionais
e Estrangeiros, sendo todas essas atividades
realizadas por via virtual através da
plataforma Zoom (Web Hall da ANM).
Número considerável de sessões
científicas abordou, ainda, as manifestações
da COVID-19, suas implicações em Saúde
Pública, a síndrome pós-Covid, dentre
outras. Outras sessões tiveram como
tema principal a imunoterapia no Câncer,

7

ACADEMIA
NACIONAL DE
MEDICINA

Editorial

Obesidade, Doenças Hepáticas, Saúde
Digital e Inteligência Artificial, Imagem em
Oncologia, Transplantes, Prevenção do
Suicídio, dentre outros.
Reuniões conjuntas entre as Academias
Nacional de Medicina (ANM) e Brasileira de
Ciências (ABC) e Ciências Farmacêuticas do
Brasil (ACFB) foram realizadas para discutir
os “Gargalos no enfrentamento da COVID-19”
e as “Evidências Científicas e COVID-19”,
abordando as dificuldades de acesso a
material de consumo, kits de anestesia para
intubação orotraqueal e de balas de oxigênio,
assim como perspectivas e caminhos para
otimizar a vacinação contra a COVID 19 da
população brasileira. Três sessões especiais
foram realizadas pelo Programa de Jovens
Líderes Médicos da ANM, coordenados pelos
acadêmicos Marcello Barcinski e Patricia
Rocco, abordando o perfil e a formação dos
futuros jovens líderes médicos do país.
Outra iniciativa exitosa foi a realização
no período de recesso de final de ano,
tradicionalmente sem reuniões científicas,
dos Seminários de Verão, coordenado
pelo Acadêmico Marcello Barcinski, com
a temática de Humanidades e Saúde,
homenageando o saudoso confrade
Acadêmico Ricardo Cruz. Foram quatro
sessões em Janeiro e Fevereiro, cada uma
delas abordando temas como o impacto
das doenças na obra de grandes escritores
e compositores, Humanismo e Medicina
Narrativa e Humanismo e Espiritualidade.
O Curso de Emergências Médicas da
ANM, com o apoio da DASA e da plataforma
Jaleko, sob a coordenação do Acadêmico José
Galvão Alves, alcançou número recorde de
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14.000 inscritos no Brasil e na América Latina.
Contou com 5 módulos (Clínico, Cirurgia,
Pediatria, Psiquiatria e Tocoginecologia) e
a coordenação dos acadêmicos Maurício
Younes, Rossano Fiorelli, Aderbal Sabrá,
Antônio Egídio Nardi e Jorge Rezende Filho,
respectivamente.
O Curso de Extensão em Cirurgia da
ANM, em parceria com o CBC, sob a liderança
do Acadêmico José de Jesus Camargo,
organizou 9 reuniões, sempre na última
quinta feira de cada mês e abordou temas
importantes como transplantes, cirurgia
nos defeitos congênitos, oncologia cirúrgica,
cirurgia no paciente frágil, dentre outros.
Outra iniciativa pioneira foi a produção
de Podcast da ANM sobre os mais diversos
aspectos da COVID-19, em número de 38 e
outros 14 sobre temas gerais, coordenado
pelo Acadêmico Mauricio Magalhães e com
a colaboração dos jovens líderes médicos.
Intensa atividade científica foi produzida
pelos senhores acadêmicos (as), com
produção de artigos, livros e publicação
no site da ANM, no capítulo Talentos da
Medicina. Os Anais da ANM estão em dia,
com 3 fascículos publicados em 2020 e 4
fascículos no ano de 2021, sendo o primeiro
deles inteiramente dedicado as ações da
ANM na era da pandemia da COVID-19.
A ANM teve importante destaque e
atuação nas campanhas de conscientização
e de estímulo ao uso de máscara, da
vacinação contra a COVID-19 e no combate
ao negacionismo científico e nas campanhas
contra o uso de cigarros eletrônicos.
No mês de junho foram selecionados
e anunciados os vencedores dos Prêmios
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da ANM 2021, da mesma forma que em
setembro desse ano, pela primeira vez, foram
agraciados um médico e um estudante de
medicina, com os prêmios Pedro Nava e Ivo
Pitanguy, no concurso de crônicas da ANM.
No aniversário de 192 anos da instituição,
foi lançado o Museu Virtual da ANM, um
projeto idealizado pelo Acad. Giovanni
Cerri que busca dar visibilidade ao acervo
do Centro da Memória Médica através de
um tour virtual. Utilizando o celular, tablet
ou computador, o usuário tem acesso à um
caminho narrativo para a exploração virtual
do edifício-sede e a todo seu acervo.
Outra iniciativa pioneira foi a produção
de material audiovisual sobre a vida e
a carreira dos acadêmicos, no projeto
intitulado Projeto da Memória Virtual da
ANM, sob a coordenação do Acadêmico
Mauricio Magalhães e da jovem líder médica
Heloísa Nascimento.
A ANM idealizou e lançou em outubro de
2021, o primeiro MBA em Gestão de Saúde
para médicos, em parceria com a Idomed e
com o apoio institucional de várias entidades,
como o Laboratório Fleury, o Hospital Albert
Einstein, dentre outros.
Por tudo o que foi aqui descrito e, muito
mais haveria de ser comentado, a secretaria
geral da ANM gostaria de render um tributo
de homenagem a todos os membros da ANM
e de sua diretoria, liderados pelo presidente
e acadêmico Rubens Belfort Junior, que
demonstraram, mais uma vez, o quanto ela
está cada vez mais atuante, proativa, em
vigília permanente, rejuvenescida, mesmo
numa época de desafios e de sofrimento
pela pandemia do coronavírus.
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Dessa forma, parafraseando o apóstolo
Paulo, o apóstolo de Cristo, que não conheceu
o Cristo, mas foi o maior disseminador da fé
crista, podemos dizer que a ANM combateu
o bom combate, manteve a sua fé, a fé na
ciência, na pesquisa, no homem e, na crença
de que dias melhores certamente virão e,
que esse dia haverá de chegar.
Dr. Carlos Eduardo Brandão Mello
Secretário Geral da ANM
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Acadêmicos 2021

Quantidade Atual

88

Membros Titulares
5

Total de Membros
Titulares e Eméritos
desde a Fundação

674

7
8

10

Membros Eméritos
25

Honorários Nacionais

40

Honorários Estrangeiros

Correspondentes Nacionais

Correspondentes Estrangeiros
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Acadêmicos

Aderbal Magno Caminada Sabrá

Carlos Eduardo Brandão Mello

Adolpho Hoirisch

Carlos Roberto Telles Ribeiro

Alcino Lázaro da Silva

Celso Ferreira Ramos Filho

Anibal Gil Lopes

Celso Marques Portela

Antonio Egídio Nardi

Cláudio Buarque Benchimol

Arno von Buettner Ristow

Cláudio Cardoso de Castro

Carlos Alberto Basílio de Oliveira

Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Carlos Alberto de Barros Franco

Daniel Goldberg Tabak

Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda

Delta Madureira Filho

Carlos Américo de Barros
e Vasconcellos Giesta

Eduardo Lopes Pontes

Carlos Antonio Mascia Gottschall

Eduardo Moacyr Krieger
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Eliete Bouskela

Jerson Lima da Silva

Fabio Biscegli Jatene

Jorge Alberto Costa e Silva

Fernando Pires Vaz

Jorge Fonte de Rezende Filho

Francisco José Barcellos Sampaio

José Augusto da Silva Messias

Gerson Canedo de Magalhães

José Barbosa de Medeiros Gomes Filho

Gilberto De Nucci

José Carlos do Valle

Gilberto Schwartsmann

José de Jesus Peixoto Camargo

Giovanni Guido Cerri

José Eduardo Moraes Rego Sousa

Henrique Murad

José Galvão-Alves

Jacob Kligerman

José Gomes Temporão

Jayme Brandão de Marsillac

José Hermógenes Rocco Suassuna
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José Horácio Costa Aboudib Jr.

Mario Barreto Corrêa Lima

José Luiz Gomes do Amaral

Maurício Augusto Silva Magalhães Costa

José Manoel Jansen

Maurício Gomes Pereira

José Osmar Medina de Abreu Pestana

Maurício Rocha e Silva

Karlos Celso de Mesquita

Mauricio Younes Ibrahim

Léa Ferreira Camillo-Coura

Miguel Carlos Riella

Luiz Felippe de Queirós Mattoso

Milton Ary Meier

Manassés Claudino Fonteles

Mônica Roberto Gadelha

Marcello André Barcinski

Natalino Salgado Filho

Marcelo Marcos Morales

Marcus Tulio Bassul Haddad
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Octavio Pires Vaz

Omar da Rosa Santos
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Acadêmicos

14

Omar Lupi da Rosa Santos

Roberto Soares de Moura

Orlando Marques Vieira

Ronaldo Damião

Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho

Rossano Kepler Alvim Fiorelli

Patricia Rieken Macêdo Rocco

Rubem de Andrade Arruda

Paulo Henrique Murtinho Couto

Rubens Belfort Mattos Junior

Paulo Hilário Nascimento Saldiva

Rui Haddad

Paulo Marcelo Gehm Hoff

Rui Monteiro de Barros Maciel

Paulo Marchiori Buss

Ruy Garcia Marques

Paulo Niemeyer Soares Filho

Samir Rasslan

Pietro Novellino

Sérgio Augusto Pereira Novis

Raul Cutait

Sérgio Paulo Bydlowski
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Silvano Mario Attilio Raia

Talita Romero Franco

Walter Araujo Zin

Wanderley de Souza

Yvon Toledo Rodrigues
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DIPLOMADOS 2020 - 2021
Honorários Nacionais: 4
Luiz Augusto de Freitas Pinheiro
21/10/2021

Luiz Felippe Judice
21/10/2021

Angelita Habr-Gama
04/11/2021

Alexandre Kalache
11/11/2021

Honorários Estrangeiros: 3
Miguel Noel Nascentes Burnier
30/09/2021

Marc Gentilini
28/10/2021

Mauro Giovanni Carta
18/11/2021
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Homenagem
aos Imortais

Durante o biênio 2020-2021, a ANM perdeu grandes nomes da
medicina brasileira. Esta singela homenagem é dedicada a estes
imortais, que tanto contribuíram para a evolução da medicina no país
e serão sempre lembrados através dos que vivem entre nós.

Antonio Paes
de Carvalho
17/09/2021

Azor José de Lima
22/08/2020

Carlos Paiva
Gonçalves Filho
02/01/2021

Deolindo de Souza
Gomes Couto
21/12/2020

Ernani Vitorino
Aboim Silva
22/06/2020

Eustáchio Portela
Nunes Filho
06/10/2020

Fúlvio José
Carlos Pileggi
04/04/2021

Glaciomar Machado
17/08/2021

Hildoberto Carneiro
de Oliveira
08/06/2020

Hiram Silveira Lucas
17/09/2020

Ivo Abrahão Nesralla
16/12/2020

José Rodrigues
Coura
03/04/2021
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Marcos Fernando de
Oliveira Moraes
04/05/2020

Ricardo José
da Cruz
08/12/2020
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Honorários Nacionais: 11

Abram Josek Eksterman
18/01/2020

Domingo Marcolino Braile
21/03/2020

Zilton de Araújo Andrade
22/07/2020

Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos
29/07/2020

Renato Dani
22/10/2020

Braz Itapacy Magalhães
08/12/2020

Roberto Figueira Santos
09/02/2021

Roberto Antonio Carneiro
08/03/2021

Antônio Márcio Junqueira Lisboa
13/06/2021

Bodo Wanke
22/07/2021

Isaac Vaissman
18/10/2021
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Honorário Estrangeiro: 5

Jean Civatte
10/02/2020

Mircea Ifrim
22/03/2020

Gerhard Hans Giebisch
06/04/2020

Francisco Kerdel Vegas
19/06/2020

Bernard Lown
16/02/2021

Correspondente Estrangeiro: 1

José Manuel Reis dos Santos
01/06/2020

Memórias da Academia Nacional de Medicina 2020-2021

19

ACADEMIA
NACIONAL DE
MEDICINA

Ações da ANM

A) Curso de Emergências Médicas
Lançado em 7 de março de 2021 pela
Academia Nacional de Medicina, o Curso
de Emergências Médicas foi uma realização
da ANM em parceria com a Dasa. Educa e a
plataforma Jaleko. Apresentando conteúdo
sobre os principais temas de Emergências
Médicas, a parceria teve como objetivo
trazer um importante complemento à
Educação Médica, identificando algumas
das principais carências relatadas pelos
alunos em suas formações. O curso foi
totalmente gratuito aos estudantes e contou
com alguns dos nomes mais relevantes da
medicina nacional, que tiveram suas aulas
transmitidas aos domingos, a partir de
10h30min, sendo seguidas por uma live de
Perguntas e Respostas, com duração média
de 30 minutos. Depois da transmissão das
aulas, todo o conteúdo ficava disponível na
plataforma da Jaleko e também no portal da
Academia Nacional de Medicina. A primeira
aula foi transmitida no dia 7 de março de
2021, tendo o curso sido finalizado em 24 de
outubro de 2021.
Inscrito na plataforma da Jaleko, os alunos
que participaram em ao menos 75% das
aulas conseguiram certificado chancelado
pela Academia Nacional de Medicina. Tendo
como coordenador do Projeto o Acadêmico
José Galvão-Alves, o Curso contou com a
expertise de diversos Acadêmicos, que
atuaram como coordenadores dos módulos
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de Clínica Médica (Acad. Mauricio Younes),
Pediatria (Acad. Aderbal Sabrá), Psiquiatria
(Acad. Antonio Egidio Nardi), Cirurgia (Acad.
Rossano Fiorelli) e Ginecologia e Obstetrícia
(Acad. Jorge Rezende).
O Curso de Emergências Médicas da
Academia Nacional de Medicina atingiu a
expressiva marca de 14 mil inscritos, sendo
o 3º curso mais acessado na plataforma
Jaleko desde março de 2021, tendo sido
acessado de todos os estados brasileiros e
de oito diferentes países da América Latina.
Curso de Emergências Médicas:
https://www.jaleko.com.br/disciplina/
cursos-da-anm
B) MBA Gestão para Médicos:
O MBA de Gestão para Médicos é pioneiro
na iniciativa de formação de médicos na área
de gestão com o objetivo de desenvolver
líderes de alto impacto para inovação no
setor. A Academia Nacional de Medicina, o
Instituto de Educação Médica (IDOMED) e o
IBMEC trabalharam juntos no lançamento
do projeto, que visa atender as necessidades
dos médicos recém-formados que não têm
formação em gestão e empreendedorismo.
O MBA reúne três instituições dedicadas
à medicina. O IDOMED tem mais de 20 anos
de experiência, tendo formado mais de seis
mil médicos em mais de 130 unidades de
saúde parceiras no país. O IBMEC possui
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50 anos de tradição no ensino de gestão de
negócios, além de contar com a chancela da
Academia Nacional de Medicina e seus 192
anos dedicados à medicina. O contrato foi
assinado por todas as partes no dia 29 de
novembro de 2021.
Pela a Academia Nacional de Medicina,
o comitê programador do MBA é composto
pelos Acadêmicos Rossano Kepler Alvim
Fiorelli, Maurício Augusto Silva Magalhães
Costa, Giovanni Guido Cerri, Rui Monteiro de
Barros Maciel e o Presidente Rubens Belfort
Jr. (2020-2021).
Com aulas presenciais para networking
e discussão de casos, acrescidas de aulas
on-line síncronas e assíncronas, o MBA em
Gestão para Médicos terá duração de 18
meses, com 450 horas, divididas em quatro
módulos trimestrais.
No primeiro módulo será oferecido uma
visão global sobre negócios em medicina
com debates sobre aspectos do mercado
global de medicina no Brasil; planejamento
estratégico e sustentabilidade da medicina;
gestão do sistema médico com abordagem
sobre o papel do Estado, do mercado e do
consumidor.
O segundo módulo é destinado a
temas que envolvem a gestão estratégica
do negócio em medicina com foco em
finanças, gestão de pessoas, marketing
de relacionamento e uma visão integrada,
abrangendo o social, cultural e emocional
na prática médica. Arquitetura, design e
hotelaria também serão abordados.
No terceiro módulo, serão aperfeiçoados
conceitos sobre gestão de custos por
indicadores na área médica; análise e
desempenho; gestão de risco e segurança em
medicina, gestão de equipes, gerenciamento
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de mudanças e crises.
No último módulo, a experiência do
paciente será abordada com aulas sobre
business game, business intelligence, cases
de healthcare, startups e aplicativos em
medicina. Ainda haverá projeto aplicado
e, como opcional, um módulo de jornada
internacional. Serão cerca de 35 vagas
por turma com processo seletivo que será
realizado por meio da análise curricular e
entrevista com os candidatos. O início das
aulas será em março de 2022.
C) Anais da Academia Nacional de
Medicina
Em 2020, foram lançados 3 números dos
Anais da Academia Nacional de Medicina
e em 2021, foram lançados 4 números dos
Anais da Academia Nacional de Medicina.
A revista, que é a publicação científica mais
antiga do país ainda em circulação, passou
por diversas inovações, tanto no seu formato
quanto na forma de sua publicação.
O Conselho de Editores, formado pelos
Acadêmicos José Galvão-Alves (Editor Chefe),
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (Co-Editor)
e Arno von Ristow (Co-Editor), apoiado
pela Diretoria, reformulou o número de
publicações a serem expedidas anualmente,
chegando em quatro números anuais,
abarcando: na primeira edição, os meses
de janeiro a março; na segunda edição, os
meses de abril a junho; na terceira edição,
os meses de julho a setembro e, na quarta
edição, os meses de outubro a dezembro.
A publicação também prevê eventuais
números especiais, como foi feito com o
especial Academia na Serra (https://www.
anm.org.br/wp-content/uploads/2021/07/
anaisanmvolume192especial.pdf).
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Outra ação importante foi o investimento
em artigos científicos em todos os números
regulares. Foram convidados especialistas
de diversas áreas, que publicaram sobre
importantes temas como “Fenômeno de Will
Rodgers”, “Esofagite Eosinofílica” e a análise
de casos clínicos.
Foram igualmente importantes os
esforços para a atualização do Número
Internacional Normalizado das Publicações
em Série (em inglês International Standard
Serial Number - ISSN). Com esta atualização, os
Anais da Academia Nacional de Medicina são
reconhecidamente uma revista de veiculação
física e virtual. Além do ISSN, também foi
implementada a prática de conferir um
número de Identificador de Objeto Digital
(em inglês Digital Object Identifier - DOI) a
todos os conteúdos veiculados na revista.
A importância dessa iniciativa se traduz no
fato de que com a atribuição do DOI, tornase mais simples o processo de citação do
conteúdo, sua inserção em plataformas
como o currículo lattes e o aumento da
visibilidade internacional do conteúdo. Há
também a garantia da persistência do link
associado ao DOI, em outras palavras, uma
URL que nunca muda sempre dará acesso ao
texto completo, ainda que a URL do arquivo
original seja alterada.
•
•
•
•

Anais da ANM – Volume 191 – 1
Anais da ANM – Volume 191 – 2
Anais da ANM – Volume 191 – 3
Anais da ANM - Volume 192 - 1: Ações da
Academia Nacional de Medicina durante
a pandemia de covid-19
Anais da ANM - Volume 192 - Especial:
Academia na Serra
Anais da ANM - Volume 192 - 2

