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EDITORIAL 

 
   INSANIDADE LEGALMENTE RESPALDADA

JJCamargo

Nós, brasileiros, herdamos a tradição portuguesa da autocrítica exagerada 
e depreciativa. Como se denegrir o meio em que vivemos justificasse 
nossas deficiências e precariedades. Escolha um tipo qualquer de 
atividade profissional e se formará imediatamente uma fila de detratores 
da brasilidade, responsável por este complexo de inferioridade que nos 
impusemos sem pressão externa.

Participei de um debate entre colegas que pretendia identificar, baseado 
em experiencias vividas ou confidenciadas, onde era mais complicado ser 
médico neste século de transformações galopantes, em que tudo muda 
antes que nos habituemos com a nova realidade. 

A origem da discussão é a tomada de consciência de que a figura do 
médico tradicional está ameaçada em muitos lugares, e extinta em outros. 
E a metamorfose tem como agravante a celeridade que leva de roldão 
conceitos seculares, e frustra expectativas consideradas inabaláveis.

Tendo como ponto comum apenas o reconhecimento de que tudo mudou, 
mal conseguimos acreditar, quando relatam mudanças em outros países em 
que se praticava uma medicina que costumávamos copiar com admiração, 
e agora assistimos perplexos a uma realidade que não invejamos mais. 
Na França, médicos têm sido processados e punidos, sob a alegação de 
não terem informado corretamente às mães grávidas da possibilidade, por 
mais remota que fosse, de que  o feto pudesse ter alguma anomalia, o que 
as conduziria ao aborto preventivo. No controverso caso Perruche, uma 
criança com deficiência atribuída a uma rubéola da mãe nas primeiras 12 
semanas de gestação, figurou como autora de ação de reparação de danos 
por ter nascido em vez de ter sido abortada.
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Há 30 anos a medicina dos EUA,  era consensualmente festejada, e o 
que fazia ou recomendava, servia de referência e modelo aos mais 
exigentes manuais de conduta  técnica e ética, copiados e difundidas com 
religiosidade pelos médicos jovens egressos da escola americana. Quando 
a judicialização inundou a prática médica ianque, a transferência daqueles 
rígidos ditames anglo-saxões para a nossa população latina, revelou-se 
francamente agressiva e cruel.

O compartilhamento com o paciente de todas as decisões técnicas do 
tratamento, ingenuamente interpretado como um avanço respeitoso  na 
conquista da soberania plena do indivíduo, nada mais era do que uma 
atitude defensiva do médico pressionado pelos advogados do seguro 
profissional,  a evitar o protagonismo e com isto reduzir o risco de serem 
processados. Ou, em outras palavras, omitindo-se de ser médico, deve 
haver menos risco de ser demandado porque, afinal, ele nem o foi. 

O desfecho de tudo o que é insano, não tem limites. Depois do esperado 
enrijecimento da relação médico paciente, a indústria da judicialização 
não para de crescer, agravada por algumas sentenças ensandecidas: 
recentemente um juiz americano deu ganho de causa a um paciente que 
acionou seu cirurgião porque removeu um tumor de bexiga encontrado 
fortuitamente durante uma operação para tratar de um cálculo encravado no 
ureter. Quando saiu do hospital parecia feliz e agradecido. Tempos depois, 
a gratidão (geralmente frágil) cedeu lugar à ganância (sempre poderosa) 
e o paciente processou o médico porque gostaria de ter sido consultado 
sobre a retirada do tumor, que afinal era uma propriedade dele, e portanto, 
com direito de dar-lhe o destino que lhe aprouvesse. Tão maluca quanto a 
reivindicação, foi a decisão judicial, que deu ganho de causa ao paciente. 
Ao incauto doutor, afeito a resolver problemas, e agora impossibilitado de 
devolver-lhe o tumor, só lhe restou ressarcir o paciente por danos morais, 
visto que o pobre infeliz fora privado, por pura precipitação médica, de um 
câncer,  pelo qual aparentemente,  nutria grande afeto e estima. 

Neste ritmo, cada vez mais se dará razão a, Einstein quando reconheceu  
que, “duas coisas eram infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas em 
relação ao universo, ele ainda não tinha certeza absoluta!”
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DISCURSO DO ACAD. PROF. DR. FRANCISCO SAMPAIO POR 
OCASIÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA – BIÊNIO 2017-2019

Excelentíssimos Senhores Ex-Presidentes da Academia Nacional de 
Medicina, Acadêmico Pietro Novellino e Acadêmico Marcos Moraes
Autoridades que compõem a Mesa
Senhoras e Senhores Acadêmicos
Minhas Senhoras e Meus Senhores

A Academia Nacional de Medicina completou 188 anos de existência e é a 
mais antiga Instituição Científico Cultural do país. Como é uma Casa que 
reverencia a tradição, acredito que cabe fazer algumas explicações aos 
não Acadêmicos aqui presentes, como sinal de respeito a eles e à própria 
Academia.

Esta Casa foi fundada em 30 de junho de 1829, sob o título de Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro. Por decreto da Regência Imperial de 1835 
foi adotada pelo governo para instituto oficial com o nome de Academia 
Imperial de Medicina, com a finalidade de responder às perguntas do 
governo sobre tudo que interessar à saúde pública e contribuir para o 
desenvolvimento e progresso em geral da Medicina e Ciências Correlatas. 
Com a maioridade do Imperador D. Pedro II, este se tornou o maior patrono 
da Casa, e durante 50 anos frequentou as suas sessões e presidiu as 
solenidades da Academia. A cadeira na qual se sentava existe até hoje no 
Museu da Academia. Com enfermidade já avançada, no dia 30 de julho de 
1889, presidiu pela última vez a sessão de aniversário da Academia. Com 
o advento da República, a Casa recebeu o título de “Academia Nacional de 
Medicina”.

Me despedindo da Presidência, é importante salientar que as administrações 
que me precederam, dos Acadêmicos Pietro Novellino e Marcos Moraes 
tiveram feitos notáveis e enfrentaram e superaram importantes desafios e 
dificuldades. Conseguiram a doação definitiva do terreno e construção do 
prédio novo, promoveram o retrofit em nosso prédio original, conseguiu-
se a reinstalação em nosso prédio, superando-se todas as dificuldades 
inerentes.

Pensei hoje cedo e ainda não acreditava que havia sido eleito para Presidente 
da Academia Nacional de Medicina, menos ainda, que já se tinham passados 
dois anos que recebi de meus pares a honra deste desafio. Assim, agradeço 
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às Senhoras e Senhores Acadêmicos a confiança em mim depositada para 
exercer a Presidência da Instituição Científico Cultural mais antiga do País. 
Até hoje, em 188 anos, esta casa selecionou 666 médicos para Membros 
Titulares e apenas 54 médicos para presidi-la, portanto é um processo 
seletivo muito restrito. Há 18 anos atrás, com 15 anos de formado, fui 
eleito como Membro Titular desta Casa, e há dois tornei-me Presidente, 
o que para mim foi das maiores glórias que poderia imaginar. Assim, me 
sinto muito privilegiado de ter conquistado esta posição e ter chegado ao 
fim do mandato com a sensação de ter cumprido meu dever para com a 
Casa desejada.

Agradeço aos companheiros de Diretoria que estiveram ao meu lado em 
todos os momentos. Agradeço aos funcionários que não mediram esforços 
para cumprir as múltiplas tarefas que lhes foram impostas, e cumpriram 
com amor, o que é próprio desta casa. 

Procurei exercer a Presidência buscando a fraternidade e a união entre 
meus pares; apesar de meu estilo centralizador e às vezes até autoritário, 
procurei ser sereno e agregador. Recebi as críticas, mesmo aquelas que 
achei injustas, como um estímulo a meditar e rever minhas atitudes.

Agradeço a todo o Corpo Acadêmico, que com um espírito de união e de 
bem servir, demonstrou enorme orgulho de pertencer a esta Casa e com ela 
se comprometer, participando e auxiliando de modo relevante em todas as 
atividades Acadêmicas. Seria impossível nomear aqui os Acadêmicos que 
mais participaram, ministrando cursos, organizando encontros, jornadas, 
simpósios, comissões julgadoras, discussões, comentários, e tudo o mais 
que diz respeito ao funcionamento da Academia. Todos participaram 
ativamente, e a todos agradeço. 

Como disse em meu discurso de posse, acredito que aquilo que a Academia 
Nacional de Medicina tem de mais valioso, além do passado e tradição, é 
a competência e brilhantismo das Acadêmicas e dos Acadêmicos. Assim, 
criamos condições para que seus membros expressassem estas capacidades 
e suas ideias para o bem da sociedade médica e científica.

Ao longo dos anos muitos médicos me perguntavam o que se faz na 
Academia Nacional de Medicina? Para que serve a Academia Nacional de 
Medicina? Desta maneira, decidi mostrar aos presentes a dimensão de 
nossa Casa.
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SEGUIU-SE UMA APRESENTAÇÃO DE SLIDES, NA QUAL O PRESIDENTE 
FRANCISCO SAMPAIO DEMONSTROU AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO 
BIÊNIO 2015 - 2017

Senhor Presidente eleito para o Biênio 2015-2017, Acadêmico Jorge 
Alberto Costa e Silva, para mim é grande honra lhe impor o colar de 
Acadêmico. Lhe conheço há 37 anos e sempre o admirei. Agora, vejo-o 
ocupar com grande júbilo e todos os méritos a Presidência de nossa 
Casa Maior. Membro Titular há 33 anos, sempre foi comprometido com a 
Academia. Suas qualidades de eminente psiquiatra e gestor experiente lhe 
credenciam largamente para o cargo. Professor Titular de Psiquiatria da 
UERJ, Presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, Diretor da Divisão 
de Saúde Mental da OMS em Genebra por 6 anos consecutivos e Diretor do 
Centro Internacional de Política de Saúde Mental e Pesquisa da New York 
University, são algumas das posições que nos honram. De agora em diante, 
investido nas funções Presidenciais, Vossa Excelência assume a enorme 
responsabilidade de responder pela Academia Nacional de Medicina. Tudo 
que lhe desejo, meu estimado amigo, e uma feliz e próspera administração 
junto com sua Diretoria e com o Corpo Acadêmico, e fico diuturnamente à 
sua disposição e da Academia para o que puder ajudar. Pelo seu traquejo 
nacional e internacional, tenho certeza de que V. Exa. irá elevar e divulgar 
cada vez mais a nossa amada Instituição.

Senhoras e Senhores Acadêmicos, Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
neste momento de despedida, deixo a Presidência me sentindo muito 
honrado e com a sensação do dever cumprido. Tenho certeza de que 
juntamente com minha Diretoria procuramos fazer o melhor para nossa 
Casa. Servimos à nossa Academia e cumprimos as finalidades estatutárias 
da nossa Instituição.

Termino está alocução citando Fernando Pessoa:
Valeu a pena? 
Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador tem que passar além da dor.

Muito obrigado!!

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

2015 - 2017
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DISCURSO DE POSSE PRESIDÊNCIA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ACADÊMICO JORGE ALBERTO COSTA E SILVA
JULHO 2017

 
Há 35 anos chegava eu a esta Academia, numa noite de inesquecível 
emoção, e no meu discurso de posse comparava a felicidade daquele 
momento ao de Ulisses arribando ao solo  de sua Ítaca querida. Beijou-lhe 
o solo por três vezes. Chegara ao fim de sua odisseia.

Na comoção inenarrável do beijo de Ulisses, concentra-se toda a gama 
emotiva, todo o júbilo, toda a força construtiva dos que, após largos e 
porfiosos trabalhos, alcançaram, por fim, a meta tão almejada e procurada.
Eu estava transpondo os umbrais da Academia Nacional de Medicina, casa 
de tradição e respeito, preso de funda emoção de me ver incluído como 
par de tantos ímpares. Ao meu jeito, mas inspirado em Ulisses e na sua 
determinação, eu tocava as praias da minha Ítaca - e nisto, com isto, e por 
isto, também lhe beijava o solo, bendizendo a Deus e abençoando a Pátria.
Era um momento de especial regozijo, uma festa do coração que sorri, mas 
também da inteligência que pensa e no futuro medita. Julguei a honrosa 
escolha menos por uma perspectiva
 
de méritos pessoais do que por uma dimensão de luta, esforço, dedicação, 
elementos que pontilharam minha vida no que concerne o doente mental 
e o ensino de psiquiatria e medicina em nosso país e no exterior. Lembrei 
de Chesterton: "O homem é o filho do obstáculo".
Eu estava tomado pela emoção e também pela certeza de ter feito o caminho 
correto até esta praia maravilhosa. Um caminho que não poderia ser outro 
senão o guiado pela determinação em transformar o nosso bem no bem 
de todos. Assim somos, assim seremos até o fim: um complexo mosaico 
de inúmeras peças que nos antecederam. As migalhas das perfeições dos 
ancestrais não nos informa unicamente da sua própria riqueza, mas da 
riqueza comum. Assim somos, um em todos, todos em um.
Eu era um jovem médico aos 40 anos de idade, tomado pela imensa glória 
de ser recebido no mesmo espaço em que meus heróis estiveram e ao 
mesmo tempo premido pela necessidade da construção de um futuro.
 
O futuro, hoje eu sei, é um processo.

Ele não se faz com ideias temerosas de segurança, nem empurrado 
pela ousadia irracional, sem possibilidade de resposta. O futuro é uma 
abstração que não chega nunca. Ai de quem sonha em construir algo e, 
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satisfeito, terminar. A "imortalidade" de 35 anos atrás era apenas o início 
de um futuro, assim como hoje, ao tomar posse na presidência desta nobre 
Academia Nacional de Medicina, se inicia outro, num maravilhoso infinito 
de projeções que me acompanha desde a infância.

Em criança, fascinado pelo céu à noite, eu queria ser astrônomo, mas decidi 
pela medicina. Fiquei fascinado pelo cérebro, pela mente humana, e vi que 
não estava muito longe da minha pretensão original. Todo o Universo está 
aqui dentro da minha cabeça. Gerald Edelman, Prêmio Nobel, de quem eu 
tive o privilégio de ser amigo, escreveu um livrinho chamado Wider than 
the sky. "Maior que o céu”, na definição dele, é o cérebro - e eu vi que 
continuava no meu caminho.
 
Virei um astrônomo, um astrônomo da mente humana. Sou o astrônomo 
do microcosmo que engloba o macrocosmo, astrônomo do infinito dentro 
do finito.

Esta ausência de limites me faz, a propósito, lembrar que não é por acaso 
que a Academia, fundada sob a inspiração da Academia Francesa, empossa 
sua diretoria neste emblemático calendário de 14 de julho. O sonho da 
revolução francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, persiste como 
a grande ambição humana, as palavras de toque para a construção da 
sociedade. Temos que nos amar mais, e isso não é apenas uma afirmação 
sentimental. É um dado da realidade, da nossa sobrevivência como grupo. 
A foz da verdadeira generosidade e do entusiasmo criativo.
Em meu livro "A doença e o doente mental, os limites da psiquiatria", 
de 1979, eu digo que a vida do homem possui uma significação singular 
dentro da realidade do Universo. Ela sofre o impacto do tempo, flui, é 
futuro, possibilidade, o que vai e o que todavia não é. A vida humana é
 
essencialmente diferente das demais esferas da realidade. A vida humana 
não é a vida de Descartes, mas a vida de Pascal.

O homem de Descartes é o homem montado pela junção de partes. Primeiro, 
o pensamento, depois, a alma unida ao  corpo e depois, as paixões. É o 
homem analítico, de laboratório, anti-histórico, sem comunicação com os 
outros, sem comunicação com o Universo.

O homem de Pascal, ao contrário, é o homem que vive e palpita, o homem 
que arrasta o seu destino e, despojado em um canto do Universo, sofre 
ou se alegra, canta ou chora, e algumas vezes sofre cantando ou chora na 
alegria. Exalta sua grandeza e arrasta a sua miséria. Pensa em si mesmo, 
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pensa em seus semelhantes e se comunica com eles. Conhece nele e no 
mundo o problema e o mistério. Ama, procria e morre. Mas, depois de 
sua morte, deixa no mundo algo mais que um corpo perecível. Deixa a 
história única e irrepetível de seu destino pessoal e uma mensagem de 
emotividade que outro coração recolhe.
 
O amor espontâneo pelo outro nos leva à compreensão imediata do todo 
e promove com naturalidade a luta pela justiça social e a transformação 
do mundo. Amar o próximo é amar a sociedade. Falo do amor aos direitos 
humanos, o amor aos excluídos, aos diferentes e aos desfavorecidos. 
Depois, só depois, teremos condições de melhorar a educação, a saúde e 
a sociedade.

Quando digo isso sei que estou falando de uma sociedade ideal. Ela é a 
única que me interessa, a referência que me serve de bússola para saber 
por onde eu vou. Teilhard de Chardin dizia : "ainda bem que não existe a 
perfeição, porque assim a vida se torna um eterno caminhar no sentido 
dela". Só isso nos dá sentido. Saber que amanhã eu posso ser melhor. Este 
é o meu sonho, e se eu não sonho não tenho chance de realizá-lo.
Neste 14 de julho, eu peço licença para inverter a ordem do "Liberdade, 
igualdade e fraternidade", o lema que me inspira.
 
Fraternidade é um mundo sem muros, sem fronteiras, sem finitudes. Com 
ela nós fazemos a Igualdade, e com a Igualdade, que é a Justiça Social, 
finalmente seremos livres. Só assim, ao se constituir como um ser, só 
assim, o homem pode sair de si e voltar enriquecido da sua mediação com 
o mundo.

Nos meus discursos de posse na Academia Brasileira de Filosofia e no Pen 
Clube do Brasil fiz uma reflexão filosófica e literária sobre o sentido da 
relação interpessoal na vida.

Ontologicamente a vida do homem se contrapõe radicalmente ao ser de 
Parmênides. Este é estático, quieto, sem possibilidade de futuro, sempre 
idêntico, sem variação. É pois um ser sem tempo. A vida, pelo contrário, 
contém na raiz de sua estrutura ontológica, o tempo. A vida é o dinamismo 
do ser que já é e que, todavia não é, sendo projeção para o  futuro e 
contínua variação.
 