•
•
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Anais da ANM - Volume 192 - 3

D) Seminários da Academia Nacional
de Medicina:
Como uma iniciativa da Diretoria da
ANM, desde o ano passado, diferentes cursos
de pós-graduação registraram a disciplina
“Seminários da Academia Nacional de
Medicina”. A ideia busca resgatar a prática da
ANM de ofertar certificados de participação
aos estudantes que acompanham suas
atividades científicas. Com o advento da
pandemia de Covid-19, a ANM inovou e
transformou suas tradicionais sessões
ordinárias, realizadas às quintas-feiras de
18h às 20h na disciplina “Seminários da
Academia Nacional de Medicina”. A primeira
turma da disciplina - que contou com alunos
de instituições como a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio),
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), entre outras - englobou as atividades
realizadas entre junho e novembro de 2020,
certificando mais de 20 alunos, que tiveram
os créditos computados em uma disciplina
optativa.
A
disciplina
passou
por
uma
reformulação para a turma de 2021; agora,
os próprios alunos puderam se inscrever
diretamente no site da Academia Nacional
de Medicina para começar a assistir às
atividades da ANM e receber um certificado
de participação.
Com uma carga horária total de 52
horas, as aulas da disciplina mantiveram seu
horário regular. Para obtenção do certificado
chancelado pela Academia Nacional de
Medicina, os alunos precisaram cumprir
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um mínimo de 75% de presença nas aulas e
entregar uma resenha sobre um dos temas
abordados ao longo da disciplina, cujas aulas
transcorreram entre os dias 8 de julho e 25
de novembro de 2021. Para esta rodada,
se inscreveram cerca de 150 alunos, que
acompanharam os Simpósios, conferências
e jornadas de atualização da programação
científica da Academia Nacional de Medicina.
Seminários da Academia Nacional de
Medicina:
https://www.anm.org.br/seminarios-daacademia-nacional-de-medicina/
E) Curso de Extensão em Cirurgia:
O Curso de Extensão em Cirurgia
é ofertado pela Academia Nacional de
Medicina com o intuito de disseminar o
conteúdo apresentado nos Simpósios da
Secção de Cirurgia para alunos que cursam
programas de residência nesta mesma área
em diferentes universidades brasileiras.
No formulário de inscrição, os alunos
interessados
forneceram
informações
como especialidade, faculdade de origem e
professor responsável pelo departamento,
em link disponibilizado no portal da
ANM:
https://www.anm.org.br/curso-deextensao-em-cirurgia/.
As sessões foram realizadas entre os
dias 25 de março e 18 de novembro de 2021,
ocorrendo mensalmente, na última quintafeira de cada mês, das 14h às 17h30min,
visando debater temas relevantes para
a cirurgia brasileira. As inscrições foram
inteiramente gratuitas e as aulas do curso
foram acompanhadas por cerca de 90 alunos
de todo o Brasil.
Para
angariar
uma
certificação
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chancelada pela Academia Nacional de
Medicina, os alunos precisaram participar
em ao menos 2/3 das reuniões ocorridas,
isto é, 6 das 9 Sessões que ocorreram no
ano de 2021. Além do cômputo da presença,
os alunos foram submetidos a uma prova de
suficiência para obtenção do Certificado.
•

•

•

•

•

•

•

•

25 de março de 2021 - Minha Melhor
História Médica: https://www.anm.org.
br/minha-melhor-historia-medica/
29 de abril de 2021 - Cirurgia Fora da
Caixa: https://www.anm.org.br/cirurgiafora-da-caixa/
27 de maio de 2021 - Tratamento
Cirúrgico de Defeitos Congênitos: https://
www.anm.org.br/tratamento-cirurgicodos-defeitos-congenitos/
24 de junho de 2021 - Desafios
Terapêuticos em Oncologia Cirúrgica:
https://www.anm.org.br/webhall-anmdesafios-terapeuticos-em-oncologiacirurgica/
29 de julho de 2021 - Transplantes 2021
- Onde estamos e para onde vamos?:
https://www.anm.org.br/transplantes2021-onde-estamos-e-para-onde-vamos/
26 de agosto de 2021 - Atualização em
Metástases:
https://www.anm.org.br/
atualizacao-em-metastases/
30 de setembro de 2021 - Atualização em
Cirurgia do Trauma: https://www.anm.
org.br/vii-sessao-do-curso-de-extensaoem-cirurgia-da-anm-atualizacao-emcirurgia-do-trauma/
28 de outubro de 2021 - Simpósio sobre
o Paciente Frágil: https://www.anm.org.
br/viii-sessao-do-curso-de-extensaoem-cirurgia-da-anm-simposio-sobre-opaciente-fragil/
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•

18 de novembro de 2021 - Revisão de
Conceitos em Formação Médica: https://
www.anm.org.br/revisao-de-conceitosem-formacao-medica/

F) Memória Virtual dos Acadêmicos
O Projeto Memória Virtual reúne uma
série de entrevistas realizadas com os
Membros Titulares e Eméritos da Academia
Nacional de Medicina. O objetivo do projeto é
reunir o relato de alguns dos maiores nomes
da medicina nacional que, em entrevistas
realizadas de maneira remota devido à
pandemia de COVID-19, abordaram temas
como carreira, desafios, sonhos e lições para
os jovens médicos.
O projeto, idealizado pelo Acad. Maurício
Magalhães Costa, foi executado pela jovem
líder Heloísa Nascimento, que conduziu
as entrevistas com os 18 Acadêmicos. As
entrevistas estão disponíveis no portal da
Academia Nacional de Medicina, em área
dedicada ao projeto.
•

Memória Virtual - Acad. Jayme Brandão
Marsillac - Hope not truth
Memória Virtual - Acad. Jorge Alberto
Costa e Silva - Astrônomo da Mente
Memória Virtual - Acad. Mario Barreto
Corrêa Lima - Re-Humanização da
Medicina
Memória Virtual - Acad. Sergio Novis Sinapses Afetivas
Memória Virtual - Acad. Carlos Giesta - A
Ponte
Memória Virtual - Acad. Omar da Rosa
Santos - “Non ducor, duco”
Memória Virtual – Acad. Roberto Soares
de Moura – A beleza da descoberta
Memória Virtual - Acad. Silvano Raia - A

•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
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•

•
•
•

•

Importância do Exemplo (nucleo dello
specchio)
Memória Virtual - Acad. Orlando Marques
Vieira - Carioca da Gema
Memória Virtual - Acad. Talita Romero
Franco - “Estar preparada é tudo”
Memória Virtual – Acad. Cláudio
Benchimol
Memória Virtual - Acad. Jacob Kligerman “Mitsvá: você faz o bem”
Memória Virtual - Acad. Marcello Barcinski
- Ensina porque pesquisa
Memória Virtual - Acad. Aderbal Sabrá - O
amor na arte de curar de Hipócrates aos
dias de hoje
Memória Virtual - Acad. Claudio Cardoso
de Castro - “A Medicina não tem fim”
Memória Virtual - Acad. Henrique Murad
- Abrindo a alma
Memória Virtual - Acad. José Carlos do
Valle - Porfia: memórias de um médico
oncologista
Memória Virtual - Acad. Milton Ary Meier “No hay camino, se hace camino al andar”

G) Programa
Jovens
Lideranças
Médicas:
O Programa Jovem Lideranças Médicas
(PJLM) da Academia Nacional de Medicina
(ANM) desde 2014 fomenta ambiente
favorável a ideias transformadoras para
a medicina brasileira. Em conjunto com
acadêmicos titulares, os membros do
programa participam das discussões e
atividades acadêmicas assim como na
geração, implantação e viabilização de ações
inovadoras.
O Programa é inspirado no “Young
Physician Leaders”, da Rede Global de
Academias de Medicina, que desenvolve
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liderança entre os profissionais de saúde.
Buscamos encontrar médicos com menos
de 40 anos de idade, criadores de novas
ideias, tornando-se norteadores de novos
caminhos para a medicina brasileira, de uma
forma inspiradora, estimulante e dinâmica.
A coordenação do PJLM é feita pela
Acadêmica Patricia Rocco juntamente com
os acadêmicos José Suassuna, Marcello
Barcinski e Maurício Magalhães.
O início do ano de 2021 foi marcado
pela realização do Simpósio “Programa
Jovens Lideranças Médicas”, cujo programa
foi inteiramente dedicado à discussão de
temas voltados para a formação de novos
líderes na área médica. Foram convidados
conferencistas de diversas áreas, que
abordaram temas como Tipos de Lideranças
e Personalidades de Líderes e Comunicação
Efetiva. O evento, realizado em 25 de
fevereiro de 2021, também marcou a posse
dos jovens líderes da turma de 2021-2026.
Foram 17 jovens líderes empossados, dos
quais cerca de 58% (10) são originários
de fora do eixo Rio-São Paulo e 41% (7)
são mulheres. (https://www.anm.org.br/
programa-jovens-liderancas-medicas-2/) .
Ao longo do ano, foram realizadas
12 atividades científicas da Academia
Nacional de Medicina que contaram com a
participação de participantes do programa
como organizadores. Além disso, a Diretoria
da ANM teve como prática buscar integrá-los
como conferencistas sempre que possível.
Além
disso,
os
jovens
líderes
participaram de diversas atividades junto
à assessoria de imprensa da Academia
Nacional de Medicina. No portal da ANM,
a área “Destaques” traz informações sobre
lançamentos de livros, participação em
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eventos internacionais, prêmios e mesmo
campanhas de conscientização das quais os
jovens líderes participaram ao longo do ano
de 2021.
Idealizado em 2020, o Programa de
Tutoria do Programa Jovens Lideranças
Médicas também teve seu primeiro ano
de implementação, tendo sido lançado
junto ao Plano de Metas, que inclui itens
como a redação de artigos para os Anais
da Academia Nacional de Medicina e seus
programas de extensão (Linhas Básicas
de Saúde), organização de seminários e
Simpósios dentro da programação da ANM,
colaboração na criação de campanhas junto
à assessoria de imprensa da ANM, entre
outros.
Com o Programa de Tutoria, foram
realizadas diversas iniciativas, incluindo
um Simpósio, em 5 de agosto de 2021,
intitulado “Pesquisa dos Jovens Líderes
- Oportunidades de Colaboração”. A
atividade, organizada pelo Acad. Gilberto
Schwartsmann e jovem líder Daniel Vilarim
Araújo, reuniu 17 conferências proferidas
por integrantes do programa e teve como
objetivo delinear possíveis oportunidades
de colaboração, com uma forte marca de
interdisciplinaridade. Foram abordados
temas como: A importância da anatomia
patológica na pesquisa em oncologia,
Avanços na preservação de órgãos de
doadores falecidos para transplante e
Trajetórias da saúde mental de jovens e
adolescentes: das neurociências para a
comunidade. O Simpósio foi encerrado
com uma conferência por parte do Acad.
Jerson Lima da Silva, que abordou “O Efeito
Multiplicativo da Pesquisa Colaborativa
Interdisciplinar”. (https://www.anm.org.br/
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simposio-de-pesquisa-dos-jovens-lideresoportunidades-de-colaboracao/)
As iniciativas não incluíram apenas
a realização de Simpósios e eventos
científicos. Sob a liderança do Acad. Maurício
Magalhães, foi também implementado o
projeto Memória Virtual dos Acadêmicos,
cujas entrevistas foram realizadas pela
jovem líder Heloísa Nascimento. Ademais,
a jovem líder Alléxya Affonso organizou
e atuou como Secretária Executiva no
primeiro Concurso de Crônicas da Academia
Nacional de Medicina, denominado “A
Melhor História Médica”. Foram mais de
130 crônicas concorrentes às categorias
Prêmio Pedro Nava, para médicos; e Prêmio
Ivo Pitanguy, para estudantes de medicina.
Em 1º de julho de 2021, foi lançado o edital
para as novas vagas do Programa Jovens
Lideranças Médicas, que aceitou inscrições
até 10 de setembro de 2021 (https://youtu.
be/NTT9AiPEmeQ). O processo de inscrição
foi integralmente online e, assim como na
última edição, favoreceu três diferentes
perfis: acadêmico, assistencial e gerencial,
incluindo jovens lideranças que atuam em
gestão e startups médicas. Dos 31 candidatos
que preencheram o formulário de inscrição,
11 candidatos foram selecionados, tendo
os resultados sido divulgados no portal da
Academia Nacional de Medicina em 4 de
outubro de 2021.
Programa Jovens Lideranças Médicas
- 2020-2025
• Bernardo Cunha Senra Barros
• Caio Vinícius Menezes Nunes
• Júlia Dutra Rossetto
• Luiz Fernando dos Reis Falcão
• Luiz Roisman
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•

Marcos Nakamura Pereira

Programa Jovens Lideranças Médicas
- 2021-2026
• Alléxya Affonso Antunes Marcos
• Andreia Cristina de Melo
• Antônio Camargo Martins
• Daniel Kanaan
• Daniel Vilarim Araújo
• Heloisa Moraes do Nascimento Salomão
• João Neves de Medeiros
• José Maurício Mota
• Kallene Summer Moreira Vidal
• Karina Tozatto Maio
• Louise De Brot Andrade
• Lucas Leite Cunha
• Luiz Henrique Medeiros Geraldo
• Marcelo Araújo Queiroz
• Maria Helena da Silva Pitombeira Rigatto
• Pedro Mario Pan Neto
• Yuri Longatto Boteon
Programa Jovens Lideranças Médicas
- 2022-2027
• Cauê Gasparotto Bueno
• Felipe Cézar Cabral
• Gabriel Costa de Andrade
• Guilherme Rossi Assis de Mendonça
• João Marcello de Araújo Neto
• José de Arimateia Batista Araújo Filho
• Marina Roizenblatt
• Romualdo Barroso de Sousa
• Thales Antônio Cabral de Guimarães
• Thiago Marques Fidalgo
• Geraldo Bezerra da Silva Junior
F) ALANAM:
Em outubro de 2020 foi realizada a
reunião da Asociación Lationamericana
de Academias Nacionales de Medicina,
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Espanha e Portugal (ALANAM), assumindo a
presidência a brasileira Academia Nacional
de Medicina, Rubens Belfort Jr, tendo a dupla
missão de presidir a instituição nacional e a
ALANAM.
A ALANAM reúne, além do Brasil, as
academias do Chile, Uruguai, Paraguai,
Equador, Costa Rica, Bolívia, Colômbia,
México, Argentina, Venezuela, Peru, e
República Dominicana e mais Portugal
e Espanha. A ALANAM tem o objetivo de
garantir a colaboração entre seus membros
e o apoio à excelência na prática da medicina.
Em 2021, foi realizada reunião que
contou com 10 países da América Latina e os
dois Ibéricos com diferenças e semelhanças
em relatos sobre as experiências de cada
um no enfrentamento da covid-19 e os
esforços para a formação de novos médicos,
nos últimos 20 meses. Cada país ainda fez
um breve relato sobre o número de casos de
Covid, óbitos, vacinação alcançada e como
esperam uma explosão de casos de outras
doenças como cardiológicas e oncológicas.
O Simpósio em questão ocorreu no dia
26 de novembro de 2021 e foi intitulado
“Impacto de la Pandemia en la Educación
Médica y en la Asistencia Médica (https://
www.anm.org.br/impacto-de-la-pandemiaen-la-educacion-medica-y-en-la-asistenciamedica/)
G) Projetos FAPERJ
Em 2021, a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ) anunciou a abertura de novos
editais referentes ao apoio à atualização
e manutenção de acervos bem como
destinados ao fomento de projetos de
editoração, audiovisual, eventos e pesquisa,
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dos quais a Academia Nacional de Medicina
(ANM) estaria apta a concorrer. Dessa
forma, entusiasmados com a oportunidade
fornecida, os Acadêmicos buscaram junto
ao corpo técnico da ANM e do Centro da
Memória Médica (CMM) a elaboração de
projetos sólidos que refletissem as reais
necessidades da instituição.
Como resultado, a instituição conquistou
o financiamento de quatro projetos dos quais
dois serão coordenados pelo Presidente
Francisco Sampaio, eleito para gerir o biênio
2022-2023 na ANM, possui experiência em
desenvolvimentos de projetos ligados a
cultura. Com visão administrativa, em sua
última gestão como Presidente (2015-2017),
geriu o projeto da Financiadora de Estudos
e Projetos (FINEP) do qual forneceu verba
para a construção do CMM.
O
primeiro
projeto
conquistado
“Bicentenário
da
Independência:
uma
Análise Crítica dos
200 anos de
uma
Medicina brasileira”, foi proposto visando a
organização de um Simpósio o qual abordará
três vertentes da medicina (Clínica Médica,
Cirurgia e Ciências Básicas) e uma exposição
no CMM sobre a História da Medicina no
Brasil, das quais a ANM pretende fazer uma
análise crítica sobre evolução da medicina
no Brasil, traçando um paralelo 1822-2022,
abordando história, desafios e perspectivas.
As atividades previstas no projeto envolvem
a expertise e a organização por parte
de especialistas do Rio de Janeiro e de
convidados nacionais e internacionais, com
o objetivo de destacar a riqueza da memória
médica no país.
O segundo projeto “200 anos do
desenvolvimento da Medicina a partir da
política e cultura no país” busca através
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do acervo do Centro da Memória Médica,
obter recursos arquivísticos, bibliográficos
e museológicos, para realizar uma análise
aprofundada sobre as comemorações do
Bicentenário da Independência do Brasil e
do Centenário da Semana de Arte Moderna
de 1922. O projeto traçará a evolução da
medicina no país nos dois séculos e como
produto final irá lançar uma edição especial
no formato de livro, o qual será disponível
em modelo impresso e on-line gratuitamente
para o público geral.
O terceiro projeto é coordenado pelo
Acadêmico Wanderley de Souza, Diretor da
Biblioteca (2022-2023), e como pesquisador
o Acadêmico Anibal Gil Lopes. O projeto
“Projeto de digitalização e acessibilidade da
Biblioteca Alfredo Nascimento da Academia
Nacional de Medicina” contemplará os
setores da Biblioteca e do Arquivo uma vez a
proposta é que o Centro da Memória Médica
reforce a infraestrutura e, temporariamente,
o pessoal para a pesquisa, higienização e
digitalização de parte importante de seu
acervo. Será estruturada uma sala na qual
equipada para a digitalização, contendo uma
mesa de higienização para a limpeza prévia
de documentos preciosos: atas, estatutos,
Memórias e prêmios, e, adquirida uma
série de equipamentos necessários para
a digitalização. A concessão de bolsas de
iniciação científica e tecnológica permitirá
o envolvimento de jovens estudantes
universitários no desenvolvimento de
atividades de pesquisa, higienização e
digitalização. O projeto apresentado
facilitará e ampliará o acesso do acervo,
disponibilizando-o na base digital de dados
da ANM, evitando o manuseio excessivo ou
incorreto do material físico e permitindo a
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sua preservação.
O quarto projeto foi idealizado e
coordenado pelo Acadêmico Cláudio Tadeu
Daniel-Ribeiro, Diretor do Arquivo (20202021), e os pesquisadores serão o Acadêmico
Walter A. Zin e o Acadêmico Celso Ferreira
Ramos Filho. O projeto ganhador “Projeto
de reforço e dinamização do Arquivo Sergio
d’Avila Aguinága da Academia Nacional
De Medicina” propõe-se a obtenção do
apoio da FAPERJ para a compra de estantes
deslizantes, com o objetivo de recompor a
estrutura e a capacidade de preservação
do Arquivo Sergio d’Avila Aguinága da
ANM. Esse sistema permitirá a otimização
de espaço, o aumento da capacidade de
armazenamento e uma maior acessibilidade
ao acervo que, acondicionado corretamente,
terá sua integridade garantida. O mobiliário
atual do setor que está em melhor estado
de conservação será destinado a sala de
obras raras (11 estantes de ferro) e a reserva
técnica (12 estantes de ferro).
H) Regimento da ANM
No ano de 2021, foram realizadas
pela plataforma de reuniões online Zoom
Meetings, duas votações para as alterações
no Regimento Interno da Academia Nacional
de Medicina. A primeira delas, aconteceu
em 6 de maio de 2021 com o quórum de
45 Membros Titulares e Eméritos os quais
votaram pela alteração de 15 artigos e seus
respectivos parágrafos referentes a questões
eleitoras mediante a covid-19, a parcerias
institucionais, dentre outros. Para ter acesso
ao documento na íntegra está disponível no
link: https://www.anm.org.br/wp-content/
uploads/2021/08/Regimento_ANM.pdf
A segunda votação visando promover
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um acordo de cooperação institucional
em projetos conjuntos de pesquisa e
desenvolvimento científico com a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (FAPERJ), a Academia Nacional
de Medicina (ANM) teria em contrapartida
que se adequar a alguns requisitos, como
a introdução do termo “Parceiro Membro
Institucional” em seu Regimento Interno.
Para isso, a sugestão da nova redação
no Regimento Interno da ANM e a inserção
de cláusulas foi levada a discussão em
Assembleia Geral, no dia 2 de dezembro
de 2021, e a votação foi realizada no dia 6
de dezembro de 2021, em uma reunião
extraordinária. A bancada Acadêmica
reuniu-se, nesta data, sob o sistema de
videoconferência no Web Hall da ANM
e votação da alteração no Regimento e
parceria com a FAPERJ, foi aprovada.
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Documentos oficiais
e Cartas conjuntas

O biênio 2020-2021 produziu 17 documentos
ao longo de sua gestão, sendo 7 documentos
produzidos em 2021
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Covid-19: Nota sobre atuação do Ministério da
Saúde
24 de março de 2020
Crises são caracterizadas por constantes mudanças de cenário.
De uma hora para a outra, as variáveis podem se modificar
radicalmente, fazendo com que estratégias previamente traçadas
possam, com grande volatilidade, se tornar ineficazes. Assim,
constitui erro capital, nas crises, sustentar opiniões ou posições
que perderam a validade em decorrência da evolução dos fatos.
Por isso, o enfrentamento da situação com total transparência
torna-se fundamental. É preciso que todos entendam o cenário, as mudanças que nele impactam e, por consequência, a busca
de novas estratégias e ações.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde, capitaneado por Luiz Henrique
Mandetta, tem atuado de forma precisa e responsável. Os transparentes
relatos com atualizações constantes sobre a pandemia da covid-19 nos
ajudam a entender o cenário atual, as perspectivas de soluções, e estimulam nossa participação colaborativa.
O respeito com o qual o Ministério vem tratando os médicos e demais
profissionais de saúde, bem como o empenho para resolver questões relevantes à classe, como a disponibilização de EPIs, aumento de
respiradores, leitos de UTI, estratégias e logística para o enfrentamento
desta pandemia, encorajam ainda mais a categoria a avançar na linha
de frente e cumprir seu papel, resguardando a segurança de todos e a
assistência à população.
A incansável luta contra outra praga desta crise, as fake news,
também tem sido louvável. É necessária, uma vez que a propagação
de notícias falsas e alarmistas pode criar danos enormes à saúde e ao
bem-estar da população.
A hora é de união e colaboração e de apoio ao Ministro Mandetta e
a toda sua equipe ministerial. Precisamos estar atentos, alerta, críticos
quando necessário, propositivos na segurança dos médicos e demais
profissionais de saúde, mas sempre ser colaborativos.

Lincoln Ferreira
Presidente
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Rio de Janeiro, 26 de março de 2020
Enfrentamos grave pandemia pela primeira vez no mundo
moderno, digitalizado e globalizado. Certamente isto impactará
fortemente o nosso futuro. A Academia Nacional de Medicina, a mais
antiga instituição
científica e cultural do Brasil, está em vigília permanente e criou
uma célula pensante para se ocupar deste novo coronavírus.
A Academia Nacional de Medicina se faz presente em reuniões
pelas nossas redes sociais, assim como pela imprensa leiga, em muitos
de nós também nos hospitais, ambulatórios e colaborando com nossa
experiência e expertise, na medida do possível, junto a autoridades
governamentais e sanitárias.
Oobjetivodestabreve,massincera,notaéexpressaraadmiraçãoeores
peito da Academia Nacional de Medicina por todos os médicos,
profissionais de saúde e demais colaboradores do sistema de saúde
(desde o pessoal da limpeza e copa até os chefes de serviço e gestores)
que, bravamente, pararam suas vidas para lutar no campo de batalha
dos hospitais, ambulatórios, das UTIs, do SUS etc., contra este terrível
inimigo invisível.
Muitos destes profissionais — principalmente, aqueles que
trabalham nas UTIs com pacientes mantidos em respiração assistida
— têm adoecido pela grande exposição ao vírus, e alguns deles, até
falecido.
Queremos transmitir a todos eles que estão na linha de frente
desta guerra o nosso orgulho, a nossa admiração e todo nosso
respeito.
Por meio desta singela e sincera homenagem a todos vocês,
pedimos que todos deste país os ajudem e forneçam a eles as condições
materiais, técnicas e científicas, administrativas, emocionais e afetivas
para que possamos superar este momento. Eles todos estão, inclusive,
tendo de trabalhar por todos nós, acima dos 60 anos e proibidos de
atuar em campo. Trabalham pelo Brasil todo, trabalham por toda a
população e também pelos mais velhos e pelas crianças do Brasil.
PARABÉNS, MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E TODOS OS
COLABORADORES DA ÁREA DA SAÚDE QUE ESTÃO NESTE CAMPO DE
BATALHA.
Contem conosco no que pudermos fazer para ajudá-los. A
dedicação e a luta de todos vocês ficarão registradas não somente nas
páginas da Academia Nacional de Medicina, mas também nos nossos
corações e na história do nosso país.
Cordialmente,

Rubens Belfort Mattos Junior
Presidente da Academia Nacional
de Medicina
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Exmo.
Sr.
Presidente
da
Deputados Deputado Rodrigo Maia

Câmara

dos

Rio de Janeiro, 6 de abril de 2020
O momento atual já mostrou como a pesquisa e a ciência são
fundamentais, e a rapidez do poder público em investir na pesquisa
e inovação será decisiva para o enfrentamento da pandemia do
coronavírus.
Somente com recursos suficientes para o combate científico desse
novo desafio, poderemos dar uma resposta à altura a este inimigo
ainda desconhecido.
No pacote de estímulo à economia e proteção da sociedade,
recentemente lançado pelo governo dos Estados Unidos — no valor
de US $ 2 trilhões e US$ 1,25 bilhão —, mais de R$ 6,25 bilhões foram
reservados para o suporte a pesquisas científicas no combate ao
coronavírus.
No Brasil, ainda é tímida a recente Medida Provisória n. 929/2020,
que liberou 100 milhões de reais; mesmo assim, o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conseguiu iniciar
a mobilização dos cientistas em pesquisas e avanços nas áreas de
terapêutica, vacinas, diagnósticos, inovação para desenvolvimento de
equipamentos e reforços de equipes de atendimento.
Estes recursos ainda são insuficientes para o tamanho da
calamidade pública. Precisa-se de mais para obtermos o impacto
necessário!
Pela Lei Orçamentária Anual de 2020, é estimado, para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), a partir
de impostos de empresas, o valor de R$ 4,8 bilhões, mas, infelizmente,
a maior parte (R$ 4,2 bilhões) está em reserva de contingência e não
pode ser usada.
Por isso, entendemos indispensável o apoio à emenda da Medida
Provisória n. 929/2020 com a adição de 400 milhões de reais para
o combate ao coronavírus, o que daria condições básicas para a
continuidade das ações já iniciadas e articuladas.
A Constituição Federal, em seu artigo 218, afirma que “O Estado
promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a
capacitação científica e tecnológica e a inovação” e que “A pesquisa
científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência,
tecnologia e inovação”.
Há que a cumprir.

Rubens Belfort Mattos Junior

Presidente da Academia Nacional de
Medicina
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Carta aberta à Organização das Nações Unidas

Iniquidade em Saúde durante a Pandemia: um Grito por Liderança Ética Global

Sua Excelência Senhor Antonio Guterres
Secretário Geral da Organização das Nações Unidas
Como instituições de saúde pública, cuidados de saúde, científicas,
acadêmicas e outras áreas relacionadas, estamos profundamente
preocupadas com o crescente impacto da pandemia de covid-19 entre
populações já vulneráveis e marginalizadas em todo o mundo. Relatos
da mídia informam sobre taxas mais altas de infecção e mortalidade
em populações carentes. De Nova York a Nova Orleans e Chicago, nos
EUA, às imagens chocantes de corpos nas ruas do Equador, vemos
um prelúdio do impacto do coronavírus em países de baixa e média
renda, lar de mais de 80% da população mundial.
Populações desfavorecidas e marginalizadas correm maior risco
de serem infectadas. Elas têm risco de exposição elevado devido à
superlotação em residências e bairros, menor acesso ao saneamento
básico, são mais propensos a usar o transporte público e têm empregos
que não permitem que trabalhem em casa. Adicionalmente, em
muitas partes do mundo, os desafios cotidianos de uma vida precária
podem superar a percepção dos riscos apresentados pela pandemia
de coronavírus, tornando as pessoas menos propensas a adotarem
medidas preventivas, muitas das quais - como distanciamento social
e higienização frequente das mãos - são luxos que simplesmente não
estão ao alcance.
Quando infectadas, as pessoas marginalizadas têm maior
probabilidade de evolução para casos graves, uma vez que
sofrem de doenças crônicas, obesidade e desnutrição em taxas
desproporcionalmente mais altas.
Elas também são menos propensas a terem acesso, se houver, a
testes e tratamentos, incluindo hospitalização e terapia intensiva, já
que os hospitais em suas comunidades já possuem pessoal e recursos
inadequados e, em muitos casos, os cuidados implicam despesas
elevadas. Para os cidadãos mais vulneráveis do mundo, todos esses
fatores aumentam a probabilidade de morte.
Apesar dos avisos ameaçadores, a maioria dos sistemas de saúde
não está preparada para lidar com uma pandemia dessa magnitude,
uma situação exacerbada por um modelo de saúde que visa ao lucro
e que a trata como uma mercadoria, e não como um direito humano
básico.
Os desafios comuns incluem déficits severos no número de
profissionais de saúde qualificados, infraestrutura e equipamentos
hospitalares, leitos hospitalares e de UTI, equipamentos de proteção
individual (EPIs), material para testes (de cotonetes a reagentes), meios
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para controle de qualidade dos testes, e acesso a medicamentos
(mesmo que experimentais). Se os sistemas de saúde da China,
Itália, Espanha e dos Estados Unidos estão sendo sobrecarregados,
podemos apenas imaginar o impacto nos países menos abastados.
Essa situação trouxe à tona o melhor da natureza humana —
especialmente, a solidariedade. Muitas histórias circulam sobre o apoio
amável de vizinhos e o comprometimento dos profissionais de saúde
da linha de frente e daqueles que mantêm serviços essenciais durante
o isolamento. No entanto, também estamos testemunhando as piores
respostas, desde a acumulação de alimentos básicos e suprimentos de
higiene por pessoas cegas às necessidades das demais e a acumulação
de EPIs, exames laboratoriais, remédios e ventiladores por parte
de nações ricas, freneticamente, cobrindo ofertas umas das outras.
Nestes mesmos países, a mídia revela planos para garantir patentes
e benefícios de vacinas eficazes e medicamentos que salvam vidas,
como vimos há 30 anos com o HIV/AIDS. Esse frenesi de acumulação
é em resposta ao pânico, mas também é associado a uma tentativa de
extrair lucros da crise. Assim, devemos perguntar: o que acontecerá
com aqueles que não têm musculatura econômica para superar as
ofertas dos grandes jogadores? Os cenários para estes serão ainda
mais sombrios à medida que novos medicamentos e vacinas forem
desenvolvidos?
A acumulação deve ser condenada nos termos mais firmes. Em um
momento de angústia compartilhada como este, devemos ser capazes
de dar um passo atrás e nos unir em solidariedade, para que todos
tenham pelo menos uma chance melhor de sobreviver a essa ameaça
universal (e desigual), que terá um impacto injusto dependendo de
onde se vive.
Nós propomos que o Secretário-Geral da ONU forneça o apoio
necessário à Organização Mundial da Saúde (OMS), criando uma “ForçaTarefa pela Equidade Global em Saúde”, um grupo multissetorial para
enfrentar o impacto da pandemia da covid-19 em suas dimensões
plenas de saúde, sociodemográficas e econômicas. A Força-Tarefa
atuaria para apoiar a coordenação dos órgãos pertinentes da ONU,
incluindo o Comitê Permanente de Agências de Prontidão e Resposta
ao Surto de covid-19, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC) e, se
necessário, obter o apoio do Conselho de Segurança e da Assembleia
Geral.
A Força-Tarefa, sediada na OMS, seria encarregada de tomar as
medidas necessárias para o exercício da liderança global necessária
para uma resposta à pandemia, de forma abrangente e focada na
equidade, e guiada pelos princípios éticos de justiça, beneficência e
não maleficência, e pela Declaração Universal de Direitos Humanos.
Também incentivaria a cooperação internacional para a alocação
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justa de recursos a todos os países, conforme a necessidade.
A Força-Tarefa desenvolveria normas internacionais necessárias
para apoiar a produção regional de medicamentos genéricos,
suprimentos e equipamentos de qualidade. Afinadas com o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3) da Agenda 2030 (assegurar
uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades), essas normas devem abolir as patentes de quaisquer
suprimentos, equipamentos, medicamentos e vacinas relacionados
à pandemia. A Força-Tarefa apoiaria a quantificação e previsão de
necessidades, adotando medidas para salva-guardar uma cadeia de
suprimento global equitativa e viável, com o apoio logístico necessário.
A Força-Tarefa se concentraria no desenvolvimento de
recomendações aprimoradas sobre preparação e resposta, para
aumentar as modalidades de capacitação para atender às necessidades
de nossas populações mais vulneráveis e em maior risco em todo o
mundo, incluindo comunidades que vivem na pobreza; daqueles com
alta prevalência de comorbidades; minorias raciais, étnicas e religiosas;
e pessoas que vivem em abrigos, centros de detenção, campos de
imigração e zonas de conflito.
A
Força-Tarefa
também
deve
aconselhar
países
e
regiões
sobre
estratégias
coordenadas,
justas
e
equitativas
de
flexibilização
de
confinamento,
estabelecendo as bases e promovendo medidas para fortalecer os
sistemas universais de saúde em todo o mundo e minimizar as terríveis
disparidades econômicas e sociais que levaram a essa desigualdade
ampliada nos efeitos da covid-19.
Senhor Secretário-Geral, as organizações que assinam esta carta
solicitam que a Vossa Excelência atenda a nossa solicitação e envolva
os órgãos e programas pertinentes das Nações Unidas, a fim de apoiar
os esforços para evitar os efeitos desastrosos que são esperados
pela chegada da pandemia, as pessoas mais desfavorecidas e
marginalizadas globalmente. A magnitude do impacto dessa pandemia
requer intervenções corajosas para proteger os mais necessitados.
List of Institutions
Lista de Instituições Signatárias
1

World Federation of Public Health Association – WFPHA Federação
Mundial das Associações de Saúde Pública (WFPHA)

2

Latin American Alliance for Global Health – ALASAG

Aliança Latino-Americana de Saúde Global (ALASAG)
3

The InterAcademy Partnership – IAP Parceria InterAcademias (IAP)

4

World Federation of Critical Care Nurses – WFCCN

Federação Mundial de Enfermeiros de Cuidados Intensivos (WFCCN)
5

World Public Health Nutrition Association – WPHN Associação Mundial de
Nutrição em Saúde Pública (WPHN)

6

African Academy of Sciences – AAS

Academia Africana de Ciências (AAS)
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7

African Federation of Public Health Associations – AFPHA Federação
Africana de Associações de Saúde Pública (AFPHA)

8

African Nurses and Midwifes Network – ANMN

Rede Africana de Enfermeiros e Parteiros (ANMN)
9

Alliance of Public Health Associations in the Americas Region – APHAAR
Aliança das Associações de Saúde Pública das Américas (APHAAR)

10

Public Health Asia-Pacific Regional Liaison Office – APRLO

Escritório Regional de Articulação em Saúde Pública - Ásia e Pacífico (APRLO)
11

Caribbean Public Health Agency – CARPHA Agência de Saúde Pública do
Caribe (CARPHA)

12

European Public Health Association – EUPHA

Associação Europeia de Saúde Pública (EUPHA)
13

Health Equity Network of the Americas – HENA Rede de Equidade em
Saúde das Américas (HENA)

14

International Medical Society of the Latin American Schools of Medicine –
SMI – ELAM

Sociedade Médica Internacional das Escolas de Medicina Latino-Americanas
(SMI-ELAM)
15

Latin American and Caribbean Association of Faculties and Schools of
Medicine – ALAFEM

Associação Latino-Americana e do Caribe de Faculdades e Escolas de Medicina
(ALAFEM)
16

Latin American Association of Collective Health – ALAMES

Associação Latino-Americana de Saúde Coletiva (ALAMES)
17

West African College of Physicians- WACP/Ghana

Faculdade de Médicos da África Ocidental (WACP - Gana)
18

Academy of Medicine of the State of Rio de Janeiro – ACAMERJ / Brazil

Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (ACAMERJ - Brasil)
19

Afrihealth Optonet Association CSOs Network / Nigeria

Associação Afrihealth Optonet - Rede de Organizações da Sociedade Civil (CSO
Network) - Nigéria
20

American Academy of Pediatrics – AAP/US

Academia Americana de Pediatria (AAP - EUA)
21

Argentinian Association of Public Health – AASP / Argentina

Associação Argentina de Saúde Pública (AASP - Argentina)
22

Association of Health Economics - AES / Argentina

Associação de Economia da Saúde (AES - Argentina)
23

Brazilian Academy of Rehabilitation Medicine / Brazil

Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação (ABMR - Brasil)
24

Brazilian Academy of Sciences - ABC / Brazil

Academia Brasileira de Ciências (ABC - Brasil)
25

Brazilian Association of Collective Health – ABRASCO / Brazil

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO - Brasil)
26

Brazilian Centre of Studies of Health - CEBES /Brazil

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES - Brasil)
27

Brazilian Mental Health Association – ABRASME/Brazil
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Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME - Brasil)
28