A vida humana além de estar no tempo e de conter nela o tempo, é o tempo. 
O tempo é pois o que constitui a essência  da vida humana, da pessoa como 
protagonista da realidade histórica. Viver , porém, não é só existir e sim 
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existir de certa maneira. A vida humana é portanto interesse. Ao homem 
importa primeiro ser, existir e logo ser isto ou aquilo, ou seja “consistir”. Para 
ele a vida é ocupação, andar entre as coisas, planeja-las, fazer e agir com 
elas. Mas esta ocupação é antes de tudo “pré-ocupação”, ou seja, se ocupar 
com o futuro. É uma “preocupação preocupativa”. A vida é pois, preocupação 
com o que não existe, com o futuro, para acabar sendo ocupação com o 
que existe, o presente. Assim o homem lançado no mundo se encontra em 
situações vitais que trazem problemas a ele e que em sua condição de “ser 
livre” deve resolver, escolhendo seu caminho. Está na natureza, pertence 
a ela, mas emerge dela, não estando submetido inteiramente a ela, posto 
que a enfrenta, a supera e a vence. Por isso para o homem a  vida  não  se  
dá  por feita.   Tem que  fazê-la por ele esmo, onde elabora livremente em 
cada momento, escolhe continuar vivendo e como continuar vivendo pelo 
conhecimento e ação. Mas o homem é um ser relacional. O homem tem uma 
intenção como a consciência em Brentano.  O homem não pode ser senão 
como “sendo no mundo”, como nos diz Heidegger. Viver é estar no mundo 
o qual deve ser concebido como fenômeno unitário, ou seja, que não vivo 
independente das coisas nem as coisas se dão independente de mim.

E como já afirmou Ortega y Gasset “eu sou eu e minhas circunstäncias”.
O homem, além de estar aberto as coisas, está aberto aos outros homens, 
de modo que existir é “ser com os outros”. Na afirmação do eu, diz Gabriel 
Marcel, o tu está incluído como ressoador, testemunho, refugo, rival, 
adversário. Este tu se introduz na órbita existencial do eu em vista de sua 
capacidade de responder a nossa mensagem existencial. O estar conosco, 
esse ser diálogo é o que faz possível a linguagem. O homem não fez a 
linguagem, senão que é homem pela linguagem.

Como disse no início, o que me levou a essas reflexões são os fatos que 
ocorrem ao meu redor, ao nosso redor e que são fatos preocupantes. 
Assistimos imperar a mediocracia no lugar da meritocracia. O populismo 
no lugar do trabalho sério e competente, em que as posições são 
alcançadas pelo apadrinhamento e artifícios da lei, e a todo momento o 
saber, a competência e a conduta honesta são burlados.  Assim, optar por 
um sistema de mérito, de esforço e de trabalho, é ter coragem. A ideia 
central da meritocracia é a persistência de desigualdade e hierarquias, 
funcionalmente necessárias, cuja distribuição se realiza de tal maneira que 
se aproveita de modo ótimo os recursos humanos básicos da sociedade. 
As posições são atribuídas aos indivíduos de acordo com suas qualificações 
e competência. A herança, o oportunismo, o acaso, o apadrinhamento são 
completamente substituídos pela conquista para que se possa distribuí-la 
na forma de justiça social.
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 Lembrai-vos que só os medíocres São populares, dizia o autor de Retrato de 
Dorian Gray, Oscar Wilde. Os que fazem da publicidade malsã, a trombetas 
de suas discutíveis conquistas só deixam arruído e nada mais. Cessada 
a auto propaganda, desaparecem na névoa do tempo. O medíocre foge 
do obstáculo pois se atemoriza com ele, não tendo sido feito para viver 
a vida de frente. Lendo Sêneca, aprendemos que a virtude tem fome das 
dificuldades e delas sustentam sua glória.

A Academia precisa cada vez mais sair para o mundo. Precisa derrubar os 
muros e se deixar consolidar como instituição científico-cultural na área 
médica para o país e para o povo brasileiro. Ela mantém seus objetivos 
pioneiros, de contribuir para a pesquisa, a discussão e o aperfeiçoamento 
das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins. Serve 
ainda como órgão de consulta do governo sobre questões de saúde e de 
educação médica. Estamos bem, estamos fortes, mas queremos ir além.
 
Jamais seremos a instituição apenas de uma elite importante em busca 
da satisfação de seus projetos pessoais. A comunidade científica tem uma 
responsabilidade em todo o papel de Justiça Social. Na Medicina isso se 
traduz em acesso à saúde para todos.

A Academia é um desses organismos que pelo seu papel histórico e sua 
representatividade no meio científico, no meio político, no meio cultural, 
no meio profissional, tem que ser cada vez mais consciente da necessidade 
de não atuar somente intramuros. Ela precisa sair extramuros também. 
Pode exercer esta tarefa através dos mecanismos que já possui: a 
sua representatividade em órgãos de aconselhamento a governos, a 
representatividade em órgãos científicos e de pesquisas. Sem falar na 
extraordinária importância das pessoas que a compõem, líderes de opinião 
e formadores de recursos humanos para a Saúde.

Não somos só o chá das quintas-feiras, mas aquilo a que o Imperador 
nos convocou: um núcleo importante de pensar a Medicina. Podemos 
ajudar a Universidade, às vezes bloqueada por questões burocráticas, 
a complementar seu currículo. Podemos ajudá-la a pensar onde vai dar 
essa civilização de especialistas da ciência, essa geração produzida pela 
associação da Universidade e do mercado.

Temos realizado com méritos essa missão que o Imperador nos delegou 
há 188 anos. Pensar a Medicina. Atualizá-la. Recentemente, a Academia 
propôs posturas relevantes ao governo em relação ao combate às epidemias 
de dengue, Zika e Chikungunya. A Academia tem participado, em parceria 
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com agências de fomento à pesquisa, do desenvolvimento de estudos que 
possam servir à população brasileira. Somos atuantes no aconselhamento 
a projetos de Saúde Pública que afligem o Brasil, assim como levamos 
nosso pensamento crítico a um recente e importante simpósio sobre a 
judicialização da Medicina.

O que essa judicialização pode trazer de bom e de ruim para o médico e o 
doente? Hoje em dia há casos em que o cliente só consegue um remédio 
se entrar na Justiça. O médico passou a ter um outro player entre ele e 
o paciente. O que era uma relação de segredo, de intimidade, hoje tem 
advogado de um lado, advogado do outro, e o médico tem que tomar 
cuidados que antes não estavam em sua linha de preocupações.

Como é que essa judicialização se reflete no ato médico hoje em dia? 
Será que o médico, por lidar com uma profissão que não é exata, ele tem 
direito a uma liberdade que outros, que lidam com uma ciência exata, 
não têm? Ao construir uma ponte, um engenheiro não pode errar um 
cálculo. Lidar com a vida humana não é uma tabela matemática sujeita a 
leis imutáveis da Física. Ela obedece a leis que nós nem conhecemos em 
toda sua complexidade. A medicina, apesar de ser Ciência, é como dizia 
Hipócrates: é Ciência na sua elaboração e arte na sua execução. Baseia-
se, segundo ainda ele, num tripé: “curar, quando possível. Aliviar, quase 
sempre. Consolar, sempre”.
 
São questões recentes, desses tempos ainda em formatação, e, da mesma 
maneira que discutimos as implicações dessa judicialização sobre a 
medicina, temos colaborado na avaliação do Sistema Único de Saúde e do 
que decorre do seguro saúde. É o nosso papel. Quando D. Pedro criou a 
Academia não existia Ministério da Saúde. Foi exatamente para aconselhar 
o país no enfrentamento de seus problemas de Saúde que surgimos.

O papel da Academia hoje é ainda mais complexo. Continuamos presentes na 
assistência das velhas necessidades, ao mesmo tempo que nos mantemos 
atentos diante da urgência de adequar o pensamento e os projetos da 
Medicina a um mundo em transformação. As novidades acontecem em 
proporção exponencial. Quando falo em Ciência hoje, posso já estar sendo 
passado. Vivemos na Medicina a época do Trans- Humanismo. O Homem 
está virando um ser híbrido. Uma parte dele, de carbono perecível, de 
curto prazo, e uma outra parte que prolonga sua vida a prazos cada vez 
mais elásticos.
 
Vivemos a era dos medical devices, das próteses, dos stents, dos 
implantes de microchips que se faz pelo corpo inteiro. Há empresas em 
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condições de produzir 150 mil tipos desses medical devices. Substituem 
qualquer peça do seu corpo. Olho, ouvido, nervo, quadril, ombro. Coloca 
nanomoléculas dentro do cérebro pra corrigir depressão, nanomarcapasso 
pra corrigir Parkinson - e todo um imenso arsenal de milagres tecnológicos 
que garantirão uma idade média de vida acima de 100 anos. Como nos 
comportar - sabendo que a idade média da população brasileira estava 
em 35 anos no século passado e hoje beira os 70? Quais são os limites do 
homem para ampliar esses prazos de vida?

O médico moderno precisa estar cientificamente informado dos recursos 
revolucionários ao mesmo tempo que não pode prescindir de velhas 
questões filosóficas. E se o doente não quiser viver tanto?
É um mundo de preocupações absolutamente inéditas onde, muitas vezes, 
o paciente chega ao consultório mais informado
 
que o próprio médico. Ele já fez o diagnóstico, já chega com o tratamento, 
pois consultou na internet dezenas de sites dos maiores especialistas do 
mundo. Como lidar com isso? Como lidar com a telemedicina que hoje está 
sendo normatizada no mundo? Você pode, daqui, operar alguém no Japão 
- mas pode-se dar consulta à distância? O Brasil ainda não regulamentou 
isso. E o prontuário eletrônico? Era mantido sob sigilo, sob minha guarda 
única, e agora, como preciso dividi-lo com o cliente, é preciso ter mais 
cuidado com o que escrever nele.

O médico já foi o senhor absoluto de toda a decisão do seu processo 
profissional. Agora ele não pode mais prescindir da interação com o doente 
e com a sociedade. As perguntas substituem as respostas.

É um dos nossos trunfos. Somos brasileiros. Vivemos fazendo perguntas 
em busca de respostas para nossos problemas e curiosidades. Será sempre 
assim, e isso é bom. Eu me defino com um homem do mundo e em seguida 
como um homem que
 
faz perguntas sobre este mundo. Não paro de fazê-las. A ciência também 
é assim. Freud ensinou que a patologia não é só aquilo que você vê, mas o 
que você ouve quando pergunta: " "de onde que você veio?", transformando 
a patologia geral de visual e sensorial em discursiva.