Brazilian National Academy of Medicine - ANM / Brazil

Academia Nacional de Medicina (ANM - Brasil)
29

Brazilian Society of Analytical Psychology / Brazil

Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica (SBrPA - Brasil)
30

Chilean Health Society / Chile

Sociedade Chilena de Saúde (Chile)
31

Chinese Preventive Medicine Association – CPMA / China

Associação Chinesa de Medicina Preventiva (China)
32

Colombian Association of Public Health / Colombia

Associação Colombiana de Saúde Pública (Colômbia)
33

Community Health International Medical Projects for Sustainability / US

Comunidade de Projetos Médicos Internacionais para a Sustentabilidade (EUA)
34

Cuban Association of Public Health / Cuba

Associação Cubana de Saúde Pública (Cuba)
35

Dominican Society of Public Health / Dominican Republic

Associação Dominicana de Saúde Pública (República Dominicana)
36

Dr Uzo Adirieje Foundation, DUZAFOUND/ Nigeria

Fundação Dr. Uzo Adirieje (DUZAFOUND - Nigéria)
37

Ecuadorian Society of Public Health / Ecuador

Sociedade Equatoriana de Saúde Pública (Equador)
38

Ethiopian Public Health Association -EPHA / Ethiopia

Associação Etíope de Saúde Pública (Etiópia)
39

Latin American Faculty of Social Sciences -FLACSO /CHILE

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO - Chile)
40

Faculty of Health Sciences, Atacama University /Chile

Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade do Atacama (Chile)
41

Faculty of Public Health, University of São Paulo / Brazil

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP-USP - Brasil)
42

Fides et Ratio Academy / Brazil

Academia Fides et Ratio (Brasil)
43

Global Health International Advisor – GHIA / US

Assessoria Internacional de Saúde Global (GHIA - EUA)
44

Greater Boston Physicians for Social Responsibility – GBPSR/ US

Médicos pela Responsabilidade Social da Grande Boston (GBPSR - EUA)
45

Guatemalan Association of Public Health Specialists / Guatemala

Associação Guatemalteca de Especialistas em Saúde Pública (Guatemala)
46

India Critical Care Nurses Society / India

Sociedade de Enfermeiros de Cuidados Intensivos da Índia (Índia)
47

International Primary Care Respiratory Group / Scotland

Grupo Internacional de Cuidados Respiratórios Primários (Escócia)
48

Institute of Public Health of the Andrés Bello University /Chile

Instituto de Saúde Pública, Universidade Andrés Bello (Chile)
49

38

Institute of Social Medicine, State University of Rio de
Janeiro – UERJ / Brazil
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Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(IMS-UERJ – Brasil)
50

Jungian Association of Brazil – AJB / Brazil

Associação Junguiana do Brasil (AJB - Brasil)
51

Kenya National Union of Medical Laboratory Officers – KNUMLO / Kenya

Sindicato de Funcionários de Laboratórios Médicos do Quênia (KNUMLO Quênia)
52

Latin American Institute for Peace and Citizenship - ILAPYC / ArgentinaPanamá

Instituto Latino-Americano pela Paz e Cidadania (ILAPYC - Argentina-Panamá)
53

Liberia College of Physicians & Surgeons - LCPS / Liberia

Faculdade de Médicos e Cirurgiões da Libéria (LCPS - Libéria)
54

Liberia Medical Dental Association / Liberia

Associação Médico-Odontológica da Libéria (Libéria)
55

Liberia Midwives Association / Liberia

Associação de Parteiros da Libéria (Libéria)
56

Liberia Nurses Association / Liberia

Associação de Enfermeiros da Libéria (Libéria)
57

Liberia Society of Critical Care Nurses - LSCCN / Liberia

Sociedade de Enfermeiros de Cuidados Intensivos da Libéria (LSCCN - Libéria)
58

Medical Education Cooperation with Cuba – MEDICC / Cuba

Cooperação de Educação Médica com Cuba (MEDICC - Cuba)
59

Mexican Association of Public Health / Mexico

Associação Mexicana de Saúde Pública (México)
60

National School of Public Health, Fiocruz / Brazil

Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz
(ENSP-Fiocruz – Brasil)
61

Near East Foundation / Mali

Fundação Oriente Próximo (Mali)
62

Nigeria Universal Health Coverage Actions Network - NUHCAN / Nigeria

Rede de Ações de Cobertura Universal de Saúde da Nigéria (NUHCAN – Nigéria)
63

Panamanian Society of Public Health / Panamá

Sociedade Panamenha de Saúde Pública (Panamá)
64

Pak One Health Alliance / Pakistan

Aliança Pak One Health (Paquistão)
65

Peruvian Network of Teachers and Training Institutions in Public Health –
REDISP / Peru Rede Peruana de Professores e Instituições de Formação
em Saúde Pública (REDISP – Peru)

66

Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela
Democracia (Brasil)

67

Public Health Association of Australia – PHAA / Australia

Associação de Saúde Pública da Austrália (PHAA - Austrália)
68

School of Public Health Salvador Allende, Universidad de Chile / Chile

Escola de Saúde Pública Salvador Allende, Universidade do Chile (Chile)
69

Slum and Rural Health Initiative / Nigeria

Iniciativa de Saúde em Favelas e Zonas Rurais (Nigéria)
70

Solidarity Network in Defence of Life / Brazil
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Rede Solidária em Defesa da Vida (Brasil)
71

SOS Sahel Ethiopia / Ethiopia

SOS Sahel-Etiópia (Etiópia)
72

Sudanese Academy of Sciences –SNAS /Sudan

Academia Sudanesa de Ciências (SNAS - Sudão)
73

Uganda Public Health Association / Uganda

Associação de Saúde Pública de Uganda (Uganda)
74

University of Wisconsin - Madison’s Global Health Institute / USA

Instituto Madison de Saúde Global, Universidade de Wisconsin (EUA)
75

Venezuelan Society of Public Health / Venezuela

Sociedade Venezuelana de Saúde Pública (Venezuela)
76
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Declaração conjunta da Academia Nacional de Medicina do Brasil e a UK Academy of Medical Sciences
sobre a covid-19
A prevenção e o gerenciamento de pandemias são alguns dos maiores
desafios da humanidade. O enfrentamento de epidemias, como a atual
pandemia da covid-19, deve ser um esforço global, envolvendo equipes de
pesquisa multidisciplinares trabalhando além-fronteiras junto a formuladores de políticas públicas, sistemas de saúde e todos os setores da
sociedade. Grande parte da atenção é corretamente voltada ao desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas durante grandes surtos,
mas é igualmente importante investir na compreensão do vírus e em
como reduzir o impacto da epidemia. Isso abrange áreas como:
• eficácia das principais intervenções de saúde pública;
• avaliações robustas de parâmetros de propagação epidêmica;
• inteligência sobre os principais fatores e impactos, como fatores
sociais, econômicos e políticos e comportamento humano;
• saúde mental e a necessidade de mais estudos de intervenções
sobre o bem-estar mental das populações;
• comunicação eficaz, com assistência e engajamento do público
em um esforço social coletivo.
Controlar
a
epidemia
depende
criticamente
do
desenvolvimento
de
diagnósticos rápidos, identificação e isolamento de casos, distanciamento
físico e otimização de métodos de vigilância e compartilhamento
internacional de dados.
Conforme declarado no documento “Carta do Rio” do InterAcademy
Panel (IAP), as Academias têm a capacidade de mobilizar especialistas
em todo o mundo, de diferentes disciplinas, para ajudar a definir e
enfrentar esse desafio. Esses especialistas podem fornecer consultoria
independente a governos e decisores políticos sobre a melhor ciência,
tecnologia e inovação sob a forma de declarações, relatórios e fóruns
de discussão relevantes para a política, usando as melhores evidências
científicas disponíveis.
Na crise atual, a Academia Nacional de Medicina do Brasil e a Academia Britânica de Ciências Médicas (UKAMS) estão colaborando e compartilhando experiências para colaborar melhor em seus respectivos
países, com a visão de que ciência, valores científicos e abordagens
científicas para a solução de problemas continuam sendo a melhor
esperança para a humanidade superar a crise atual.
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Brazilian National Academy of Medicine and UK
Academy of Medical Sciences joint statement on
covid-19
Prevention and management of viral pandemics is one of the
greatest challenges facing humanity. Tackling epidemics, such as
the current covid-19 pandemic, must be a global effort, involving
multidisciplinary research teams working across borders and with
policy makers, healthcare systems and all sectors of society. Much
attention is rightly given to the development of new drugs and
vaccines during major outbreaks, but it is equally important to invest in
understanding the virus and how to reduce the impact of the epidemic.
This encompasses such areas as:
• effectiveness of key public health interventions
• robust assessments of parameters of epidemic spread
• intelligence on key drivers and impacts such as social, economic
and political factors and human behavior
• mental health and the need for further studies of interventions
on the mental wellbeing of populations
• effective communication with, assistance to, and engagement
of,the public in a collective societal effort.
Bringing the epidemic under control is critically dependent on
developing rapid diagnostics, case identification and isolation, physical
distancing, and optimising surveillance methods and international
data sharing.
As stated in the Inter-Academy Panel (IAP) document “Letter
from Rio”, merit-based academies have the capability to mobilize
experts worldwide from different disciplines to assist in defining,
addressing and meeting such a challenge. These experts can provide
independent advice to governments and decision-makers on the best
science, technology and innovation under the form of policy-relevant
statements, reports and discussion forums, using the best available
scientific evidence.
In the present crisis, the Brazilian National Academy of Medicine
and the UK Academy of Medical Sciences (UKAMS) are collaborating and
sharing experiences to better collaborate in their respective countries
with the view that science, science values and scientific approaches to
problemsolving remains the best hope for humanity to overcome the
present crisis.
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Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020
PR-27/2020
Exmo. Sr.
David Samuel Alcolumbre Tobelem, Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 2, Ala Afonso Arinos, Gabinete 10
70165-900
Brasília DF presidente@senado.leg.br; davi.alcolumbre@senador.
leg.br
Excelentíssimo Senhor Presidente,
O momento atual já mostrou como a pesquisa e a ciência são
fundamentais, e a rapidez do poder público em investir na pesquisa
e inovação será decisiva para o enfrentamento da pandemia do
coronavírus.
Somente com recursos suficientes para o combate científico desse
novo desafio, poderemos dar uma resposta à altura a este inimigo
ainda desconhecido.
No
pacote
de
estímulo
à
economia
e
proteção
da
sociedade,
recentemente
lançado
pelo
governo
dos Estados Unidos — no valor de US $ 2 trilhões e
US$ 1,25 bilhão —, mais de R$ 6,25 bilhões foram reservados para o
suporte a pesquisas científicas no combate ao coronavírus.
No Brasil, ainda é tímida a recente Medida Provisória n. 929/2020,
que liberou 100 milhões de reais; mesmo assim, o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) conseguiu
iniciar a mobilização dos cientistas em pesquisas e avanços nas áreas
de terapêutica, vacinas, diagnósticos, inovação para desenvolvimento
de equipamentos e reforços de equipes de atendimento.
Estes recursos ainda são insuficientes para o tamanho da
calamidade pública. Precisa-se de mais para obtermos o impacto
necessário!
Pela Lei Orçamentária Anual de 2020, é estimado,
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), a partir de impostos de empresas, o
valor de R$ 4,8 bilhões, mas, infelizmente, a maior parte
(R$ 4,2 bilhões) está em reserva de contingência e não pode ser usada.

Memórias da Academia Nacional de Medicina 2020-2021

43

ACADEMIA
NACIONAL DE
MEDICINA

Com este objetivo, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a
Academia Nacional de Medicina (ANM) solicitam a V. Exa. ajuda para que
o Senado Federal tramite o Projeto de Lei nº 2065/2020, de autoria do
Senador Jaques Wagner, também subscrita pelos Senadores Humberto
Costa e Paulo Paim, que cria um Programa de Apoio Emergencial às
Pesquisas sobre Doenças Virais e ao Combate ao Coronavírus (covid-19)
em regime de urgência e de prioridade. A citada PLS propõe destinar
ao MCTIC fundos adicionais no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) para a pesquisa de novos tratamentos e vacinas para
o combate ao coronavírus. Esses fundos são de vital importância para
a pesquisa científica, e o momento pede que consigamos fazer chegar
os recursos aos laboratórios rapidamente.
A Constituição Federal, em seu artigo 218, afirma que “O Estado
promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a
capacitação científica e tecnológica e a inovação” e que “A pesquisa
científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência,
tecnologia e inovação”.
Há que a cumprir.
Contamos com o V. auxílio, cordialmente,

Rubens Belfort Mattos Junior

Presidente da Academia Nacional de Medicina
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Comunicado conjunto Académie Nationale de
Médecine (França) e Academia Nacional de Medicina
(Brasil)
Em 25 de abril de 2020
A luta contra a atual pandemia da covid-19 exige uma maior
solidariedade internacional.
As Académie Nationale de Médecine, da França, e Academia
Nacional de Medicina, do Brasil, mantêm vínculos amistosos e de
intercâmbio científico desde o início do século XIX.
Em seus primórdios, ambas as instituições receberam a missão
de assessorar as autoridades públicas sobre questões relacionadas a
riscos de epidemias.
Na quinta-feira, 23 de abril de 2020, durante teleconferência,
as duas instituições compartilharam experiências de saúde pública
e baseadas em evidências científicas relacionadas à evolução da
epidemia por covid-19, tanto na França quanto no Brasil.
Para as academias brasileira e francesa, a atual pandemia deve ser
enfrentada de acordo com princípios científicos e baseadas em ações
de saúde, sob aspectos clínicos, translacionais, humanos e sociais de
forma global e transnacional, priorizando, no entanto, características
de cada um dos dois países.
As instituições ressaltaram ainda a importância do sistema de
bloqueio/descontaminação, do uso de máscaras, das opções de testes
para a pandemia e a urgência de pesquisas terapêutica e vacinal.
E, ao fim, recomendaram uma consulta estreita entre as autoridades
políticas e nacionais de saúde e as científicas das academias de
Medicina de ambos os países, cuja tradição é de mais de 100 anos,
em uma estreita parceria com transparência, ausência de vínculos de
interesse industrial ou outros, especialização e independência.
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Joint release from the Académie Nationale de
Médecine (ANM) of France/ Academia Nacional de
Medicina (ANM) of Brazil
April 25, 2020
The fight against the current pandemic at covid-19 requires and
calls for greater international solidarity.
The French ANM and the Brazilian ANM have had friendly and
sustained links of cooperation and scientific exchanges since their
creation at the beginning of the 19th century.
From the outset, they were given the mission of advising the public
authorities on public health issues and health risks, particularly those
related to epidemics.
On Thursday 23rd April, during a videoconference, they shared their
experience on health and scientific issues concerning the evolution of
the current epidemic in France and Brazil.
They claimed that the pandemic must be confronted according to
common health principles based on coordinated fundamental, clinical,
translational, human and social science research that is both global
and transnational, but also adapted to each of the two countries.
They recall the importance of the lockdown/decontainment
system, the wearing of masks, virus testing, serum immune response
testing, and urgent therapeutic and vaccine research.
They recommend close consultation between national health and
political authorities in the light of the recommendations proposed by
the more than 100- year-old scientific authorities, French and Brazilian
Academies of medicine, whose transparency, absence of industrial or
other links of interest, expertise and independence are internationally
recognized.
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17 de agosto de 2020
A Academia Nacional de Medicina, desde 1829, assessora
governantes em questões de saúde em benefício da população
brasileira.
Sendo assim, torna pública sua desaprovação ao artigo 14 do
Projeto de Lei Nº 529, tramitando em caráter de urgência na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
A covidemia mostrou mais uma vez o valor e a necessidade de
recursos para a ciência, e esta medida decepcionante vai causar mais
prejuízo à saúde da população.
A manobra reduzirá, ainda em 2020, mais de um bilhão de reais
das universidades estaduais paulistas e da FAPESP, principal fundação
de apoio à pesquisa do Brasil, orgulho paulista.
As necessárias reservas financeiras que possibilitam financiamento
de bolsas, assim como programas de longa duração, serão
particularmente atingidos com enorme prejuízo social e científico. São
justamente estes projetos que têm realizado pesquisas de alto nível e
desenvolvimentos também na saúde.
Em particular, a ACADEMIA NACIONAL DE MEDICNA se refere
aos programas de enfrentamento à covid-19, vacinas e tecnologias
médicas.
A aprovação do PL 529 em seu formato atual irá paralisar muitas
atividades científicas.
Solicitamos, portanto, o apoio da Assembleia Legislativa, que não
pode ser causa e cúmplice do corte de financiamento.
Respeitosamente, a ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA se
coloca às ordens para trazer mais informações e evitar este grave
impedimento ao progresso da saúde e medicina no Estado de São
Paulo e no país.
Atenciosamente,

Rubens Belfort Mattos Junior

Presidente da Academia Nacional de Medicina
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Nota dos Presidentes da Academia Brasileira de
Ciências, da Academia Nacional de Medicina e da
Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil
Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2020
A
Academia
Brasileira
de
Ciências,
a
Academia
de Ciências Farmacêuticas
do Brasil e a Academia
Nacional
de
Medicina,
com
o
compromisso
de
difundir informações científicas baseadas em evidências e, em especial,
assessorar gestores e autoridades na difícil tarefa de conduzir o Brasil
durante esta gravíssima crise associada à covid-19, vêm ressaltar
a necessidade de haver grande responsabilidade social e de evitar
atitudes irresponsáveis e danosas à sociedade.
Em todos os países, governantes e população estão enfrentando
problemas relacionados ao trágico número de mortes e às
consequências econômicas. A ciência tem tido um destaque especial,
trabalhando, noite e dia, para testar vacinas e investigar novos
medicamentos. A atuação responsável e transparente das autoridades
governamentais, apoiada no conhecimento científico, é extremamente
necessária neste momento.
Assim, sentimo-nos obrigados a comunicar nossa apreensão
quanto ao comportamento inadequado demonstrado por parte de
nossos governantes.
É imprescindível resguardar a população e diminuir o número
de óbitos e quadros graves. Condutas e discursos precisam ser
responsáveis, para não agravar a crise e por respeito às centenas de
milhares de brasileiros mortos. Não podem ser toleradas, nesta hora
tão difícil, a exploração político-partidária oportunista, declarações
mentirosas e rixas pessoais e institucionais.
Nossos médicos e cientistas, nossa imprensa e muitos órgãos da
sociedade têm se desdobrado desde março na obtenção e divulgação
de respostas e soluções. Suas recomendações não podem ser
ignoradas. É preciso produzir e difundir informações transparentes,
baseadas em evidências científicas, levando a posturas, atitudes,
exemplos e comportamentos adequados de toda a sociedade.
O distanciamento físico e o uso constante de máscaras,
reconhecidos em todo o mundo como necessários para mitigar o
alastramento da pandemia, seguem com frequência desrespeitados
por muitos políticos que, assim, podem contribuir, pelo mau exemplo,
para mais óbitos. Por quê?
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Infelizmente, interesses menores — muitas vezes, oportunistas
e relacionados a situações eleitorais ou comerciais — também estão
presentes neste cenário e precisam ser identificados e neutralizados
para o bem comum.
Estamos frente a novos desafios. As orientações sobre o registro
e a aplicação das vacinas, considerando as situações específicas de
nosso país, merecem muita reflexão e discussão para identificação
correta dos pontos que devem nortear a estratégia comum à sociedade
brasileira.
Essa questão não pode continuar a ser tratada como briga de
torcida e busca de holofotes na mídia.
Mais do que nunca, é necessário uma agenda comum, em que
evidências científicas possam ajudar a nortear as decisões, também
em relação às vacinas.
A Anvisa, como agência máxima de saúde, necessita ser respeitada
e blindada contra interesses mesquinhos e ignorantes, para conseguir
manter sua credibilidade e seu forte papel decisório.
As Academias Brasileira de Ciências, de Ciências Farmacêuticas do
Brasil e Nacional de Medicina vêm novamente ressaltar a importância
do diálogo e da construção de uma agenda comum e transparente e a
necessidade de trabalharmos juntos neste grande pacto nacional pela
saúde e pela vida.
A sociedade brasileira espera, merece e exige Responsabilidade
Social por parte de seus dirigentes, com políticos e gestores à altura
dos grandes desafios e da potencialidade do povo brasileiro.

Luiz Davidovich

Presidente da Academia
Brasileira de Ciências
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Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020
A Academia Nacional de Medicina, em seus 191 anos de luta pela
saúde da população brasileira e como instituição apolítica, manifesta
enorme indignação pelo descaso, descuido e pela negligência por
parte das autoridades governamentais e da classe política que seguem
omissas e servis a interesses eleitorais, menosprezando a vida dos
cidadãos.
Como entidade de assessoramento à política de saúde do país,
nos cabe apresentar, novamente, propostas e conclamar a sociedade
brasileira a não ficar omissa, sob o risco de sermos corresponsáveis
por erros que seguem prejudicando de maneira grave o Brasil.
A Academia Nacional de Medicina acompanha com extrema
preocupação a evolução da pandemia pela covid-19, que recrudesce
no Brasil. O negacionismo irresponsável de muitos gestores e políticos
precisa cessar já.
Grande parte das 200 mil mortes que logo contabilizaremos
poderia ter sido evitada. O tempo perdido com a falsidade matou
dezenas de milhares e vai seguir matando!
Quanta falta de decoro sanitário e inacreditável leviandade.
Ignorância vergonhosa!
Sem dúvida, os executivos federal, estadual e municipal têm a maior
responsabilidade, mas também o poder legislativo tem obrigação de
assumir seu protagonismo, sendo indispensável o entendimento entre
os gestores, em vez de inúteis debates políticodemagógicos.
Também, muitos governadores e prefeitos ardilosamente se
omitem, não exercendo poder de disciplinar e controlar as atividades
sociais.
A Sociedade tem de dar um basta!
É preciso impedir que a população se infecte. Não há outra
solução. Sim, a vacina é indispensável e prioritária, mas não bastará.
Serão muitos meses para se conter a epidemia e, antes, durante e
depois, teremos que seguir usando máscaras e condutas sociais
cientificamente comprovadas.
Há necessidade imediata de implementação de exemplos e
de medidas de proteção individual e coletiva, controlando-se o
risco aumentado pelas atividades recreativas e sociais, atualmente
descontroladas pela falta de liderança.
A vacina segue sendo explorada, de forma irresponsável, por
autoridades que podem se merecer, mas o povo brasileiro não os
merece.
Para se evitar uma tragédia ainda maior, é imprescindível a
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priorização da avaliação técnica das diferentes vacinas e a imediata
liberação de todas as que forem aprovadas pela Anvisa.
Há necessidade premente da vacinação, como ocorre em outros
países, nos quais, inclusive, já vem sendo aplicada.
Não há razão para punirmos mais o Brasil com a morosidade
proposta de se aguardarem meses.
Estamos muito atrasados e precisamos construir estratégia sólida
que permita, já no início de 2021, a realização segura da vacinação em
massa da população. É impossível a vacinação contra a covid-19 dar
certo com planos nacionais e estaduais paralelos. Uma irresponsável
disputa levou à perda de precioso tempo na definição de um plano
nacional de imunização efetivo, apesar de termos um extraordinário
e bem-sucedido programa nacional de imunizações pelo SUS,
reconhecido mundialmente por sua qualidade.
Além da vacina, é necessário educar e estimular exemplos e
programas de informação adequados para o uso obrigatório de
máscaras, do afastamento entre as pessoas, e coibir, a todo custo, as
aglomerações.
A testagem em massa é outra medida imprescindível, capaz de
detectar casos e definir medidas epidemiológicas e de saúde pública
que reduzam drasticamente a propagação da epidemia.
Enfim, uma coordenação das ações de forma eficiente em todas
as esferas.
Na defesa de milhares e milhares de vidas que certamente serão
ainda perdidas, se essa política suicida e criminosa não for de imediato
inteiramente modificada, a Academia Nacional de Medicina, mais uma
vez, manifesta enorme preocupação e conclama a todos da sociedade
brasileira a exigir de nossos governantes e políticos o que o Brasil tem
direito e não vem recebendo.

Rubens Belfort Mattos Junior

Presidente da Academia Nacional de
Medicina
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Carta de posicionamento frente ao preocupante cenário de
cortes de recursos para a ciência do país – 10 de junho de 2021
No dia 10 de junho, o presidente da Academia Nacional de Medicina,
Rubens Belfort, juntamente com os presidentes Luiz Davidovich,
da Academia Brasileira de Ciências, Marco Lucchesi, da Academia
Brasileira de Letras, e Ildeu de Castro Moreira, da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, lançaram uma carta de posicionamento
frente ao preocupante cenário de cortes de recursos para a ciência
do país. Em uma conjuntura alarmante de saúde pública, na qual
o conhecimento científico revela-se como imprescindível fator de
redução de danos, os cortes orçamentários e a descontinuidade das
revistas científicas preocupam os presidentes.
O documento foi enviado para os ministros da Educação e da
Ciência, Tecnologia e Inovação, com cópia para os presidentes da
Capes, CNPq e Confap e para os presidentes das comissões de
Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia na Câmara e no Senado.
Abaixo, trechos da carta:
A Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Academia Brasileira de
Letras (ABL), a Academia Nacional de Medicina (ANM) e a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entidades que procuram
contribuir sempre para o desenvolvimento científico e tecnológico do
país, para a educação e para a cultura brasileira, manifestam sua grande
preocupação com a falta de recursos financeiros para periódicos
científicos brasileiros e com as notícias recentes sobre o fechamento
de revistas científicas e sobre situações de descontinuidade em muitas
outras.
Nas revistas científicas de diferentes áreas de conhecimento
são apresentados resultados de pesquisas, observações e análises
relativas a acontecimentos e fenômenos na natureza e na sociedade,
experiências e propostas inovadoras, novas ideias, teorias e modelos.
A partir da interação entre os autores e seus pares o conhecimento
científico progride. As revistas científicas têm, portanto, grande
importância uma vez que, sem essa comunicação, a ciência não
avança. Nossas entidades têm conhecimento de que diversas revistas
científicas nacionais estão sofrendo sérias restrições com a falta de
financiamento e até paralisando suas atividades, sendo que muitas
estão classificadas, em suas áreas, com as avaliações mais elevadas do
sistema Qualis da Capes.
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(…)
As entidades signatárias solicitam às agências federais de
fomento, CNPq e Capes, e poderia ser articulado também um apoio
das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, providências
emergenciais para resolver essa demanda crucial para a ciência
brasileira. Ao mesmo tempo, reafirmamos categoricamente que, sem
recursos adequados para o fomento à pesquisa, sem bolsas para
estudantes de graduação e de pós-graduação e para pesquisadores,
sem apoio à infraestrutura das instituições de pesquisa e, também,
sem revistas científicas, a ciência brasileira tenderá ao esgotamento.
Sem revistas científicas não haverá ciência e a cultura brasileira ficará
empobrecida.
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Nota da ANM e ABC sobre uso de máscaras e aceleração da
vacinação – 16 de junho de 2021
Em resposta a muitas dúvidas geradas nos últimos tempos por
posturas negacionistas, a Academia Nacional de Medicina e a Academia
Brasileira de Ciências reafirmam, mais uma vez, que uma das formas
mais eficazes de evitar o contágio pela COVID-19 é o uso constante de
máscaras.
Faz mais de um ano que repetimos as evidências científicas: as
máscaras são fundamentais, mesmo que você tenha sido vacinado ou
já tenha sido contaminado pelo coronavírus, pois você pode propagálo e até mesmo ser contaminado por novas variantes, o que se torna
mais provável, neste momento, devido ao ainda baixo percentual de
vacinados no nosso país, dado que estamos atrasados no processo de
vacinação. Milhares de mortes poderiam ter sido evitadas, dentre as
quase 500 mil vítimas. Precisamos acelerar a vacinação.
Faça a sua parte. É fundamental tomar as duas doses da vacina
e se “vacinar” também contra a irresponsabilidade e o populismo
demagógico. Não compartilhe informações falsas, evite aglomerações,
continue usando máscara e exija a vacina!
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021
Rubens Belfort Jr.
Presidente da ANM
Luiz Davidovitch
Presidente da ABC
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Diretrizes para desenvolvimento de novas vacinas contra
Covid-19 – 23 de setembro de 2021
A Academia Nacional de Medicina (ANM), a Academia Brasileira
de Ciências (ABC) e a Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI) lançaram documento com diretrizes para o
desenvolvimento de novas vacinas contra covid-19, em simpósio
virtual na ANM, realizado no último dia 23. Na ocasião, o presidente
da ANM, Rubens Belfort Jr., abriu o evento declarando que foi um
desafio designar um grupo de especialistas de grande capacidade
e expertise para elaborar, em tempo reduzido, as diretrizes para o
desenvolvimento de vacinas brasileiras contra o coronavírus.
O presidente da ABC, Luiz Davidovich, enfatizou que essa
cooperação entre as academias é extremamente importante para o
avanço do país, transmitindo informações cientificas para a população
e para o governo. “Esse é nosso dever de casa”, ressaltou Davidovich.
“Atualmente temos quatro vacinas protocoladas na Anvisa para
o início dos ensaios clínicos em pacientes. Essas vacinas em estudo
têm várias tecnologias e plataformas que ficam disponíveis também
para o enfrentamento de doenças negligenciadas como Dengue, Zika,
Chikungunya e outras mazelas virais”, destacou o acadêmico Marcelo
Morales, Secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI).
Morales ainda discorreu sobre a Rede Vírus, que é uma estratégia
para o enfrentamento de viroses emergenciais no país. Segundo ele, a
rede foi montada para possibilitar o sequenciamento em larga escala
de vírus no território nacional; monitorar o aumento da segurança em
laboratórios; possibilitar a efetivação dos ensaios clínicos; acompanhar
o reposicionamento de drogas, entre outras ações.
A equipe responsável pela elaboração do documento foi
coordenada por Mauro Martins Teixeira, da UFMG; e os integrantes:
Esper Georges Kallás Filho, da USP, Manoel Barral Netto, da Fiocruz BA,
e os acadêmicos Marcello André Barcinski e Patrícia Reiken Macêdo
Rocco, ambos da UFRJ que, segundo o presidente Belfort Jr. fizeram
toda diferença para elaboração do documento.
Segundo Martins Teixeira, esse é um documento das academias
que visa contribuir para o debate nacional de como desenvolver
novas vacinas no contexto da covid-19. E revela que o documento foi
construído a seis mãos. “Eu tive o prazer de coordenar e trabalhar
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junto com pessoas excepcionais. O documento considera a relevância
da pandemia; a importância das vacinas no controle das formas graves
a doença; a diminuição da circulação do vírus, especialmente, quando
há uma grande quantidade de pessoas vacinadas”, sintetizou.
Para o coordenador das diretrizes, tudo está acontecendo
simultaneamente num momento que temos várias vacinas eficazes,
mas desenvolver novas vacinas é questão de segurança nacional. E
lançou um questionamento. Por que novas vacinas?
“É importante que a gente gere muito conhecimento para
conseguirmos lidar de forma madura com os desafios que estão
acontecendo nesse momento e que irão acontecer daqui para frente,”
desabafa Teixeira.
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Nota da Academia Nacional de Medicina com relação ao
cigarro eletrônico – 21 de outubro de 2021

Academia Nacional de Medicina
Av. General Justo, 365 –- Rio de Janeiro –- 20021-130

www.anm.org.br
Nota da Academia Nacional de Medicina em Relação ao Cigarro Eletrônico

Diretoria
Biênio 2020-2021
Presidente
Rubens Belfort Junior
1º Vice-Presidente
José Galvão Alves
2º Vice-Presidente
Omar da Rosa Santos
Secretário Geral
Carlos Eduardo Brandão Mello
1º Secretário
Maurício Magalhães Costa
2º Secretário
José Horácio Costa Aboudib Junior
Tesoureiro
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho
1º Tesoureiro
Milton Ary Meier
Orador
Manassés Claudino Fonteles
Diretor da Biblioteca
Carlos Alberto Basílio de Oliveira
Diretor do Arquivo
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Giovanni Guido Cerri
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José Osmar Medina de Abreu Pestana
Presidente da Secção de Cirurgia
José de Jesus Peixoto Camargo
Presidente da Secção de Ciências
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Marcello André Barcinski

Em face de notícias na imprensa, relatando que fabricante de cigarros
contratou políticos para atuar em favor dos seus interesses, a Academia Nacional
de Medicina emite esta nota de preocupação e alerta.
No momento, discute-se na ANVISA temas relacionados à comercialização
de cigarros eletrônicos no Brasil. São aparelhos que liberam vapor de nicotina e
solventes químicos tóxicos (o cigarro eletrônico não queima tabaco, vaporiza
líquidos) propostos pela indústria como forma de reduzir o uso de cigarro pelos
fumantes. A realidade, no entanto, não sustenta esse conceito como estratégia de
redução do tabagismo. Nos cigarros eletrônicos são utilizados sais de nicotina, uma
nova e muito mais poderosa forma de dependência, que proporciona vaporizações
mais velozes e intensas, fornecendo tanta nicotina quanto a contida num maço de
cigarro convencional. Também, o uso de cigarros eletrônicos por adolescentes
aumenta o risco de se tornarem fumantes e absorverem outras substâncias tóxicas
por via inalatória. O comércio ilegal dos líquidos a serem vaporizados, é também
grande preocupação para a Saúde Pública, pois podem conter substâncias lícitas ou
ilícitas. Mais ainda, o uso de cigarros eletrônicos causa agravamento da asma e da
doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças altamente associadas ao tabagismo,
além de aumentar a chance de infarto agudo do miocárdio.
Por força de política consistente, o Brasil reduziu dramaticamente o
tabagismo em nossa população. É preocupante que existam tentativas de introduzir
no mercado mais instrumentos de intoxicação e agravo à saúde humana. Temos
certeza de que a ANVISA e todas as áreas da Saúde saberão evitar que pressões
lobistas nos conduzam a um retrocesso, onde o lucro se obtém a expensas de saúde
da nova geração de brasileiros.
Acadêmico Rubens Belfort Junior – Presidente da Academia Nacional de Medicina
Comissão sobre cigarro eletrônico e saúde da ANM
Acadêmico Carlos Alberto de Barros Franco – Coordenador
Acadêmico José Gomes Temporão
Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral
Acadêmica Patricia Rieken Macêdo Rocco
Acadêmico Paulo Hilário Nascimento Saldiva
Acadêmico Walter Araujo Zin
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Declaração das Academias Latino-americanas de Medicina
sobre a COVID-19 – 26 de novembro de 2021

DECLARACIÓN DE LA ALANAM
Río de Janeiro, 26 de noviembre de 2021
Las Academias Latinoamericanas de Medicina:
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Academia Boliviana de Medicina,
Academia Nacional de Medicina de Brasil, Academia Nacional de Medicina de
Colombia, Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, Academia Chilena de
Medicina, Academia Dominicana de Medicina, Academia Ecuatoriana de Medicina,
Academia Nacional de Medicina del Paraguay, Academia Nacional de Medicina del
Perú, Academia Nacional de Medicina del Uruguay, Academia Nacional de
Medicina de Venezuela, Real Academia Nacional de Medicina de España, Academia
Nacional de Medicina de Portugal.
Reunidas virtualmente en actividad centralizada en Rio de Janeiro, el día 26 de
noviembre de 2021, y después de escuchar y estudiar los informes y conceptos
rendidos por los presidentes y delegados de las diferentes academias, en torno a
las incidencias, problemas y soluciones, que han ocurrido con relación a la
pandemia de la enfermedad producida por el coronavirus, hace los siguientes
pronunciamientos y recomendaciones a las sociedades civiles y autoridades
gubernamentales de todas las naciones:
1. Las responsabilidades de los gobiernos y los políticos, son cruciales para el
manejo de la pandemia y sus decisiones deben estar basadas en las mejores
evidencias científicas.
2. Es importante la aplicación de múltiples medidas socioeconómicas, para mejorar
la situación de los sectores sociales menos favorecidos, cuya situación de
pobreza y desigualdad, se ha visto agravada durante la pandemia y con acciones
positivas se puede lograr evitar la intensificación y cronificación de la
enfermedad mundial.
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3. Se debe continuar con la aplicación de la vacunación a toda la población
susceptible, sin ningún tipo de discriminación. Se hace un llamado a la
solidaridad internacional de los países más desarrollados para que envíen
vacunas a los países que están careciendo de ellas y además se deben ampliar
las pruebas para detectar los contagios.
4. Se insta a replantear y actualizar la enseñanza médica dentro de las exigencias
propias de esta pandemia.
5. Es muy peligroso disminuir la utilización de las medidas de bioseguridad por
parte de toda la población, por lo cual es necesario mejorar las estrategias de
educación y comunicación hacia la comunidad, para evitar los peligrosos
descuidos en el autocuidado de todas las personas.
6. Es necesario continuar mejorando las condiciones del sistema sanitario de cada
país, fortaleciendo la atención primaria y además desarrollando la organización
de una buena estructura de los laboratorios, en los que se puedan fabricar
vacunas y medicamentos contra el coronavirus.
7. Se hace un llamado de alerta a las autoridades competentes, para que no
descuiden la atención de la patología general, distinta a la del coronavirus, la
cual se ha intensificado de manera muy peligrosa en la actualidad.
8. Es importante asumir que la pandemia será un evento de larga duración, con un
riesgo latente de repetición y agravamiento y por ello se deben tomar todas las
medidas adecuadas, basándose en todas las lecciones aprendidas en esta época.
9. Es necesario diseñar políticas de salud pública, para enfrentar las secuelas
físicas y psicológicas, causadas por la enfermedad del Covid-19.
10. Es justo que las sociedades y los gobiernos haga un reconocimiento efectivo de
la abnegada labor de todo el personal sanitario.
11. La ALANAM reitera su ofrecimiento de continuar colaborando con todas las
autoridades sanitarias y gubernamentales para aspectos relacionados con la
pandemia y además ayudando a mantener una comunicación fluida entre los
diferentes países iberos latinoamericanos, en relación a todos los aspectos
relacionados con el manejo la pandemia.