Chego à Presidência daAcademia com muitas perguntas e ansioso para coletar 
as respostas, avaliá-las e praticá-las com a ajuda de todos. Eu me transformei 
neste momento em presidente não por um desejo. Sempre achei uma glória, 
tive momentos em que seriamente pensei nessa possibilidade. Cogitei da 
honra do cargo. Afinal, por esta casa já passaram gênios nacionais como, 
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Carlos Chagas, Miguel Couto, Ivo Pitanguy e tantos outros nomes da ciência. 
Pensava na presidência, sim, mas, sempre em silêncio, declinava humilde 
das minha pretensões. Em função das ocupações de uma intensa vida de 
compromissos nacionais e internacionais, eu não tinha como me organizar 
até mesmo para uma  campanha. Acalentava o sonho, ao mesmo tempo que 
sempre adiava o dia de declarar a todos o meu interesse em realizá-lo.
Desta vez não pude mais postergar.

Aceitei, fui eleito e quero fazer aqui uma confissão. Sempre que me ocorre 
algo desse tipo, eu penso que é o universo conversando comigo. Jacques 
Monod, o grande Prêmio Nobel Francês, escreveu um célebre ensaio, "Le 
hasard et la nécessité" ("O acaso e a necessidade", como foi publicado 
no Brasil). Nele, como vários outros cientistas, defende a tese de que o 
universo todo é fruto do acaso. Hoje, a ciência está mostrando que não. 
É fruto de leis extremamente rígidas. Caso saíssem um milímetro daquela 
ordem, nada disso em que estamos envolvidos teria sido possível. Também 
estou de acordo. Nada acontece por acaso. Jung estudou isso, chamou de 
sincronicidade, os fenômenos que coincidem. Aldous Huxley foi no mesmo 
caminho e escreveu as razões da coincidência, mostrando que não existe 
coincidência coisa nenhuma.

Eu aceitei a convocação para presidir a academia em meio a essa 
sincronicidade misteriosa de acontecimentos, e fui eleito.
 
Isso me trouxe uma responsabilidade enorme. A convocação para essa 
missão traz entre outras dificuldades a de substituir no cargo um presidente 
exitoso.

Eu herdo a Academia das mãos do dr. Francisco Sampaio. Vou suceder um 
presidente extraordinário, um reconhecimento que se faz unânime entre 
os pares desta casa. Parto para esse desafio enorme de tentar uma gestão 
pelo menos igual.

O dr. Francisco Sampaio modernizou a Academia. Fazia de tudo. Trata-se 
de um grande cientista, como já era sabido, mas revelou-se um grande 
gestor, um entrepreneur moderno. Rendo-lhe esta homenagem neste dia 
em que tenho a honra e a coragem de sucedê-lo. Aproveito também para 
saudar seus antecessores imediatos, o dr. Pietro Novelino e o professor 
Marcos Moraes, aqui presentes que pavimentaram este processo para o 
sucesso da gestão que hoje termina.

Pretendo continuar todos os projetos já em andamento, todos muito bem 
executados. Se possível, aumentar-lhes o alcance.
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Estou comprometido em inaugurar o Centro da Memória Médica, um projeto 
extramuros, moderno, voltado para o compartilhamento de informações 
com a sociedade e o consequente aperfeiçoamento do país. O desafio desse 
Centro da Memória Médica é ser mais um fator de ligação entre a História 
da Medicina e a que continua a ser feita. Queremos chegar a multidões de 
usuários, compartilhar um acervo precioso.
Digo isso com objetividade, não como quem faz um discurso black-tie. Isto 
é uma convocação ao trabalho. Eu me defino como um chefe de orquestra. 
Eu pretendo fazer uma gestão tipo parlamentarista.

Sei que todos os membros são muito ocupados e a Academia trata-se de 
um agremiação sem fins lucrativos. Mas, como novo chefe dessa orquestra, 
quero convocar a todos para que doem uma parte do seu tempo em prol 
desta instituição a que tanto consideramos. Temos uma centena de mentes 
brilhantes. Dentro do meu sistema de gestão, em que o compartilhamento 
é essencial, gostaria de ver essas inteligências privilegiadas colaborando.
Pretendemos criar uma tarde cultural na academia e conto para isto com 
todos e também com os que não são dos nossos quadros. Convidaremos 
nossos ilustres colegas de outras academias, os escritores imortais, os 
filósofos imortais, etc., os membros do Instituto Histórico e Geográfico, os 
professores da Escola de Música e conversaremos sobre o papel das suas 
profissões na Saúde - e o que podemos fazer juntos para que tenhamos 
um quadro melhor no Brasil.

Nada do que pretendo aqui terá apenas o fito de acrescentar glória à minha 
biografia, embora seja um dos momentos mais especiais dela. Não é, a 
propósito, qualquer mérito próprio e especial aceitar essa posse como uma 
convocação. Quero acrescentar serviço e dedicação à causa que D. Pedro já 
havia colocado como os princípios básicos da fundação da então Academia 
Imperial de Medicina. Será extenuante, mas será bom, pois trabalharei 
junto com este incrível exército que
 
temos em nossas linhas, um batalhão feito exclusivamente de generais, 
todos perfilados com a arma benigna de suas inteligências em favor do país.

O Brasil é um país em construção. É um país que tem populações vivendo 
em distintas eras do desenvolvimento da civilização. Há necessidades 
de saúde muito heterogêneas. De alguma maneira, cada cidadão tem a 
obrigação de participar desse processo. Não é só o governo. As instituições 
cientificas e culturais da área de Saúde têm uma participação maior ainda. 
A nossa Academia Nacional de Medicina, a mais antiga de todas essas 
instituições, tinha como missão assessorar o Imperador em todos esses 
temas, como se fosse um Ministério da Saúde. Era um país que surgia. Não 
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havia sequer faculdades de Medicina naquela época e a Academia, autorizada 
pelo Imperador, tomou para si este papel. Hoje o país e o mundo mudaram.

Estamos naquele momento que Edgard Morin definiu em sua "Autocritique" 
como "civilização global". Os problemas e seus desenredos só podem ser 
compreendidos nessa escala. O Brasil mudou, virou esse gigante, e tudo 
poderia dar a entender que a Academia perdeu o papel. Não, não perdeu. 
Não perde o papel um velho chefe de família, que, estando lúcido, tem 
obrigação de participar, não mais com o trabalho físico, a energia de um 
jovem, mas com a capacidade mental, psicológica. Não somos seres só de 
carbono. Há quem transforme essa crença em religião. Eu prefiro argumentar 
do ponto de vista científico. O médico de uma Academia de Medicina tem 
essa missão, que não é uma missão somente material, mas uma missão 
intelectual, psicológica, científica e cultural. Temos uma responsabilidade 
fundamental, com a Justiça Social. E não haverá nunca Justiça Social no 
mundo enquanto não houver o direito ao acesso à Saúde igual a todos.

Estamos sonhando? Sim, estamos. Temos que sonhar, precisamos sonhar. 
Se não sonhamos, a realidade não passa. Pode ser que às vezes, como 
agora, o sonho pareça impossível. Mas eu já tenho idade suficiente para 
saber - nada o é. Tudo que pensamos é possível.
 
Uma gestão de dois anos talvez seja apenas mais um tijolo desta construção, 
mas vamos colocá-lo. As pirâmides levaram séculos para serem feitas. 
Quem botava uma pedra numa delas, já tinha morrido há muito quando de 
sua conclusão. Não há pedras mais importantes quando se está diante de 
uma grande obra. A Academia tem como missão colocar suas pedras nessa 
pirâmide que pretendemos monumental no futuro, para que seja por todos 
admirada, visitada e respeitada pelos séculos afora.

Estamos, nós da Academia, em pleno processo de participar dessa obra - 
difícil, custosa, mas da qual não desistiremos. Ajudar a construir nosso país, 
e é dessa pirâmide que estamos falando, é nossa missão. Temos um povo 
maravilhoso, e eu digo isso depois de passar a vida dirigindo organismos 
internacionais e ter trabalhado com e para 200 países, um povo maravilhoso 
formado a partir da graça da mistura de raças e culturas. Precisamos 
participar com ele, e para ele, da transformação científica para a qual o 
Imperador nos destinou.
 
Tenho orgulho de nossa gente, e não me espanto com as infindáveis notícias 
de crises. Elas chegam, passam, chegam novamente, e novamente serão 
combatidas. O universo foi feito de crises, de violências - afinal começamos 
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com a explosão do Big-Bang. Pode parecer violento para o ser humano, 
mas as crises mostram de alguma maneira que às vezes é necessário 
o inusitado, o inesperado, para se criar alguma coisa para superá-las. 
Nietzsche dizia que é necessário viver a angústia de algum caos para se 
criar uma estrela. Desde de criança e adolescente, descobri viver num país 
em constante crise. O Brasil vai em frente.

Precisamos das pessoas, e as temos, extraordinárias.

É uma nação de gente extraordinária e quero reafirmar aqui a minha 
esperança. Já foi o país do futuro, chegou a ser o país do presente e hoje 
é o país da crise. Vencerá esta, como venceu outras e tornar-se-á um dia 
um dos maiores do mundo. Não me perguntem quando. O que importa é 
dar razão ao poeta: “o caminho faz-se caminhando”.