Rubens Belfort Jr.
Presidente – ALANAM
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Nota da Academia Nacional de Medicina com relação a
variante Ômicron – 06 de dezembro de 2021
A Academia Nacional de Medicina (ANM), extremamente
preocupada com o possível recrudescimento da pandemia pelo
coronavírus e especialmente pela variante Ômicron, vem a público
se congratular com todos os governantes, em todas as esferas, que
seguindo as orientações médico-científicas, cancelaram as festas
oficiais de final de ano (Réveillon).
Recomenda ainda aos governantes que não o fizeram, que avaliem
a não realização dessas festas, que geram aglomerações e podem
intensificar a transmissão da Covid-19, e resultar em nova onda de
pandemia.
A ANM considera fundamental a manutenção do uso de máscaras,
higienização das mãos e distanciamento físico.
Rubens Belfort
Presidente ANM, 2020-2021
Francisco Sampaio
Presidente ANM, 2022-2023
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Nota conjunta com a ABC, ACFB, ANE e SBPC sobre a
determinação judicial referente à avaliação de programas de
pós-graduação sob coordenação e responsabilidade da CAPES
– 09 de dezembro de 2021

CAPES: um patrimônio da Educação Brasileira
A Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Academia de Ciências Farmacêuticas do
Brasil (ACFB), a Academia Nacional de Engenharia (ANE), a Academia Nacional de
Medicina (ANM) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) vêm a
público se manifestar sobre a determinação judicial referente à avaliação de
programas de pós-graduação sob coordenação e responsabilidade da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
A CAPES foi criada há 70 anos com visão estratégica para o desenvolvimento
educacional do país, em especial, para o aprimoramento da educação de nível
superior. Seu caráter pioneiro mundialmente é um patrimônio da Educação brasileira,
e consequentemente da sociedade brasileira.
A CAPES vem há décadas realizando a avaliação e o acompanhamento
dos programas de pós-graduação, em todo o território brasileiro, com aprimoramento
constante ao longo dos anos, sempre com ampla discussão, envolvendo todos
os atores e partes interessadas do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).
Pode-se dizer com segurança que a avaliação da CAPES foi a principal protagonista
do fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) no país, em todas
as áreas do conhecimento, desde as ciências humanas e sociais até as engenharias
e tecnologias.
Fazer pós-graduação é uma decisão importante e um grande investimento. Assim, a
avaliação e a divulgação dos resultados permitem que os programas e as instituições
que os abrigam possam refletir sobre seu desempenho e excelência relativos a vários
indicadores, como: ensino e aprendizagem e preparação para a carreira do estudante
no mundo globalizado; impacto social, impacto local, regional, nacional e internacional
tanto da produção científica, cultural e artística como dos egressos titulados;
adequação e eficácia de como os recursos da instituição estão sendo empregados
para apoiar esses programas; planejamento do futuro e que o alinhamento das
atividades estejam alinhadas com a missão e o plano estratégico do programa e da
instituição; entre outros. É importante também salientar que a avaliação da CAPES
passou a incluir a autoavaliação que permite, no nosso entender buscar, melhorias e
adequações para melhor cumprir a missão estratégica de cada programa.
A avaliação evidenciou as desigualdades entre as diferentes regiões do país, bem
como dentro da mesma região, permitindo que projetos e programas fossem
elaborados no sentido de diminuir essas diferenças e assimetrias. Não fossem esses
esforços, a Pós-Graduação e a C,T&I continuariam concentradas especialmente em
alguns estados do Sudeste e do Sul do Brasil.
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A avaliação é transparente, realizada por profissionais de capacidade reconhecida
nacional e internacionalmente, e os quesitos e os itens a serem avaliados são
amplamente discutidos com os programas de pós-graduação e a sociedade e os
resultados podem e são revistos quando é justo fazê-lo. Neste processo, foram
desenvolvidos indicadores distintos para avaliação dos programas de pós-graduação
acadêmicos e profissionais, sempre em constante diálogo e discussão em seminários
e fóruns com todos os diversos atores do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
Os que subscrevem este documento vêm respeitosamente solicitar ao Ministério
Público Federal e à Advocacia Geral da União que o resultado da avaliação se torne
público imediatamente após a sua conclusão, como sempre se fez. Avaliação sigilosa
não é avaliação, não traz impacto para o SNPG e, na nossa opinião, implica em desvio
de função do papel da avaliação, além de gastos do dinheiro público, etc.
Ainda, solicitamos à Presidente da CAPES que reconduza a todos os membros das
49 áreas de avaliação até que se encerre o processo em andamento, incluindo a fase
de reconsideração pelo Conselho Técnico-Científico e pelo Conselho Superior da
CAPES ao longo do ano de 2022.
Sem a avaliação, não teremos indicadores que possam pautar decisões futuras para
o Estado brasileiro. Na verdade, ao se suspender a divulgação da avaliação se põe
em risco o trabalho desenvolvido em décadas, se desacredita o sistema, assim como
a formação de profissionais e professores altamente qualificados.
Assim, os que subscrevem o presente documento solicitam que o Judiciário reveja
rapidamente sua decisão, que vai contra a educação, ciência, tecnologia e inovação
brasileiras, e que a CAPES providencie a recondução dos membros dos colegiados
das 49 áreas de avaliação.

Atenciosamente,

Luiz Davidovich, Presidente da ABC
Michel Kfouri Filho, Presidente da ACFB
Francis Bogossian, Presidente da ANE
Rubens Belfort Mattos Jr., Presidente da ANM
Renato Janine Ribeiro, Presidente da SBPC
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Conscientização e
Educação Comunitária

Ao longo do biênio 2020-2021, a Academia Nacional de Medicina, por meio de seus mais
diversos canais de comunicação e divulgação, realizou diversas campanhas para aumentar a
consciência da população sobre a pandemia de COVID-19. Em diferentes ações, a instituição
rebateu as fake news, discutiu tratamentos e reforçou a importância de uma vacinação
ampla e eficiente de toda a população, destacando também a necessidade de manutenção
das orientações dos órgãos sanitários no que se refere ao distanciamento social e ao uso
de máscaras para conter o avanço do coronavírus. Além disso, realizou campanhas de
conscientização do outubro rosa e de prevenção contra o suicídio.

I. 1 minuto sobre covid-19
A iniciativa, levada a cabo pelo Programa Jovens Lideranças Médicas, da Academia
Nacional de Medicina, consistiu em uma série semanal de vídeos em que os membros do
programa discutiam abordagens da pandemia nas diferentes especialidades:

Fonte: Canal do YouTube da ANM – Dr. Almir Bitencourt, Dr. Luiz Fernando Falcão,
Dr. Bruno Benites e Dr. José Andrade Moura Neto.
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II. Vacinas & covid-19:
Em setembro de 2020, antes mesmo que a discussão sobre as vacinas para covid-19
tivesse chegado ao grande público, a Academia Nacional de Medicina realizou um
simpósio reunindo autoridades nacionais e internacionais a fim de que fosse estabelecido
um entendimento coletivo sobre as estratégias de vacinação e as características das
principais vacinas em desenvolvimento naquele momento.

Fonte: Canal do YouTube da ANM – Convite - Simpósio Vacinas & covid-19

III. Campanhas nas redes sociais
Por meio de suas redes sociais, a Academia Nacional de Medicina se fez presente em
grandes marcos e eventos sociais, como as celebrações de final de ano, Carnaval e os
infelizes marcos dos números de falecidos em decorrência da covid-19, reforçando as
mensagens de prevenção e apoio às vacinas.

Post sobre o Ano Novo (Fonte: Instagram ANM)
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(Fonte: Instagram ANM)

Campanha “Vacina Já e Máscara Sempre”
(Fonte: Instagram ANM)

IV. Campanha Vacina Salva
Uma campanha da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, em parceria
com Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências, Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A
desconfiança por parte da população em relação aos imunizantes motivou a iniciativa,
que visa, principalmente, a combater a falta de conhecimento, as teorias falsas e a
desinformação sobre o funcionamento e a eficácia das vacinas. O legado histórico da
ciência para a humanidade e sua trajetória vitoriosa no descobrimento de vacinas que
venceram epidemias anteriores são o foco da campanha. No filme, é a própria vacina
que “fala” sobre sua trajetória e destaca que existe há 200 anos para salvar vidas. A
protagonista diz ainda que muitas pessoas não sabem como a ciência funciona, mas que
ela existe para deixar as vidas melhores. Poliomielite, febre amarela e meningite são
algumas das doenças citadas, as quais foram combatidas e vencidas com a vacinação em
massa. O vídeo termina com a mensagem: “Não dê ouvidos para quem não entende a
ciência e tem memória curta. Conte comigo!”
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V. Vacinação contra a COVID-19
Uma campanha da ANM para incentivar a população através de vídeos curtos e
disponíveis nas redes sociais a tomar a primeira e a segunda dose da vacina.
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VI. Prevenção ao suicídio
Quando setembro marca o mês de prevenção ao suicídio, a Academia Nacional de
Medicina (ANM) promoveu um debate sobre o assunto. A importância de se discutir o
tema, ainda estigmatizado, se deve em função do Brasil ainda figurar entre os países com
crescimento no número de casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A ANM
apoia a campanha de valorização da vida e lançou em suas redes sociais uma série de
vídeos educativos, com consultoria do acadêmico Antonio Egidio Nardi. A ideia é falar do
assunto, ajudar a prevenir os suicídios e salvar vida.
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VII. Outubro Rosa
Em outubro é celebrado o mês da prevenção contra o câncer de mama e como forma de
conscientização, a ANM lançou nas redes socais vídeos para difundir a importância da
autoanálise e da realização de exames periódicos para detectar o quanto antes o câncer.
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Agenda Científica ANM

Desde março de 2020, a Academia Nacional de Medicina realizou sessões de
atualização e discussão de aspectos importantes, como prevenção, tratamento e abordagem
de pacientes, vacinas, entre outros, englobando também aspectos sociais e discussões sobre
a importância da ciência.
A partir de abril do mesmo ano foram convidadas academias de medicina de outros
países com a finalidade de trazer os dados mais recentes e úteis para o Brasil — dentre elas,
Academias de Medicina de Portugal, Espanha, do Reino Unido, da China, França e 12 países da
América Latina. A Academia Brasileira de Ciências e a Academia de Ciências Farmacêuticas
do Brasil sempre foram convidadas e participaram com grande aumento de abrangência das
informações sobre a pandemia e a coleta de evidências científicas. Também gestores federais,
estaduais e municipais participaram ativamente das atividades.
Todas as atividades realizadas pela Academia Nacional de Medicina contam com
transmissão simultânea em redes sociais (Facebook), inicialmente, com aproximadamente 13
mil seguidores, atingindo, em dezembro, alcance orgânico de mais de 100 mil pessoas.
Ademais, os vídeos das sessões, campanhas e o projeto memória virtual estão
disponibilizados gratuitamente no canal do YouTube, no site da instituição (acumulando
mais de 15 mil visualizações nos vídeos das Sessões) e também no portal (anm.org.br).
O programa contou com a participação de especialistas de todas as regiões do país e
com backgrounds diversos — foram convidados médicos, enfermeiros, psicólogos, jornalistas,
gestores públicos, entre outros.
Com um público médio de 200 espectadores por semana nas 88 sessões que
aconteceram nos anos de 2020 e 2021, a Academia Nacional de Medicina possibilitou,
somente com os eventos semanais, a propagação de informações médicas de qualidade sobre
a covid-19 e outros assuntos.
Foram realizados Simpósios com instituições de Portugal (Academia Nacional de
Medicina de Portugal), do Reino Unido (por duas vezes, The Academy of Medical Sciences), da
França (Académie Nationale de Médecine) e China (Institute of Infectious Diseases – China
CDC), além de um Fórum Ibero-americano sobre Coronavírus, que contou com a participação
de especialistas dos países afiliados à Associação Latino-Americana de Academias Nacionais
de Medicina, d a Espanha, de Portugal (ALANAM) e da Academia de Medicina dos EUA
(National Academy of Medicine).
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Programação Científica
Realizada em 2020
03 MAR 2020
Sessão Solene de Posse da Nova Diretoria Biênio 2020-2021

Assista a
Sessão

12 MAR 2020
Simpósio dia Mundial do Rim

Assista a
Sessão
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12 MAR 2020
Acadêmicos debatem medidas de contenção
do Coronavírus no Brasil

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

19 MAR 2020
Coronavírus – Academia Nacional de Medicina
em sessão permanente
Confira todas
as Notícias
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25 MAR 2020
Pronunciamento
Dr. Rubens Belfort

Assista a
Sessão

26 MAR 2020
Aliança contra Coronavírus

Confira todas
as Notícias
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02 ABR 2020
Atualizações em covid-19

Confira todas
as Notícias

09 ABR 2020
Brasil e Portugal na luta contra a covid-19

Confira todas
as Notícias
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16 ABR 2020
Efforts to cope with covid-19:
UK Academy of Medical Sciences

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

23 ABR 2020
Efforts to cope with covid-19:
Académie Nationale de Médecine de France

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão
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30 ABR 2020
Efforts to cope with covid-19:
Chinese Center for disease control and prevention

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

07 MAI 2020
Fórum Iberoamericano sobre Coronavírus

Confira todas
as Notícias

Parte I

Memórias da Academia Nacional de Medicina 2020-2021

Parte II

75

ACADEMIA
NACIONAL DE
MEDICINA

14 MAI 2020
Simpósio em homenagem à enfermagem

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

21 MAI 2020
Pesquisa e covid-19

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão
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28 MAI 2020
Oncologia em tempos de pandemia é assunto do
Simpósio virtual da Academia Nacional de Medicina

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

04 JUN 2020
Correlação entre métodos de imagem e a covid-19
é debatida na ANM
Confira todas
as Notícias

Parte I
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18 JUN 2020
Simpósio ANM em homenagem
aos 120 anos da FIOCRUZ

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

25 JUN 2020
Simpósio Reflexão sobre
o cirurgião idoso

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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30 JUN 2020
Sessão de aniversário – 191 anos
da Academia Nacional de Medicina

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

02 JUL 2020
Contribuição Genética e Áreas Biomédicas
na Integridade da Pesquisa

Parte I

Parte II
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02 JUL 2020
Contribuições da genética e das áreas biomédicas
para o enfrentamento da covid-19
Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

09 JUL 2020
covid-19: que doença é essa?

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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16 JUL 2020
A pandemia e a literatura

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

23 JUL 2020
Impactos da covid-19 no ensino de graduação em Medicina

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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30 JUL 2020
Cirurgia de urgência na época de covid-19
e a importância do SUS na Saúde
Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

06 AGO 2020
Apresentação dos Trabalhos Ganhadores
dos Prêmios da Academia Nacional de Medicina – 2020

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II

Memórias da Academia Nacional de Medicina 2020-2021

ACADEMIA
NACIONAL DE
MEDICINA

13 AGO 2020
Contribuições da pesquisa biomédica brasileira
para o entendimento da covid-19
Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

20 AGO 2020
Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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27 AGO 2020
Desafios Cotidianos da Relação Médico-Paciente
em Cirurgia: Questões Objetivas

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

03 SET 2020
Simpósio Jovens Lideranças Médicas da ANM

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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10 SET 2020
Parceria Público Privada | O papel
da Medicina baseada em Evidências

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

17 SET 2020
Vacinas e covid-19: qual, como, quando e em quem?
Medicina, mercado, política e sociedade
Confira todas
as Notícias

Parte I
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24 SET 2020
Simpósio: O Dilema da Relação Médico/Paciente
em Oncologia Clínico Cirúgica | Sessão: Suicídio
no Setembro Amarelo
Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

01 OUT 2020
Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica
– Sessão Anátomo-Clínico-Patológica

Assista a
Sessão
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01 OUT 2020
Homenagem ao 30º aniversário do primeiro
tratamento endovascular do Aneurisma de Aorta

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

08 OUT 2020
Atualização em Câncer de Mama

Confira todas
as Notícias

Parte I
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15 OUT 2020
O Dia do Médico na Academia Nacional de Medicina

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

22 OUT 2020
Simpósio sobre Terapias Avançadas: Células tronco,
Terapia gênica e Nanotecnologia aplicada à Saúde

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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29 OUT 2020
A Cirurgia Brasileira no Mundo

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

05 NOV 2020
Simpósio Telemedicina
– O que fizemos em 2020 e teremos em 2021

Confira todas
as Notícias

Parte I
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12 NOV 2020
Registro de vacinas de covid-19

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

19 NOV 2020
Judicialização em Medicina

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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26 NOV 2020
Simpósio: A Beleza e a Cultura

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

22 DEZ 2020
Vacina já!

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão
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Programação Científica
Realizada em 2021
14 JAN a 4 FEV 2021
Programa de Verão – Humanismo & Saúde
14 JAN 2021
Programa de Verão – Humanismo & Música:
O Impacto das doenças na obra de grandes compositores

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

21 JAN 2021
Programa de Verão – Humanismo & Literatura
Machado de Assis de corpo e alma

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão
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27 JAN 2021
Encontro das Academias de Medicina
Pandemias: Passado e Futuro

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

28 JAN 2021
Programa de Verão – Humanismo & Medicina Narrativa:
A medicina narrativa na formação do profissional de saúde

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão
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29 JAN 2021
Limitações Hospitalares no Atendimento
a Pacientes Graves com Covid-19

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

04 FEV 2021
Programa de Verão – Humanismo & Espiritualidade:
Espiritualidade e saúde

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão
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25 FEV 2021
Programa Jovens Lideranças Médicas

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

04 MAR 2021
Frente à COVID: A Resposta Solidária
da Sociedade Brasileira

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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11 MAR 2021
Estratégia brasileira para a produção de vacinas

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

13 MAR 2021
Nephrology Worldwide – The Book, The Project and The Mission

Parte I

Parte II
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17 MAR 2021
Estratégias para vacinar todos e já!

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

18 MAR 2021
Alergia Alimentar e Autismo

Confira todas
as Notícias
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18 MAR 2021
Celebração Pelo Centenário Do
Honorário Nacional Meer Gurfinkel

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

25 MAR 2021
Minha Melhor História Médica

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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08 ABR 2021
Síndrome Pós-COVID

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

15 ABR 2021
Implicações da Covid-19 em questões de Saúde Pública

Confira todas
as Notícias

Parte I
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22 ABR 2021
A Saúde Digital no Brasil: Desafios e Oportunidades

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

29 ABR 2021
Cirurgia Fora da Caixa
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Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II
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13 MAIO 2021
Simpósio de Inteligência Artificial
na Saúde: Presente e Futuro

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

20 MAIO 2021
Saúde e Ambiente

Confira todas
as Notícias

Parte I
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27 MAIO 2021
Tratamento Cirúrgico dos Defeitos Congênitos

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

10 JUN 2021
Imagem em Oncologia

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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17 JUN 2021
Imunoterapia Contra o Câncer:
Passado, Presente e Futuro

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

24 JUN 2021
Desafios Terapêuticos em Oncologia Cirúrgica

Confira todas
as Notícias

Parte I
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30 JUN 2021
Sessão de Aniversário da Academia Nacional
de Medicina: 192 Anos de História

Confira todas
as Notícias

Assista a
Sessão

08 JUL 2021
Novas Fronteiras na Prática Médica

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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15 JUL 2021
COVID-19: Elaboração de diretrizes para desenvolvimento
de vacinas e acompanhamento da população

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

22 JUL 2021
A Epidemia da Obesidade no Século XXI

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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29 JUL 2021
Transplantes 2021 – Onde estamos e para onde vamos?