 
A Academia pode parecer a alguns apenas um caminho confortável ao 
passado, para se prender nele e dizer “nós fomos Academia Imperial”. 
Somos uma Academia de Medicina, temos uma História e é importante 
que reflitamos sobre ela, porque como dizia Martin Luther King: “se não 
sabemos quem fomos, não sabemos quem somos e não sabemos quem 
seremos”. Santo Agostinho, em suas "Confissões", completa: “o tempo 
é um só - o presente do passado, o presente do presente, o presente do 
futuro”.

Eu e minha diretoria assumimos a Academia Nacional de Medicina, 
essa obra magnífica de quase dois séculos, para o esforço que a todos 
nós enche de júbilo, o de colocar mais uma humilde pedrinha em sua 
construção. Ela tem que ser colocada com muita responsabilidade, com 
muito conhecimento, com muita abnegação. Será o nosso objetivo. Deixarei 
de lado compromissos importantes, sei que terei a agenda profissional 
abalada pelas novas funções que agora assumo - mas não titubeio. Sigo os 
ensinamentos de Albert Schweitzer:  "Não  há  heróis  da  ação  e  sim  da  
renúncia. A verdadeira grandeza do homem não está naquilo que ele faz, 
mas sim naquilo que ele é capaz de deixar de fazer" Tenho certeza que, com 
o grupo maravilhoso que compõe comigo a Diretoria, seguindo o princípio 
da unidade dentro da diversidade, não decepcionaremos o presidente que 
me antecedeu e os presidentes que nos antecederam. Agradeço a todos 
pela confiança depositada em mim.

Tardiamente percebo que me aventurei em prolixas elocubrações, mas se 
diminuta é a voz, grande é o motivo. 
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Neste momento de muita emoção é inevitável deslizar ao passado e lembrar 
da figura de meus pais, de quem recebi os primeiros incentivos da busca 
afetiva e intelectual. Foram importantes semeadores do meu espírito. Tenho 
a muitos que agradecer neste momento. Minha irmã, meus professores 
que desde a infância me iniciaram no mundo da leitura e da ciência, o que 
se transformou logo nas minhas grandes paixões de vida. Agradeço aos 
amigos, companheiros, colegas, funcionários, colaboradores e anônimos. 
Eles me provaram que a obra solitária, que exclui a participação ativa da 
consciência crítica, é algo estéril e inexpressiva.

Faço um agradecimento especial a minha mulher, Mirian, e aos nossos 
filhos, Marcelo, Beatriz, Felipe, Gabriel, Julia, Beatrice e Luiza e meus 
netos, Maria Eduarda, João Pedro, Ana Beatriz, Gustavo e Leonardo, não 
só pela paz que me proporcionam, como pelo afeto e compreensão, que 
me servem de alimento do espírito.
A todos, o meu muito obrigado por terem me trazido até aqui.

Chego ao cargo máximo desta Academia, a que tanto amamos, não para 
concluir uma vida, mas para começar nova etapa. É um momento difícil 
da História e esta essa tem profundos compromissos com ela. Bertrand 
Russel advertia que nunca houve momento histórico no qual o concurso do 
pensamento e da consciência individual fosse tão necessário e importante 
para o mundo, como os nossos dias.
A Academia tem o compromisso com a imortalidade. Imortalidade é pensar 
que nós, como Academia, sempre estaremos aqui – não como pessoas, mas 
como Academia e como memória. A imortalidade é um compromisso com o 
futuro. Os construtores do futuro são homens que sabem do compromisso 
não com a temporalidade, mas com a “intemporalidade”. Nunca veremos 
o final disso. Não estamos num filme de duas horas de duração. Fazemos 
parte de um processo que nem conhecemos, de um processo cósmico, de 
um projeto de uma eternidade misteriosa a que talvez não conheceremos 
jamais em sua plenitude - mas nós temos que ter consciência que 
participamos dele em todas as dimensões.

O Brasil é um país que, por ser jovem, ainda é tímido no respeito à História. 
Aos poucos, no entanto, percebemos que se destruirmos a História, nós 
perdemos nossa identidade, perdemos nossas raízes. As Academias são 
exemplos de que as raízes são fundamentais para a árvore crescer, dar 
flores, dar frutos. É o que pretendemos. Alimentar pessoas e dar sementes 
de esperança para que da árvore do futuro nasça uma humanidade mais 
feliz.
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Sessão de 14 de Julho de 2017

SESSÃO SOLENE DE POSSE 
JORGE ALBERTO COSTA E SILVA 
É O NOVO PRESIDENTE DA ANM

Na última sexta-feira (14), conforme 
a já consagrada tradição da Casa, 
ocorreu a posse da nova Diretoria da 
Academia Nacional de Medicina. Eleita 
para atuar no biênio 2017-2019, a 
Diretoria será comandada pelo reno-
mado psiquiatra Jorge Alberto Costa 

e Silva, um dos médicos mais im-
portantes do Brasil e único brasilei-
ro que ostenta as condecorações da 
Legião de Honra da França, da Ordem 
Nacional da Educação e do Mérito do 
governo francês. O Acadêmico substi-
tui o urologista Francisco Sampaio na 

Os Acadêmicos Marcos Moraes & Pietro Novellino (ex-Presidentes), Jorge Alberto 
Costa e Silva (Presidente Eleito), Francisco Sampaio (Presidente) e Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro (1º. Secretário); o Dr. Francisco Horta (SCM-RJ) e Maria Isabel de 

Castro (Faperj)
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Na sequência, o Presidente deu posse 
nominalmente a todos os Membros 
da Diretoria do biênio 2017-2019, 
que conta com outros nomes con-
sagrados da Medicina brasileira, na 
seguinte composição: Jorge Alberto 
Costa e Silva (Presidente); Antonio 
Egídio Nardi (1º Vice-presidente); 

José de Jesus Peixoto Camargo 
(2º Vice-presidente); José Galvão 
Alves (Secretário Geral); Ricardo 
José Lopes da Cruz (1º Secretário); 
Walter Araújo Zin (2º Secretário); 
Milton Ary Meier (Tesoureiro); 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral 
Filho (1º Tesoureiro); Omar da 

presidência da instituição, gestão que 
classificou como uma das mais exito-
sas dos recém completados 188 anos 
da Academia Nacional de Medicina.
A mesa diretora da solenidade 
contou com a presença de diver-
sas autoridades, que se sentaram 
junto ao Presidente eleito Jorge 
Alberto Costa e Silva, o Presidente 
Francisco Sampaio e os ex-Presi-
dentes Pietro Novellino e Marcos 

Moraes. Dentre as autoridades 
presentes, é possível destacar 
o Dr. Sidnei Ferreira (Diretor do 
Conselho Federal de Medicina), o 
Dr. Francisco Horta (Provedor da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio 
e Janeiro), a Dra. Maria Isabel de 
Castro de Souza (Presidente da 
Faperj) e o Dr. Roberto Medronho 
(Diretor da Faculdade de Medicina 
da UFRJ).

O Presidente empossado Jorge Alberto Costa e Silva junto aos ex-Presidentes 
Marcos Moraes, Francisco Sampaio e Pietro Novellino
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Jorge Alberto Costa e Silva é con-
siderado um dos mais renomados 
psiquiatras do Brasil, e um dos mais 
respeitados do mundo. Com o pai 
médico e com a mãe, sobrinha neta 
de Dom Jacinto Benavente, Prêmio 
Nobel de Literatura, Jorge Alberto 
Costa e Silva se interessou desde 
cedo pela literatura e pela medicina, 
tendo se formado na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, em 
1966, aos 24 anos. No ano seguin-

te, seguiu para a Suécia, onde se 
especializou no Instituto Karolinska. 
Ao retornar, o então jovem Doutor 
fundou sua clínica na zona sul da ci-
dade do Rio de Janeiro, onde atende 
seus pacientes até hoje, assessora-
do por uma equipe de assistentes 
formada por psicólogos clínicos e 
outros médicos psiquiatras.

Entre os cargos que já ocupou ao 
longo da profícua carreira de 51 

Rosa Santos (Orador); Carlos 
Antonio Mascia Gottschall (Diretor 
da Biblioteca); José Luiz Gomes 
do Amaral (Diretor do Arquivo); 
Manassés Claudino Fonteles 
(Diretor do Museu); José Carlos 
do Valle (Presidente da Secção de 
Ciências Aplicadas à Medicina); 

Silvano Mário Atílio Raia (Presidente 
da Secção de Cirurgia) e Eliete 
Bouskela (Presidente da Secção de 
Ciências Aplicadas à Medicina), que 
é a primeira mulher a ocupar a po-
sição de Presidente de Secção na 
história da Academia Nacional de 
Medicina.

Acadêmicos na solenidade de posse da nova Diretoria
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Presidente Jorge Alberto Costa e Silva em seu discurso de posse

anos como psiquiatra, estão o de 
Presidente da Associação Mundial 
de Psiquiatria (1989-1993), o de 
Diretor da Divisão de Saúde Mental 
Organização Mundial de Saúde 
(1994-1999) e o de Professor e 
Diretor do Centro Internacional de 
Política de Saúde Mental e Pesquisa 
da New York University Medical 
School (1999-2008).

Na Academia Nacional de Medicina, 
foi eleito em 2 de outubro de 1984, 
quando somava apenas 40 anos, 
tendo sido eleito o mais jovem 
membro da história da Academia 
Nacional de Medicina. Desde 2003 
é membro também da Academia 
Nacional de Medicina da França, 
ao lado de apenas três outros 

brasileiros: Oswaldo Cruz, Carlos 
Chagas e Carlos Chagas Filho.
Atualmente acumula os cargos de: 
Presidente do Instituto Brasileiro 
do Cérebro (INBRACER); Chefe do 
serviço de Psiquiatria da Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro (desde 
1985); Professor titular da PUC-Rio 
(desde 1986); Membro do corpo 
editorial dos periódicos L’Encéphale 
(desde 1996), Journal of Psychiatric 
Practice (desde 2002) e Dialogues in 
clinical neuroscience (desde 1992); 
Membro da sessão de metodologia 
de pesquisa da WPA - Associação 
Mundial de Psiquiatria (desde 1988). 
Além deste fato, foi agraciado com 
a Comenda do Mérito Médico, pelo 
Ministério da Saúde (1988) e do 
Governo do Uruguai (1977).
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Sessão Solene de Posse da Nova Diretoria 
Biênio 2017-2019 

- 14 de julho de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=glD0j5GMytU
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18 de Julho de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA RECEBE EVENTO DA 
LIGA DE NEUROLOGIA DA FACULDADE SOUZA MARQUES 

EM 18 DE JULHO DE 2017

No dia 18 de julho de 2017, a ANM 
sediou o Encontro da Liga Acadêmica 
de Neurologia da Faculdade Souza 
Marques. A interação com as cha-
madas Ligas Acadêmicas inte-
gra o projeto de aproximação da 
Academia Nacional de Medicina dos 
estudantes, que promoveu nos últi-
mos anos diversos eventos científi -
cos de grande relevância e aumen-
tou o interesse dos jovens médicos 
pela instituição.

A palestrante convidada pelos alu-
nos foi a Acadêmica Patricia Rieken 
Macêdo Rocco, que falou sobre te-
mas como a interação entre cérebro 
e pulmão e a redução das lesões in-
duzidas pela ventilação mecânica. 

A Acadêmica é pesquisadora 1A do 
CNPq e Cientista do Nosso Estado 
da FAPERJ. Graduou-se em Medicina 
pela UFRJ em 1987, tendo feito 
Mestrado (1992) e Doutorado (1995) 
em Ciências Biológicas (Biofísica) 
na mesma Universidade. É também 
Professora Titular da UFRJ e che-
fe do Laboratório de Investigação 
Pulmonar no IBCCF/UFRJ, onde rea-
liza estudos experimentais e clínicos 
que objetivam a melhora da qualida-
de de vida dos pacientes com doen-
ças respiratórias. Foi representante 
do Centro de Ciências da Saúde no 
CPPD, coordenadora da Graduação e 
Pós-graduação do IBCCF/UFRJ, bem 
como Chefe do Programa de Terapia 
Celular e Bioengenharia.

Acadêmica Patrícia Rocco, especialista em Fisiologia Respiratória
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Acerca da interação entre pulmão 
e o cérebro, a Acadêmica expôs os 
estudos desenvolvidos em parceria 
com o Correspondente Estrangeiro 
Paolo Pelosi, que buscam determi-
nar os efeitos da pressão intracra-
niana em pulmões saudáveis e em 
pulmões adoecidos, a partir de um 
estudo experimental randomizado 
em porcos. Entre os modelos apre-
sentados, concluiu que a lesão pul-
monar afeta negativamente o cé-
rebro e atua sinergicamente com a 
hipertensão intracraniana para cau-
sar a lesão hipocampal. Além deste 

fato a lesão neural afeta o pulmão 
de forma que esta causa e potencia-
liza a lesão pulmonar pré-existente, 
causando também aumento do ede-
ma pulmonar.

Concluiu que o objetivo dos cuida-
dos neurointensivos são a neuro-
proteção e a redução da lesão ce-
rebral secundária. Além deste fato, 
afirmou que a ventilação protetora 
deverá ser utilizada em pacientes 
com lesão neurológica, instaurando-
-se uma nova estratégia de proteção 
tanto do pulmão quanto do coração.

Sobre as formas de minimizar a le-
são induzida pela ventilação mecâ-
nica, destacou que o conhecimento 
de sua fisiopatologia tem permitido 
desenhar estratégias ventilatórias 
protetoras para prevenir as lesões. 
Dentre as estratégias apresenta-

das, ressaltou a redução do volume 
corrente. O uso de elevados níveis 
de pressão expiratória final positiva 
(PEEP) na Síndrome do desconfor-
to respiratório agudo (SDRA) é em-
pregado com objetivo de melhorar 
a oxigenação; porém, algumas res-

Patrícia Rocco interagiu com os alunos, que tiveram 
presença expressiva na atividade
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salvas foram feitas no que se refere 
ao contexto fisiológico, pois altos ní-
veis de PEEP e baixos volumes não 
reduzem a mortalidade hospitalar e 
não são recomendados para todos 
os pacientes com SDRA.

Finalizando sua exposição, a Acadê-
mica abordou alguns casos clínicos 
envolvendo lesões induzidas pela 
ventilação mecânica, estimulando a 
participação dos alunos no desen-
volvimento dos diagnósticos.
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Sessão de 20 de Julho de 2017

 ANM REALIZA SIMPÓSIO SOBRE 
PSICOPATOLOGIA E ANÁLISE CLÍNICA 

DO TRANSTORNO BIPOLAR

Com a divulgação dos dados da 
Associação Brasileira de Transtorno 
Bipolar (ABTB), que estimam que 
cerca de 4% da população brasileira 
sofre de transtorno bipolar, torna-se 
cada vez mais importante discutir o 
tema, que ainda é cercado de tabus 
e informações incorretas ou incom-
pletas. Foi pensando sob essa pers-
pectiva que a Academia Nacional de 
Medicina organizou, na última quin-
ta-feira (20) um Simpósio abordan-

do a doença. Tendo em sua Diretoria 
dois grandes nomes da psiquiatria 
brasileira- Jorge Alberto Costa e 
Silva (Presidente) e Antonio Egidio 
Nardi (Vice-Presidente) -, a institui-
ção reuniu diversos especialistas em 
mais uma atividade acadêmica de 
grande impacto. Mediante a ausên-
cia justifi cada do Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva, o Acadêmico 
e Vice-presidente Antonio Nardi as-
sumiu a Presidência da Sessão.

Os Acadêmicos Adolpho Hoirisch, José Gavão Alves e Antonio Nardi junto aos 
palestrantes do Simpósio
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Os alunos puderam não só acompa-
nhar o ciclo de palestras presencial-
mente, mas também através do ca-
nal de transmissão ao vivo, disponível 
no site da ANM. Além deste fato, o 
conteúdo do Simpósio permanecerá 
disponível para acesso público.

O Simpósio foi iniciado com a apre-
sentação dos Aspectos Históricos do 
transtorno, em conferência minis-
trada pelo Acadêmico Antonio Nar-
di, organizador do Simpósio. Entre 
os estudos abordados, falou sobre 
as ideias do médico Paulo MacLean, 
que desenvolveu a teoria do cérebro 
“Triúnico”, segundo a qual o cérebro 
humano está dividido em três par-
tes, dentre as quais está o sistema 
límbico, que é responsável pela pro-
teção, emoções e sentimentos.

Em seguida, apresentou os fatores 
considerados de risco para o desen-
volvimento do transtorno bipolar, 
como um histórico familiar de trans-
torno de humor, estressores psicos-
sociais, histórico de abuso emocio-
nal, físico ou sexual e até mesmo 
hipomania causada por antidepres-
sivos. Dentre os estressores, os 
classificou em sociais (extrema po-
breza, desemprego, etc.), psicológi-
cos (violência ou abuso), ambientais 
(fuso horário, fatores relativos à luz, 
turnos, etc.) e biológicos (doenças 
associadas, gravidez e parto, rea-
ções medicamentosas, etc.).

Na sequência, o Dr. Elie Cheniaux 
(UFRJ), apresentou quadro sobre 
as representações da bipolaridade 
no cinema, usando como exemplo o 
filme ‘Mr. Jones’, no qual o ator Ri-
chard Gere interpreta Jones, um ho-
mem de 36 anos charmoso, impulsi-
vo e irresistível, que atrai a atenção 
das mulheres pelo encanto e ener-
gia vital. Todavia, a discussão sobre 
o transtorno bipolar do paciente tor-
na-se central quando seu compor-
tamento começa a estranhar, inter-
calando momentos de euforia com 
episódios profundos de depressão.

Também foi abordado o filme “Sede 
de Viver”, dirigido por Vincente Min-
nelli, sendo um dos mais famosos 
filmes sobre a vida do pintor holan-
dês Vincent Van Gogh, interpretado 
por Kirk Douglas. Chamou atenção 
para a associação entre o transtorno 
bipolar e a criatividade, afirmando 
que as Biografias de grandes artis-
tas relatam altas taxas de episódios 
compatíveis com transtorno bipolar, 
especialmente formas mais leves. 
Dentre as características aborda-
das, destacou a impulsividade, a 
abertura à experiência, esforço, am-
bição, perseverança, autoconfiança, 
estados afetivos positivos, maiores 
escores de fluência verbal e de su-
perinclusão conceitual.

Sobre Diagnóstico e Epidemiologia, 
a Dra. Doris Hupfeld-Moreno (USP), 
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ressaltou que o transtorno bipolar 
afeta regiões do cérebro cujo dese-
quilíbrio químico causa oscilações ou 
mudanças no humor, tornando o in-
divíduo expansivo (eufórico), irritável 
e depressivo. Além deste fato, causa 
também alterações no funcionamen-
to cognitivo, afetando os níveis de 
atenção, memória e organização.