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

05 AGO 2021
Simpósio de Pesquisa dos Jovens Líderes
Oportunidades de colaboração

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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12 AGO 2021
Prêmios da Academia Nacional de Medicina

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

14 AGO 2021
Inovação tecnológica e aplicação industrial em Oftalmologia

Parte I

Parte II
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19 AGO 2021
Fronteiras em Medicina

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

26 AGO 2021
Atualização em Metástases

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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28 AGO 2021
Inovação tecnológica e aplicação industrial em Oftalmologia

Parte I

Parte II

02 SET 2021
Prevenção de Suicídio

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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09 SET 2021
Simpósio – National Health Service (NHS) and the Sistema Único
de Saúde (SUS): Lessons from the past and challenges for the
future – Incorporation of New Technologies

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

16 SET 2021
Homenagem aos Acadêmicos Nonagenários
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Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II
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21 SET 2021
Simpósio de Captação e Transplante de Órgãos (ANM/CREMERJ)

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

23 SET 2021
Novas perspectivas terapêuticas nas doenças hepatobiliares

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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30 SET 2021
VII Sessão do curso de extensão em cirurgia da ANM
Atualização em cirurgia do trauma

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

07 OUT 2021
Concurso de Crônicas da ANM “A melhor história médica”
Premiados e menções honrosas

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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14 OUT 2021
Simpósio ANM – Homenagem aos Acadêmicos Nonagenários

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

21 OUT 2021
Outorgas & lançamento do MBA Gestão para Médicos
ANM, IDOMED – Ibmec

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II
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28 OUT 2021
VIII Sessão do Curso de Extensão em Cirurgia da ANM
Simpósio Sobre o Paciente Frágil

Notícias 1

Notícias 2

Parte I

Parte II

04 NOV 2021
Mulheres Médicas que Inspiram

Confira todas
as Notícias

Parte I
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Parte II
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11 NOV 2021
O Papel da Medicina na Investigação e Documentação
de Tortura e Maus Tratos: Ação Forense Humanitária

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

16 NOV 2021
Symposium “Issues in Dialysis”

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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18 NOV 2021
Revisão de Conceitos em Formação Médica

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

26 NOV 2021
Impacto de la Pandemia en la Educación
Médica y en la Asistencia médica

Confira todas
as Notícias
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27 NOV 2021
Eventos Pós Vacinais e Manifestações Oculares
na COVID-19 – Academia Nacional de Medicina e ANVISA

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II

14 DEZ 2021
ANM, ABC & MCTI - Estratégias para o Enfrentamento
de Variantes de Sars-Cov2

Confira todas
as Notícias

Parte I

Parte II
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ANM na Imprensa

Relatório Anual
janeiro a dezembro (parcial) de 2020

Agenda
1

Assessoria de Imprensa: resultados
Comparativo dos últimos cinco anos
Análise geral do período
Principais destaques na mídia

2

Social Media: resultados
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

3
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Outras atividades
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Assessoria de Imprensa

Comparativo ano a ano

Comparativo de menções à Academia Nacional de Medicina em reportagens e notícias
veiculadas na mídia entre 2015 e 2020, primeiro ano de mandato do presidente Rubens
Belfort Jr.

Análise do período janeiro a novembro/2020

De janeiro a novembro de 2020, a Academia Nacional de Medicina foi citada em 452
notícias em sites, jornais impressos, emissoras de televisão e de rádio.
Foram produzidos 26 releases, enviados para imprensa e agências de notícias nacionais
e internacionais. Entrevistas com acadêmicos, produção de textos e negociação com
jornalistas formadores de opinião.

452
Menções na Imprensa
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26
Releases Produzidos
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Clipping: Ao longo do ano, entregamos clippings semanais, quinzenais ou mensais, em PDF,
para postagens no “grupo confrade”, com o intuito de oferecer aos acadêmicos informações
sobre a inserção da ANM e de seus membros na mídia.

Ao longo do ano, o trabalho de assessoria de imprensa deu visibilidade às atividades da
Academia Nacional de Medicina e também aos acadêmicos que se tornaram porta-vozes
na mídia, tratando tanto da pandemia pelo novo coronavírus quanto de outros diversos
assuntos.

Principais Temas Abordados e Porta-Vozes

120

Período

Tema

Porta-voz

Março

Posse da nova diretoria e
pandemia pelo novo coronavírus.

Pres. Rubens Belfort Jr.
Acad. Celso Ramos
Acad. José Gomes Temporão

Abril

Pandemia pelo novo coronavírus.

Pres. Rubens Belfort Jr.
Acad Daniel Tabak
José Gomes Temporão
Patrica Rocco
Carlos Alberto Barros Franco
Claudio Tadeu Daniel Ribeiro

Maio

Pandemia pelo coronavírus e
falecimento do Acad Marcos
Moraes.

Pres. Rubens Belfort Jr.
Acad. Paulo Saldiva
Patricia Rocco e outros

Junho

Registro dos 191 anos
da Academia Nacional de
Medicina.

Pres. Rubens Belfort Jr.

Julho

Simpósio A pandemia e a
literatura. Prêmios da ANM.
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Agosto

Anúncio da pesquisa do soro
anticovid.

Acad. Jerson Lima Silva

Setembro

Anúncio do Simpósio de
Vacinas e Simpósio Jovens
Lideranças Médicas.

Pres. Rubens Belfort Jr.

Outubro

Programa Jovens Lideranças
Médicas com inscrições
abertas.

Novembro

Simpósio de Registro de
Vacinas anticovid.

Pres. Rubens Belfort Jr.

CLIPPING | Principais destaques na mídia: janeiro a março/2020
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CLIPPING | Principais destaques na mídia: abril a junho/2020

CLIPPING | Principais destaques na mídia: julho a setembro/2020
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CLIPPING | Principais destaques na mídia: outubro a dezembro/2020

Facebook

No Facebook, houve um acréscimo de 5.133 novos seguidores em 2020, pulando de 7.832
para 12.965 deles, o que representa um aumento de 66%.

Volume de seguidores (Facebook)
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+ 5.133
Novos Seguidores

66%
Crescimento no
Facebook

Ao longo do ano, foram mais de 350 publicações, que alcançaram mais de 60 mil pessoas
nos últimos três meses, ou seja, foram vistas pelo feed de notícias desse montante de
internautas.
O engajamento médio nos últimos 90 dias foi de mais de 10 mil interações, ou seja, quado os
internautas curtem, compartilham, comentam e clicam em nossas publicações.

60 mil
Pessoas alcançadas
nos últimos 90 dias

10.238
Média de engajamento
nos últimos 90 dias

Redes sociais | Principais publicações em 2020
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Instagram

A atuação no Instagram é inédita na ANM e fruto do investimento em comunicação
estratégica da atual diretoria.
Partindo do zero, atualmente, temos 1.818 seguidores. Foram publicadas 308 postagens e
mais de 100 repercussões da “ANM na mídia” nos destaques dos stories.
O vídeo com o depoimento do presidente da ANM sobre a epidemia de coronavírus foi visto
por 9.494 internautas, sendo o campeão de audiência.

Twitter e Youtube

Twitter: Demos continuidade ao perfil da ANM que já existia nessa rede social, mas sem
obter grande incremento. Atualmente são 430 seguidores e 797 tweets.
YouTube: O canal do YouTube deu continuidade às publicações semanais das sessões e
dos simpósios. Houve também esforço das comunicações, por meio do site da ANM e das
redes sociais, incentivando usuários a visitarem e assistirem aos vídeos na plataforma.
Atualmente, o canal possui 1.290 inscritos.
Podcasts: Sugestão de produção, assessoria no formato e na edição dos textos para os
podcasts produzidos pelo grupo de Jovens Lideranças Médicas.
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Site: Produção de conteúdos exclusivos para o site com a cobertura das sessões ordinárias
e dos simpósios, além de consultoria e acompanhamento da produção do novo site,
participação em reuniões, proposta de nova estrutura para o portal, bem como sugestão da
criação da aba de notícias.

ANAIS ANM: Colaboração para a produção dos textos das sessões ordinárias e dos simpósios
para os Anais da ANM 2019 — lançados em 2020.
VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS: Fizemos a proposta ao grupo de Jovens Lideranças
Médicas e a alguns acadêmicos por ocasião de efemérides e da pandemia por covid-19.
Auxiliamos na produção de diferentes conteúdos audiovisuais para as redes sociais.
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Relatório Anual
Janeiro a 15 de novembro de 2021

Agenda
1

Assessoria de Imprensa: resultados
Análise geral do período
Principais destaques na mídia

2

Social Media: resultados
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube

3
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Análise Geral do Período

350

25

Menções na Imprensa

Releases Produzidos

Evolução mês a mês
52

29

53

45
27

24

39
24

29

2021

20
8

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Em dez meses, a Academia Nacional de Medicina foi citada em 350 notícias em sites,
jornais impressos, emissoras de televisão e de rádio.
Foram produzidos 25 releases enviados para imprensa e agências de notícias nacionais.
Ao longo do ano, entregamos clippings mensais com o intuito de oferecer aos acadêmicos
informações sobre a inserção da ANM e de seus membros na mídia.
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Principais destaques na Mídia

08 jan 2021

27 fev 2021

25 mar 2021

01 abr 2021

O Parágrafo Único do artigo 40 da lei da Propriedade
Industrial (n° 9.279/96) impede a concorrência
entre laboratórios farmacêuticos na produção de
medicamentos, e isso acabar por estimular o aumento
de preços desses produtos. A avaliação é do professor
emérito da FMUSP (Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo) e membro da Academia
Nacional de Medicina e do Movimento Medicamento
Acessível, Silvano Raia.
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05 mai 2021

30 jun 2021

28 jul 2021

20 ago 2021

22 set 2021
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10 out 2021

04 nov 2021
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Facebook

COMPARATIVO
VOLUME DE SEGUIDORES
14452
7832

+ 6.620
Novos Seguidores

86%
Crescimento no
Facebook

2019

2021

No Facebook, nos últimos 2 anos, saltamos de 7.832 para 14.452 seguidores, um acréscimo
de 6.620 seguidores, ou um aumento de mais de 80%

38 mil
Pessoas alcançadas
nos últimos 90 dias

7.429
Média de engajamento
nos últimos 90 dias

Ao longo do ano, foram mais de 300 publicações, que alcançaram mais de 38 mil pessoas
nos últimos três meses, ou seja, foram vistas pelo feed de notícias
desses montante de internautas.
O engajamento médio nos últimos 90 dias foi de mais de 7 mil interações, ou seja, quando
os internautas curtem, compartilham, comentam e clicam em nossas publicações.
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Principais publicações no Facebook 2021

24 ago 2021

17 jan 2020

100.489

10.275

14.076

365

Pessoas alcançadas

Engajamentos

Pessoas alcançadas

Engajamentos

24 jan 2021

10.065

Pessoas alcançadas

1.733

Engajamentos
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Publico do Facebook

Nossa audiência do Facebook é constituída por 66% de mulheres e 33% de homens (1% de
não declarantes), majoritariamente das faixas etárias entre 25 a 44 anos e, em sua grande
maioria, brasileiros das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
No exterior, temos seguidores no Peru, Argentina, México, Estados Unidos, Portugal,
Colômbia, Bolívia e França.
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Instagram

4.205

Seguidores 17,7% de
crescimento nos
últimos 90 dias

6.380
Média de engajamento
nos últimos 90 dias

315
Publicações no
Instagram

98.100
Pessoas alcançadas
nos últimos 90 dias

+2.342%
De crescimento em
engajamento nos
últimos 90 dias

A atuação no Instagram tem apenas um ano é os resultados foram crescentes a partir
do investimento em comunicação da atual diretoria da ANM.
Atualmente, temos 4.205 seguidores, um crescimento de 17,7% nos últimos 90 dias.
Foram publicadas 315 postagens entre vídeos e cards ilustrados.
Foram criadas 8 campanhas especiais entre elas “Outubro Rosa”, “Vacina boa é vacina no
braço”, “Prevenção ao Suicídio”, sendo 39 publicações com vídeos e/ou depoimentos de
acadêmicos.
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Principais publicações no Instagram 2021

20 mai 2021

17 jan 2021

12.896

10.787

173

727

Pessoas alcançadas

Engajamentos

Pessoas alcançadas

Engajamentos

04 abr 2021

9.816

Pessoas alcançadas

136

Engajamentos
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Twitter, Linkedin e YouTube

527

Seguidores no Twitter
9% de crescimento

205
Seguidores no Linkedin
em dois meses de criação
do perfil

2.007

Inscritos no canal do
YouTube 53% de
crescimento

Demos continuidade ao perfil da ANM que já existia no Twitter com crescimento de 9%
no volume de seguidores. Atualmente são 527 seguidores e 1.098 tweets.
A ANM criou, em setembro de 2021, o seu perfil no LinkedIn e atingimos 205 seguidores,
neste período. Entendemos que há um grande potencial para incremento.
No canal do YouTube, foram publicações das sessões e simpósios, dos vídeos produtos
para campanhas como “Combate ao Suicídio” e projeto Memória Virtual. Além de esforço
feito pelas comunicações através do site da ANM e redes sociais que incentivam os
usuários a se inscreverem no canal. Atualmente, o canal possui 2.007 inscritos.
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Outras Atividades

Site

Produção de conteúdos exclusivos para o site com a cobertura
semanal de todas as sessões e simpósios

Campanhas

Criação de campanhas e conteúdos especiais para datas de
saúde de âmbito nacional como Outubro Rosa e Prevenção
ao Suicídio (em setembro), além de campanhas de incentivo à
vacinação contra a covid-19

69
Textos produzidos para
o site em dez meses

Campanha

Campanha

Campanha

Vacinação Contra Covid-19

Prevenção ao Suicídio

Outubro Rosa

Claudia Jurberg
Eliane Belleza
Rachel Lopes
Ariene Nogueira
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Podcast e Contraponto

O projeto de Podcasts da Academia Nacional de Medicina sofreu uma reformulação
para atender às demandas do novo contexto. Sob a coordenação do Acad. Maurício
Magalhães e do Jovem Líder Médico, o Dr. Bernardo Cunha Senra Barros, contou
com a participação de membros do Programa Jovens Lideranças Médicas, nas quais
foram produzidos 34 episódios em 2020 e 18 episódios em 2021 disponibilizados
em diversas plataformas para atingir o maior público possível. Entre os assuntos
abordados nos episódios, estão a atuação de agências internacionais no combate
à pandemia; experiências exitosas e lições aprendidas da abordagem da covid-19
em outros países; efeitos psicológicos em decorrência da pandemia e do isolamento
social, entre outros.

Podcast

Ouça no

Spotfy

ANM Perto de Você
Março de 2020

Coronavírus
•

Introdução

Março de 2020

Circulação
•

Conscientização e COVID-19

Março de 2020

Ingredientes de uma pandemia
•

O Covid-19

Março de 2020

As agências internacionais e o Covid-19

Março de 2020

Os Estados Unidos estão preparados?
•
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E o que podemos aprender?
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Podcast
ANM Perto de Você

Ouça no

Spotfy

Março de 2020

Experiência exitosa de Taiwan

Março de 2020

Densidade demográfica e pandemia:
•

Brasil e Itália podem surpreender

Março de 2020

COVID-19 e o uso da cloroquina

Março de 2020

Depressão, tristeza em tempos de covid-19

Março de 2020

Os danos ao aparelho cardiovascular
pelo covid-19

Abril de 2020

Como enfrentar o câncer de mama durante
a pandemia

Abril de 2020

Cirurgia geral durante a pandemia de covid-19
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Podcast
ANM Perto de Você

Ouça no

Spotfy

Abril de 2020

Gravidez e covid-19

Abril de 2020

Alterações hepáticas provocadas pelo
coronavírus

Abril de 2020

Alterações vasculares e a covid-19

Abril de 2020

Particularidades da cirurgia torácica
e a covid-19

Abril de 2020

Alterações endócrinas e a covid-19

Abril de 2020

Necrópsias de pacientes com covid-19

Abril de 2020

Nefropatias e a covid-19
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Podcast
ANM Perto de Você

Ouça no

Spotfy

Abril de 2020

Quais as alterações neurológicas a covid-19
provoca?

Abril de 2020

O que a França ensina ao Brasil na pandemia
de covid-19?

Abril de 2020

Relação médico paciente em tempos
de pandemia

Maio de 2020

COVID-19:
•

Terapia para solidão

Maio de 2020

A importância da pesquisa científica

Maio de 2020

Reunião entre as Academias de Medicina
Brasil – China

Maio de 2020

Cirurgia vascular e COVID-19
•

Atualização
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Podcast

Ouça no

Spotfy

ANM Perto de Você
Maio de 2020

Fórum Ibero-Americano sobre covid-19

Maio de 2020

Alterações mucocutâneas provocadas
pela covid-19

Maio de 2020

Tecnologia e covid-19

Maio de 2020

Cirurgia plástica durante a pandemia
de covid-19

Maio de 2020

Alterações oculares na covid-19

Junho de 2020

Tratamento oncológico e a covid-19

Junho de 2020

Literatura e COVID

Junho de 2020

Além de doença o sofrimento emocional
do paciente COVID
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Podcast
ANM Perto de Você

Ouça no

Spotfy

23 de março de 2021

Doenças Cardiovasculares
•

O que são varizes e como evitá-las

30 de março de 2021

Problemas Oculares
•

Oftalmologia Básica e Avançada

30 de março de 2021

Problemas Oculares
•

Cirurgias Oculares

30 de março de 2021

Problemas Oculares
•

Moscas Volantes

30 de março de 2021

Problemas Oculares
•

Uveítes

31 de março de 2021

Covid – Vacinas
•

Desenvolvimento e características das vacinas

09 de abril de 2021

Mitos e Verdades na Oftalmologia
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Podcast
ANM Perto de Você

Ouça no

Spotfy

09 de abril de 2021

Maquiagem e Extensão de Cílios
•

Oftalmologia

15 de abril de 2021

Tumores Oculares

15 de abril de 2021

Alterações Oculares na Gestação

29 de abril de 2021

Síndrome Pós-Covid

22 de maio de 2021

Inteligência Artificial
•

Como diminuir as desigualdades em saúde

28 de maio de 2021

Diferenças entre depressão e tristeza
e sua relação com a COVID-19

09 de junho de 2021

Mitos e Verdades sobre lentes de contato
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Podcast
ANM Perto de Você

Ouça no

Spotfy

09 de junho de 2021

Qual Vacina contra o COVID-19 escolher

13 de outubro de 2021

Manejo da Crise
•

Vaso-oclusiva no paciente com doença falciforme

13 de outubro de 2021

Manejo transfusional da doença falciforme

08 de dezembro de 2021

Variante Ômicron

Acesse a playlist completa
e ouça todos os episódios
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Em uma série de vídeos, o contraponto aborda temas médicos de forma simplificada
e objetiva para que possa atender a população. O projeto iniciado pelo Acad. Maurício
Magalhães em 2021 teve a produção de 2 episódios relacionados a COVID-19 com
cerca de 3746 visualizações só na plataforma do Youtube.

Contraponto ANM

Assista no

Youtube

12 de março de 2021

Como avaliar a produção de anticorpos
circulantes e a imunidade Pós-COVID/Vacina?

23 de agosto de 2021

A Importância da Vacinação contra a COVID-19

Acesse todos os contrapontos
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Prêmios da ANM

Os prêmios da ANM são considerados os mais antigos, pois foram instituídos em 1829 junto
da fundação da instituição e permanecem interruptos até hoje. O avanço da pandemia no
país não foi impedimento para diversos trabalhos científicos fossem enviados ao concurso,
que em 2020 bateu recorde de inscritos tendo 63 candidaturas e dentre estes 7 trabalhos
foram contemplados. Em 2021, 5 trabalhos foram premiados entre os 52 inscritos nas áreas de
cirurgia, medicina e ciências aplicadas à medicina.