Dentre os vários fatores de risco as-
sociados ao transtorno bipolar, cha-
mou atenção para as morbidades 
associadas, afirmando que trata-se 
de um transtorno médico grave, po-
tencialmente letal e associado ao 
maior risco de suicídio (7-10%). Há 
também comorbidade com abuso de 
álcool/substâncias, ferimentos por 
acidentes devido a comportamen-
tos de risco e associação com doen-
ças cardio-vasculares. Apresentou, 
ainda, dados que mostram que os 
pacientes portadores de transtorno 
bipolar vivem entre 8 e 13% menos 
que o restante da população, tendo 
duas vezes maior risco de morte por 
qualquer causa.

Após o intervalo, o Acad. Antonio 
Nardi voltou a se apresentar, abor-
dando “Suicídio e Transtorno Bipo-
lar”. Segundo o Acadêmico, a bi-
polaridade é a doença mental que 
mais mata por suicídio, com taxas 
que chegam a cerca de 15% dos 
doentes. Os pacientes têm um risco 
muito maior de apresentar compor-

tamento suicida do que o resto da 
população e até metade dos doen-
tes tenta se matar.

Ao final de sua apresentação, afirmou 
que a melhora destes números está 
baseada em três pilares: dissemina-
ção de informação sobre suicídio, seus 
sinais e riscos; desenvolvimento de 
ferramentas de prevenção e evolução 
do diagnóstico e tratamento adequa-
dos. Falou, ainda, sobre o World Suici-
de Prevention Day, que desde 2003 foi 
fixado no dia 10 de setembro. Neste 
dia, eventos numerosos, conferências, 
campanhas e atividades em diversos 
países chamam a atenção do público 
uma das maiores causas mundiais de 
morte prematura.

A última apresentação da noite fi-
cou por conta do Dr. Ricardo Moreno 
(USP), que apresentou as Opções 
Terapêuticas no Transtorno Bipo-
lar, chamando atenção para o fato 
de que é necessária a realização de 
uma distinção entre depressão uni-
polar e depressão bipolar, seguida 
pela identificação de comorbidades, 
tanto psiquiátricas (ansiedade, uso 
abuso ou dependência de substân-
cias, transtornos alimentares e de 
personalidade, etc.) quanto as não 
psiquiátricas (tireoidopatias, es-
clerose múltipla, lesões em áreas 
corticais e subcorticais, diabetes, 
síndromes metabólicas, etc.). O tra-
tamento, neste caso, visa não só a 
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correção das alterações fisiológicas, 
prevenindo pessoas em risco e pos-
sibilitando a intervenção antes do 
início das alterações moleculares e 
celulares; o tratamento das pesso-
as com a doença já instalada, mini-
mizando a gravidade das alterações 
ao longo do tempo e a correção das 
sequelas, revertendo os déficits mo-
leculares e celulares.

Na conclusão de sua conferência, 
o Dr. Ricardo Moreno afirmou que 
o transtorno bipolar é uma doen-
ça complexa e heterogênea, o que 
demanda a instituição de diretrizes 
para o tratamento dos pacientes, 
onde o médico monitorar a eficácia 
e a tolerabilidade das intervenções 
terapêuticas disponíveis atualmen-
te.

Na sequência das apresentações, 
os Acadêmicos Adolpho Hoirisch e 
Antonio Nardi coordenaram a eta-
pa das discussões, que contou com 
a participação ativa da plateia pre-
sente. Além disso, as contribuições 

dos Acadêmicos tornaram o debate 
multidisciplinar e altamente enri-
quecedor para os convidados pre-
sentes, que lotaram o anfiteatro 
Miguel Couto até o final da discus-
são.

 Anfiteatro Miguel Couto recebeu Acadêmicos, estudantes e profissionais da área 
da Saúde em Simpósio sobre Transtorno Bipolar
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ATA
20/07/201720/07/2017

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA 
SEDE DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi (1º Vice-presidente) 
Secretário Geral: Acad. José Galvão Alves 

Com quórum regimentar, e mediante ausência justificada do Presidente Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, o Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu eventualmente a presidência da 3ª 
Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico, ressaltando que esta é a primeira Sessão presidida 
pela nova Diretoria, cumprimentando os membros da mesa: o Acad. José Galvão Alves (Secretário 
Geral), o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz (1º Secretário) e o Acad. Walter Araujo Zin (2º 
Secretário). Não havendo comunicações por parte dos Acadêmicos, deu seguimento ao 
Simpósio “Transtorno Bipolar: Psicopatologia e Clínica”, iniciado às 15 h, convocando o Acad. 
Adolpho Hoirisch para tomar assento à mesa. Na sequência, apresentou conferência intitulada 
“Suicídio e Transtorno Bipolar”. Em seguida, convidou o Dr. Ricardo Moreno (USP) a fazer 
apresentação intitulada “Opções Terapêuticas no Transtorno Bipolar”. Ao final das apresentações, o 
Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, solicitou ao Acad. Adolpho Hoirisch que tecesse 
comentários acerca das apresentações dos relatores. Os Acads. José Carlos do Valle, Ricardo José 
Lopes da Cruz, José Galvão Alves e Octávio Pires Vaz fizeram importantes observações acerca do 
tema, trazendo um viés multidisciplinar à rodada de debates. Em seguida, os estudantes e 
convidados presentes puderam elaborar perguntas por escrito aos palestrantes e componentes 
da mesa. Ao final das discussões, o Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a 
Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Antonio Egidio Nardi, José Galvão Alves, Omar da 
Rosa Santos, Claudio Cardoso de Castro, Gerson Canedo de Magalhães, Adolpho Hoirisch, 
Sergio Augusto Pereira Novis, Gilberto de Nucci, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Orlando Marques 
Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Pietro Novellino, Walter Araujo Zin, Luiz Fernando 
Rocha Ferreira da Silva (Honorário), José Augusto da Silva Messias, Milton Ary Meier, José Carlos 
do Valle, José Manoel Jansen, Mário Barreto Corrêa Lima, Rui Haddad, Celso Ferreira 
Ramos Filho, Ricardo José Lopes da Cruz, Octávio Pires Vaz (23) 
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Simpósio Transtorno Bipolar: Psicopatologia e Clínica 
- 20 de julho de 2017 - 

(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=CZOHHdEwa4I
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Simpósio Transtorno Bipolar: Psicopatologia e Clínica 
- 20 de julho de 2017 - 

(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=_wkIXIX70Ko
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Sessão de 27 de Julho de 2017

MARIA DO CARMO FRICHE DISCUTE
 MICROBIOTA INTESTINAL

No fi nal de 2016, a revista Cell 
detalhou um estudo que apon-
ta para a ligação entre o Mal de 
Parkinson e a microbiota intestinal. 
Uma equipe de pesquisadores do 
Instituto de Tecnologia da Califór-
nia (Caltech) fez a descoberta com 
base em experimentos realizados 
em ratos. A associação, conside-
rada “inusitada” para muitos, traz 
à tona a importância de desenvol-
ver estudos mais aprofundados 
sobre a microbiota intestinal, que 
é capaz de infl uenciar o desenvol-
vimento neurológico e modular o 
comportamento.

Para tentar elucidar a importância 
que a microbiota tem para a Saú-
de, a Academia Nacional de Medici-
na convidou a Dra. Maria do Carmo 
Friche (UFMG) na última quinta-feira 
(27) para apresentar conferência in-
titulada “Microbiota Intestinal: o Im-
pacto na Saúde e na Doença”. Além 
da conferência da Dra. Maria do Car-
mo, o Acadêmico e gastroenterolo-
gista José Augusto Messias mediou 
a rodada de discussões, que contou 
com a contribuição dos Acadêmicos 
e da plateia presente, formada por 
estudantes, residentes e diversos 
profi ssionais da área da Saúde.

 Acad. José Galvão Alves,  Dra. Maria do Carmo Friche e Acads. Antonio Nardi 
(Vice-presidente), Ricardo Cruz e Walter Zin
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A convidada foi apresentada pelo 
Acadêmico José Galvão Alves, que 
falou não só sobre a importância do 
tema, trazendo dados atualizados 
sobre os estudos da microbiota, 
mas também do trabalho pionei-
ro desenvolvido pela Professora. A 
Dra. Maria do Carmo Friche possui 
graduação em Medicina pela Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais (1985), com mestrado (1999) 
e doutorado (2004) pela mesma 
Universidade. Seu pós-Doutora-
do foi realizado na Universidade 
de Harvard, no Hospital Beth Is-
rael Deaconess Center, em Boston 

(2007). Atualmente, é Professora 
Associada da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais e da Faculda-
de de Ciências Médicas de Minas 
Gerais. Atuou como Presidente da 
Federação Brasileira de Gastro-
enterologia (2015-2016) e como 
médica assistente do Instituto Alfa 
de Gastroenterologia, no Hospital 
das Clínicas da UFMG. Nos últimos 
anos vem se dedicando ao estudo 
e investigação na área dos distúr-
bios gastrointestinais funcionais, 
especialmente dispepsia funcional 
e síndrome do intestino irritável e 
da microbiota intestinal

Dra. Maria do Carmo Friche durante sua apresentação

Ao apresentar o histórico dos estu-
dos que trataram sobre o tema, dois 
cientistas foram ressaltados: Louis 
Pasteur (1822-1895) e Élie Metch-
nikoff (1845- 1916), cujos trabalhos 

marcaram o início do desenvolvi-
mento de uma compreensão mais 
clara sobre o funcionamento dos mi-
cro-organismos. Apesar deste fato, 
a Dra. Maria do Carmo Friche apon-
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tou para a existência de uma imen-
sa lacuna na literatura médica até 
o início dos anos 2000. Segundo a 
palestrante, a microbiota intestinal 
humana foi sempre negligenciada 
e esquecida; todavia, atualmente, 
possui importância fundamental na 
manutenção da saúde e no desen-
volvimento das doenças.