PRÊMIOS 2020
Prêmio Academia Nacional de Medicina - Ciências
Aplicadas à Medicina
Cabral, Thiago. Coautores: Mello, Luiz Guilherme Marchesi de; Polido,
Júlia Regatiere, Caio; Lima, Luiz; Maia, Maurício; Mahajan, Vinit; Tsang,
Sthephen; Oshima, Akiyoshi; Serracarbassa, Pedro. Angiogênese da
retina e coroide: biomarcadores e engenharia genética.

Prêmio Presidente José Cardoso de Moura Brasil –
Cirurgia
Fonseca Neto, Olival Cirilo Lucena da.

Coautores: Cordeiro, Gabriel

Guerra; Melo, Paulo Sérgio Vieira de; Amorim, Américo Gusmão;
Rabêlo, Priscylla Jennie Monteiro; Vasconcelos Filho, José Olímpio
Maia de; Magalhães, Pedro Renan de Melo; Costa, Ludmila Rodrigues
Oliveira; Furtado, Raimundo Hugo Matias; Cruz, Gustavo da Cunha;
Lacerda, Cláudio Moura. Revascularização retrógrada no transplante
ortotópico de fígado: efeitos na estabilidade hemodinâmica e
função do enxerto.

Prêmio Presidente Aloysio Salles – Medicina
Resende, Lucilene Silva Ruiz. Coautora: Ligia Niéro-Melo. Alterações
neurológicas em pacientes com linfomas.
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Premiados

Prêmio Presidente Antônio Austregésilo Rodrigues Lima
Quagliato, Laiana Azevedo. O papel de citocinas inflamatórias e da via
da quinurenina na fisiopatologia do transtorno de pânico.

Prêmio Madame Durocher
Ejzen, Dani.

Coautores: Andraus, Wellington; Soares Jr, José Maria;

D’Albuquerque, Luiz Augusto Carneiro; Baracat, Edmund Chada.
Primeiro nascimento mundial após ransplante uterino com doadora
falecida.

Prêmio Fernandes Figueira
Barros, Marina Carvalho de Moraes.

Coautores: Thomaz, Carlos

Eduardo; Carlini, Lucas Pereira; Orsi, Rafael Nobre; Silva, Pedro Augusto
Santos Orona; Silva, Giselle Valério Teixeira da; Soares, Juliana do Carmo
Azevedo; Heiderich, Tatiany Medeiros; Balda, Rita de Cássia Xavier;
Sanudo, Adriana; Andreoni, Solange; Guinsburg, Ruth. Identificação
da dor em neonatos: percepção visual das características faciais
neonatais pelos adultos.

Prêmio Miguel Couto
Cohen, David Jaques. Coautores: Glina, Sidney; Cavalheiro, Renan
Pelluzzi; Mader, Ana Maria do Antonio; Han, San Won; Pinhal, Maria
Aparecida Silva; Theodoro, Therese Rachel; Reinaldo, Willany Veloso;
Borba,Vivian Barbosa Navarro; Petri, Giuliana. Novo modelo in vivo
para avaliar alterações macroscópicas, histológicas e moleculares
da doença de Peyronie.

PRÊMIOS 2021
Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina Área de Medicina Clínica
Fonseca, Clovis Orlando da; Coautores: Lima, Daniela Carneiro de;
Rodrigues, Silvana Vianna; Schönthal, Axel; Chen, Thomas. Determinação
simultânea do quimioterápico álcool perílico intranasal e seu
metabólito em plasma e pulmão de ratos wistar.
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Premiados

Prêmio Presidente Vicente Cândido Figueira de Saboia Área de Cirurgia
Hampl, Daniel; Favorito, Luciano Alves. Técnica cirúrgica modificada
para o implante imediato intravaginal de prótese testicular em
pacientes com torção de testículo.

Prêmio Presidente Francisco de Paula Cândido - Área de
Medicina Clínica
Kiappe, Olívia Pereira; Cruz Natasha Ferreira Santos da; Rosa, Paulo
Alberto Cervi; Arrais, Luciana; Moraes, Nilva Simeren Bueno de. Avaliação
oftalmológica em recém-nascidos expostos à infecção materna por
Covid-19: série de casos.

Prêmio Presidentes Olympio Ribeiro da Fonseca - Área
de Ciências Aplicadas à Medicina
Blanco, Natália Goes; Coautoria: Machado, Natália Moura; Castro, Ligia
Lins; Antunes, Mariana Alves; Takiya, Christina Maeda; Trugilho Monique
Ramos de Oliveira; Silva Luana Rocha da; Leme, Adriana Franco Paes;
Domingues, Romênia Ramos; Paulette, Bianca Alves; Silva, Johnatas
Dutra; Silva, Pedro Leme; Rocco, Patrícia Rieken Macedo; Cruz, Fernanda
Ferreira. Vesículas extracelulares proveniente de diferentes fontes
de células mesenquimais estromais apresentam efeitos distintos no
pulmão, rim e fígado em modelo experimental de sepse.

Prêmio Presidentes Miguel Couto - Melhor trabalho de
Patologia Humana ou Experimental
Sabat, Bernardo David; Chedid, Marcio Fernandes; Lira, Vital Maria da
Costa; Jucá, Norma Thomé; Sena, Manoel Raimundo de; Montarroyos,
Ulisses Ramos; Feier, Flavia Heinz; Moreira, Roger Klein; Castro e Silva,
Orlando Castro e. Correlação entre a colorimetria hepática e a
graduação da esteatose em um modelo experimental de perfusão
hepática em ratos submetidos a dieta esteatogênica.
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Crônicas da ANM

O prêmio de literatura “A melhor história médica” é uma iniciativa da Academia Nacional
de Medicina. São duas categorias: Prêmio Pedro Nava direcionado a médicos; e Prêmio Ivo
Pitanguy para alunos de medicina de todo o país. Em sua primeira edição no ano de 2021 contou
com mais de 130 inscritos “entre médicos e estudantes sendo contemplados 2 vencedores”.

PEDRO NAVA – MÉDICOS
Vencedora: Blandícia

Autor: Marcelo Enne de Oliveira
1ª Menção Honrosa: A Comovente História do Dr. Hypólito Fontoura

Autor: Lybio Jose Martire Junior
2ª Menção Honrosa: Semáforos

Autor: Carlos Eduardo Pompilio

3ª Menção Honrosa: Consumido pelas Drogas

Autor: Decio Oliveira Elias

IVO PITANGUY – ESTUDANTES
Vencedora: A Descoberta da Loucura

Autor: Maikson Ferreira Mendes
1ª Menção Honrosa: Azul da Cor do Mar

Autor: Aline Buarque de Gusmão Barbosa
2ª Menção Honrosa: A Crônica do Silêncio

Autor: Brunna Barreto Linhares da Silva
3ª Menção Honrosa: “A despedida do Cusco”

Autor: Álvaro Righi de Leonço
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Nova Diretoria
2022 - 2023

De acordo com o estatuto e o regimento da ANM, foi realizada na última sessão do ano que
ocorreu 25 de novembro de 2021, a eleição para a nova diretoria que exercerá seu mandato
no biênio 2022-2023. Liderados pelo Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio, a chapa
única foi eleita com 98% dos votos e tomará posse na primeira terça-feira de março de 2022.
Conheça mais sobre a nova diretoria:

Francisco Sampaio

José Camargo

Luiz Mattoso

José Galvão-Alves

Eduardo Pontes

Patricia Rocco

José Aboudib

Carlos Mello

Carlos Giesta

Wanderley de
Souza

Giovanni Cerri

Rui Maciel

Daniel Tabak

Celso Portela

Claudio Ribeiro
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Diretoria eleita para a ANM biênio 2022-2023:

Presidente: Francisco José Barcellos Sampaio
Sampaio foi eleito membro Titular da Academia Nacional de Medicina
em 1999, com apenas 15 anos de formado e já presidiu a instituição no
biênio 2015-2017.
É professor Titular da Unidade Urogenital da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj), pesquisador 1-A do CNPq e Cientista de Nosso
Estado da Faperj. Foi coordenador da Cirurgia na Capes por seis anos
e meio e editor da Revista Internacional de Urologia da Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU) por 11 anos. Possui mais de 100 capítulos
de livros, um livro no exterior, cinco livros no Brasil, mais de 250 artigos
internacionais e orientou mais de 90 teses de Mestrado e Doutorado.
Ao longo da carreira, foi professor visitante de Urologia na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre, PUC-RS, USP, Unifesp, Divisão de Urologia, da University
of Minnessota, nos Estados Unidos, e da Faculdade de Medicina do
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, de Bankok, na Tailândia.
Recebeu o Prêmio Cistoscópio de Ouro pela contribuição acadêmica
e formação de discípulos, Divisão de Urologia, USP (2007); Medalha
Juscelino Kubitschek pela SBU (2011); Comenda Nacional de Excelência
em Urologia, SBU (2020); Editor Emérito do International Braz J Urol.
2020. Foi apontado entre os 600 cientistas de instituições brasileiras, de
todas as áreas do conhecimento, entre os mais influentes do mundo, os
top 2% do Journal Plos Biology, em outubro de 2020.

1º. Vice-Presidente: José de Jesus Peixoto Camargo
Graduado em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
optou pela Cirurgia Torácica. Camargo possui Mestrado em Ciências
Pneumológicas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi
fellow em Cirurgia Torácica, da Mayo Clinic Foundation, nos Estados
Unidos. Pioneiro em transplante de pulmão no Brasil e da América Latina,
tendo realizado o primeiro, em 1989, Camargo também foi precursor no
transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos, em
1999. É responsável por metade dos transplantes de pulmão feitos até
hoje no Brasil. Realizou mais de 30 mil cirurgias de tórax.

2º. Vice-Presidente: Luiz Felippe de Queiroz Mattoso
Pioneiro em Radiologia Intervencionista e de novas modalidades de
diagnóstico por imagem, Felippe Mattoso é graduado pela antiga
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, atual
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UFRJ. É Membro de diversas instituições nacionais e internacionais
como Radiological Society of North America; Alumni Association of the
Masschusetts General Hospital, da Harvard Medical School. Chefiou
o Serviço de Radiologia do Hospital Pedro Ernesto da Uerj, planejou,
montou e dirigiu o serviço de radiologia da Clínica São Vicente, no Rio de
Janeiro e, no passado, foi homenageado Médico do Ano pela Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro.

Secretário Geral: José Galvão Alves
Referência em Gastroenterologia, José Galvão-Alves é formado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado na área desde
1980 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, local onde
conclui seu Mestrado em Gastroenterologia. Galvão Alves ainda adiciona
em seu currículo uma passagem pela Escola de Medicina de Harvard,
nos Estados Unidos, onde pode atualizar-se em medicina interna. É
Doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez muito pela
especialidade, fundando as Sociedades Brasileira de Medicina Interna
e Sociedade Brasileira do Pâncreas. No campo da pesquisa, somam-se
mais de 230 trabalhos publicados e 20 livros, além de editor-científico
de diferentes periódicos na área da Gastroenterologia.

1º. Secretário: Eduardo Lopes Pontes
Entusiasta e pesquisador sobre doenças inflamatórias intestinais
com mais de 45 anos de carreira, Eduardo Lopes Pontes concluiu a
graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lopes Pontes é
Doutor em Clínica Médica na renomada Universidade de Oxford. Em sua
jornada, é destaque como grande nome na educação médica nacional,
sendo professor Adjunto e Titular em diversas escolas de Medicina no
Rio de Janeiro e coordenador de programas de residência e cursos de
especialização em doenças do aparelho digestivo. Pontes ocupa também
a direção da 9ª Enfermaria, de Clínica Médica, do Hospital Geral da Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

2º. Secretário: Patrícia Rieken Macêdo Rocco
Reconhecida entre as cientistas de maior destaque no Brasil, Patricia
Rocco foi a primeira pesquisadora mulher da América Latina a receber
um prêmio da Sociedade Alemã de Anestesia e, ao longo da carreira,
acumulou mais de 50 honrarias pela qualidade do seu trabalho. É
pesquisadora 1A do CNPq e Cientista do Nosso Estado da Faperj. Possui
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mais de 400 artigos em revistas de alto impacto, 121 capítulos de livros,
tendo ministrado mais de 500 conferências nacionais e internacionais.
Além de pesquisadora, Rocco é professora Titular e chefe do Laboratório
de Investigação Pulmonar no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
da UFRJ. Graduada em medicina pela mesma universidade, concluiu seu
Mestrado e Doutorado em Ciências Biológicas (Biofísica) também na
UFRJ, onde dedica-se aos estudos das doenças respiratórias.

Tesoureiro: José Horácio Aboudib
Profissional com grande dedicação à população da cidade do Rio de
Janeiro, José Horácio Costa Aboudib Jr. graduou-se pela Universidade
de Brasília, em 1976, tendo se especializado em cirurgia plástica. Pelos
serviços prestados, foi considerado Cidadão Honorário do Rio de
Janeiro, em 2008. Durante o período de 2000 a 2001, exerceu o cargo
de presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, regional do
Rio de Janeiro, e foi contemplado com a Medalha Pedro Ernesto pela
Câmara dos Vereadores, em 1994. Foi presidente Nacional da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica 2012/2013. O cirurgião plástico conta
com mais de 60 trabalhos científicos e mais de 10 capítulos de livros
publicados.

1º. Tesoureiro: Carlos Eduardo Brandão Mello
Atuante na área de Medicina Interna com foco em Gastroenterologia
e Hepatologia, Carlos Eduardo Brandão Mello é formado na Escola de
Medicina e Cirurgia da UniRio. Doutor pela Universidade de São Paulo,
aperfeiçoou-se ainda em diversas instituições internacionais como
Universitá Degli Studi di Milano, na Itália, e em cursos nas universidades
de Harvard, no Mount Sinai School of Medicine New Yorke no Barts
and the London School of Medicine. Professor renomado, é titular e
responsável pelas disciplinas de Clínica Médica e de Gastroenterologia,
na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em sua carreira, teve
marcante participação no atendimento às vítimas do acidente radioativo
de Goiânia. Carlos Eduardo Brandão é especialista em hepatites virais e
coinfecção pelos vírus C e B das hepatites.

Orador: Carlos Américo de Barros e Vasconcellos Giesta
Desde 1988, é Titular da Academia Nacional de Medicina. Graduado pela
Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil, atual UFRJ,
onde também obteve o título de Doutor. Em 1965, obteve o título de
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Especialização em Ortopedia na Northwestern University, em Chicago,
Estados Unidos. Giesta exerceu a chefia do Serviço de Ortopedia e
Traumatologia do Hospital Municipal Miguel Couto, na década de 70.
Organizador e primeiro chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia,
do Hospital Universitário Gaffrèe e Guinle, também na década de 70,
foi ainda coordenador do curso de Pós-Graduação em Ortopedia da
UFRJ. Entre 1989 e 1997, foi chefe do Departamento de Cirurgia Geral
e Especializada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Participou de diversos cursos em países como Canadá, Inglaterra,
Escócia, Estados Unidos, Suíça e Suécia. Carlos Giesta é Livre Docente da
UFRJ e Professor Emerito da UniRio.

Diretor de Arquivo: Giovanni Guido Cerri
Nomeado secretário de Saúde do Estado de São Paulo, em 2011, Giovanni
Cerri é italiano e emigrou para o Brasil em 1955, onde graduou-se pela
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), onde fez residência e também
concluiu o Doutorado. Professor Titular de Radiologia desde 1996, foi
presidente da Comissão de Pós-Graduação, diretor clínico do Hospital
das Clínicas da FMUSP e presidente do Conselho do Hospital das Clínicas.
Foi ainda presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, na década de
90. Giovanni Guido Cerri já publicou cerca de 300 artigos científicos em
revistas internacionais e brasileiras e tem 22 livros editados. Recebeu
mais de 30 prêmios e distinções concedidos por sociedades do Brasil e
do exterior por seu trabalho no campo da Medicina.

Diretor de Biblioteca: Wanderley de Souza
Foi Secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretário
de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, presidente
da Finep e primeiro reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense.
Entre as condecorações, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico.
Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Wanderley dedicou-se, desde os primeiros anos, ao estudo
da organização celular de protozoários patogênicos. Tem Mestrado e
Doutorado pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ. Ao
longo da carreira, desenvolveu atividades em laboratórios do México, da
Inglaterra e dos Estados Unidos.
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Diretor de Museu: Rui Monteiro de Barros Maciel
Sua trajetória profissional, desde a graduação, está associada à Escola
Paulista de Medicina, onde graduou-se em 1970, fez a residência em
Clínica Médica e Endocrinologia, Mestrado em Imunologia, Doutorado
em Endocrinologia, tornando-se ainda Livre-Docente, professor Titular
e Titular Sênior. Nos Estados Unidos, foi pesquisador na University of
California Los Angeles e professor visitante na Harvard Medical School/
Beth Israel-Deaconess Hospital. Suas pesquisas resultaram em mais de
220 artigos completos publicados em revistas indexadas, mais de 120
capítulos de livros e edições de seis livros. Ao longo da carreira, recebeu
a Ordem Nacional do Mérito Científico e o LATS-Prize, da Latin American
Thyroid Society, entre outros reconhecimentos.

Presidente da Secção de Medicina: Daniel Goldberg
Tabak
Aprovado em primeiro lugar para a graduação em Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tabak participou do programa
Latino Americano para Treinamento em Medicina, da Universidade
de Miami. Especializou-se em Medicina interna pela Jackson Memorial
Hospital, da Universidade de Miami e em Oncologia pela Washington
University School of Medicine, nos Estados Unidos. Foi diretor do Centro
de Transplante de Medula Óssea do INCA. Em 1993, foi agraciado com o
Título de Cidadão Benemérito da Cidade do Rio de Janeiro e condecorado
com a Medalha Santos Dumont. Foi um dos idealizadores do primeiro
Banco de Células de Cordão Umbilical no Brasil. E participou também a
expansão do Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea.

Presidente da Secção de Cirurgia: Celso Marques Portela
Médico do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Ipanema e do Hospital
Miguel Couto, até aposentar-se do serviço público, Celso Portela fez
estágios, como visitante, no Jackson Memorial, em Miami; no Texas
Medical Center, do Baylor College of Medicine, em Houston; e no Hospital
das Forças Armadas da Venezuela. É Doutor em Medicina pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual UniRio. Livre-Docente em
Clínica Cirúrgica pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
Especialista em Cirurgia Geral conferido pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgiões. Celso Portela é Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e
Fellow do American College of Surgeons.
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Presidente da Secção Ciências Aplicadas: Cláudio Tadeu
Daniel-Ribeiro
Com Mestrado e Doutorado pela Universidade de Paris VI (Pierre
et Marie Curie) e Pós-Doutorado no Institut Pasteur, Cláudio Tadeu
Daniel-Ribeiro é pesquisador Titular do Instituto Oswaldo Cruz, onde
chefia o Laboratório de Pesquisas em Malária, que abriga o Centro de
Pesquisas, Diagnóstico e Treinamento em Malária – Laboratório de
Referência da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
para o diagnóstico de malária na Região Extra-Amazônica. É Doutor
Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa, Membro Titular das
Academias Fluminense de Medicina e Fluminense de Letras, Membro
Correspondente da Academia de Medicina da França, tendo recebido
a Médaille de la Société Française de Médecine Tropicale. Ele publicou
mais de 250 trabalhos sendo mais de 170 indexados no PubMed.
Link da matéria: https://www.anm.org.br/anm-elege-nova-diretoria/
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autorização prévia por escrito.
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