Sobre a microbiota intestinal, afir-
mou que esta se refere a coleções 
de centenas de milhares de micror-
ganismos que habitam normalmen-
te o trato digestivo do ser huma-
no. Sua formação é iniciada ainda 
no canal de parto, adquirindo suas 
características principais entre 24 
e 36 meses. Para se ter uma ideia 
da dimensão da microbiota no cor-
po humano, estima-se que os mi-
crorganismos residentes superam 
em 10 a 100x o número de células 
existentes no corpo humano, en-
globando mais de 10 mil espécies. 
Em conjunto, a microbiota tem ati-
vidade metabólica semelhante a 
um órgão.
De acordo com um estudo publica-
do na conceituada revista Nature 
empregando técnicas de sequen-
ciamento de DNA, foram mapeadas 
as colônias de micro-organismos do 
corpo humano e foram detectadas 
741 espécies na microbiota intes-
tinal, das quais 518 eram até en-
tão completamente desconhecidas. 
Para alcançar estes resultados, foi 

empregada uma nova tecnologia de 
bioinformática, que permitiu tripli-
car o catálogo de genes microbianos 
conhecidos.

Dentre os impactos da microbiota na 
Saúde, foi destacada sua influência 
no sistema imunológico; no desen-
volvimento cerebral, saúde mental 
e memória; no peso e no desenvol-
vimento de doenças crônicas e gra-
ves. Além disso, a gastroenterolo-
gista chamou atenção para o fato de 
que o número e a quantidade de mi-
crorganismos variam enormemente 
entre os indivíduos sadios, fazendo 
da microbiota uma marca quase in-
dividual de cada um de nós.

Na sequência, abordou o desequi-
líbrio da microbiota intestinal (dis-
biose) e seus principais desdobra-
mentos, como inflamação intestinal, 
aumento do estresse oxidativo e da 
produção de biotoxinas, alteração 
da produção/síntese de neurotrans-
missores, aumento da permeabili-
dade intestinal e disfunções no me-
tabolismo energético, na síntese de 
nutrientes e na atividade enzimáti-
ca. Afora as doenças intestinais, a 
disbiose também está associada a 
doenças hepáticas e neoplasias de 
fígado e cólon.

Em seguida, abordou a conexão en-
tre cérebro e intestino, discorrendo 
sobre o “passo a passo” dessa as-
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sociação. De acordo com a Dra. Ma-
ria do Carmo, o Sistema Nervoso 
Central está conectado ao intestino 
através de sistema nervoso entéri-
co, por meio de cerca de 200 a 600 
milhões de neurônios. O desenvolvi-
mento normal da microbiota intesti-
nal é necessário para a estimulação 
da plasticidade cerebral e da ativi-
dade motora e comportamental. 
Dessa forma, um quadro de disbiose 
intestinal parece contribuir para dis-
túrbios psiquiátricos e neurológicos, 
com destaque para pacientes autis-

tas, cuja gravidade tem sido corre-
lacionada a sintomas gastrointesti-
nais e à disbiose.

Dentre as formas de manipulação 
da microbiota intestinal, estão o de-
senvolvimento de dietas específicas, 
a manipulação de antibióticos e a 
bioterapia. Além destes, foi aborda-
do o transplante de microbiota, que, 
dentre outros benefícios, apresen-
tou uma melhora significativa dos 
sintomas e da qualidade de vida dos 
pacientes.
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ATA
27/07/2017

 
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 27/07/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.  

Presidente: Acad. Antonio Egidio Nardi (1º Vice-presidente)  
Secretário Geral: Acad. José Galvão Alves  

Com quórum regimentar, e mediante ausência justificada do Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu eventualmente a presidência da 4ª 
Sessão Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 
13 de julho de 2017, e, não havendo reparos solicitados por parte dos Acadêmicos, foi aprovada por 
unanimidade. Nas Comunicações da Secretaria, o Vice-presidente Acad. Antonio Egidio Nardi informou 
que a família do Acad. Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy convida a todos os confrades para a Missa 
do primeiro ano do falecimento do Acadêmico, a ser celebrada no dia 7 de agosto de 2017, na Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, na PUC-RJ. Nas comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Walter Araújo Zin 
anunciou que recebeu um informe do Ministério da Saúde a respeito do Prêmio de Incentivo em Ciência 
e Tecnologia para o SUS, que oferecerá incentivos pecuniários aos vencedores dentro de cinco (5) 
categorias: trabalho científico publicado, tese de doutorado, dissertação de mestrado, produto de 
inovação em saúde e experiência exitosa de programa de pesquisa para o SUS. Afirmou também que 
mais informações acerca dos prêmios podem ser encontradas na página do Departamento de Ciência 
e Tecnologia (DECIT) do Ministério da Saúde. O Acad. Omar da Rosa Santos convidou os confrades 
para a Sessão Solene de Posse dos novos Membros Titulares da Academia de Medicina do Rio de 
Janeiro, a ser realizada no dia 28 de julho de 2017, às 19:30 horas, na sede do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões. Não havendo mais comunicações, o Presidente em exercício passou a palavra ao Secretário 
Geral, Acad. José Galvão Alves, que informou os presentes das dificuldades de movimentação 
encontradas pela palestrante em decorrência das manifestações dos taxistas. Em seguida, chamou a 
atenção para a importância do tema na Medicina e teceu algumas considerações, abordando os estudos 
em desenvolvimento na área. Ressaltou a competência da Dra. Maria do Carmo Friche, que, em 
seguida, apresentou o tema “Microbiota Intestinal: o Impacto na Saúde e na Doença”. Após a 
conferência, iniciou-se rodada de debates mediada pelo Acad. José Augusto da Silva Messias, da qual 
participaram os Acadêmicos Sergio Augusto Pereira Novis, José Carlos do Valle, Eliete Bouskelá, 
Eduardo Lopes Pontes, Gerson Canedo de Magalhães, Wanderley de Souza e Walter Araújo Zin. Após 
as réplicas da Dra. Maria do Carmo Friche, o Vice-presidente Acad. Antonio Egidio Nardi deu por 
encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Antonio Egidio Nardi, Sergio Augusto 
Pereira Novis, José Galvão Alves, Claudio Cardoso de Castro, Omar da Rosa Santos, Ricardo 
José Lopes da Cruz, Walter Araújo Zin, Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, Giovanni 
Guido Cerri, Milton Ary Meier, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Jayme Brandão de Marsillac, 
José Gomes Temporão, José Augusto da Silva Messias, Eliete Bouskela, Luiz Fernando Rocha 
Ferreira da Silva (Honorário), Deolindo de Souza Gomes Couto, Adolpho Hoirisch, José Carlos do 
Valle, José Manoel Jansen, Delta Madureira Filho, Mário Barreto Correa Lima, Celso Ferreira Ramos 
Filho, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Wanderley de Souza, Eduardo Lopes Pontes, 
Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Hildoberto Carneiro de Oliveira (29).  

27/07/2017
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Conferência: Microbiota Intestinal 
– 27 de julho de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=jecTFGIROWw
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Sessão Solene de Posse
de 1 de Agosto de 2017

JORGE REZENDE FILHO É EMPOSSADO 
EM SOLENIDADE EMOCIONANTE

Filho do inesquecível Acadêmico 
Jorge Fonte de Rezende, Jorge Re-
zende Filho recebeu, na noite de 
terça-feira (1º) amigos, familiares e 
colegas de trabalho em sua soleni-
dade de posse como Membro Titu-
lar da Academia Nacional de Medi-
cina. O destacado obstetra passa a 
ocupar a Cadeira de número 67 da 
Secção de Cirurgia, sucedendo o in-
delével Ivo Pitanguy, falecido em 6 
de agosto de 2016.
A cerimônia, primeira da gestão do 
Presidente Jorge Alberto Costa e 

Silva, marcada pela emoção com a 
qual os confrades receberam o no-
vel Acadêmico, embalado pela lem-
brança de seu pai, que nesta Casa 
ocupou a Cadeira nº 63, também 
na Secção de Cirurgia. Dentre as 
autoridades presentes estavam os 
Drs. João Ricardo Moderno (Acade-
mia Brasileira de Filosofi a), Cândido 
Mendes (Fórum de Reitores do Rio 
de Janeiro) e a Dra. Márcia Rosa de 
Araújo (Conselho Regional de Medi-
cina - RJ).

O Dr. João Ricardo Moderno (Academia Brasileira de Filosofi a), os Acads. Ricardo 
Cruz (1º Secretário), José Galvão Alves (Secretário Geral), Jorge Alberto Costa e 
Silva (Presidente), Pietro Novellino (ex-Presidente), Antonio Nardi (1º Vice-presi-

dente) e o Dr. Pedro Grossi Jr. (Jornal do Brasil)
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De acordo o Regimento da institui-
ção, uma comissão, formada em 
comum acordo entre o empossado 
e o Presidente, deverá introduzir o 
novel Acadêmico ao Anfiteatro Mi-
guel Couto – missão que, na noite 
de terça-feira, coube aos Acadêmi-
cos Eduardo Lopes Pontes, Paulo 
Niemeyer Filho, Carlos Giesta, Cel-
so Portela e Felippe Mattoso. Rece-
bido pelos calorosos aplausos dos 
convidados, Jorge Rezende Filho 
proferiu, então, o tradicional Jura-
mento Acadêmico, onde promete 

“(...) respeitar e fazer respeitar o 
Estatuto e decisões desta Academia 
Nacional de Medicina; (...) frequen-
tar-lhe as sessões, colaborar nas 
suas atividades e pugnar pelo en-
grandecimento da Medicina brasi-
leira; prometo cultivar o sentimen-
to de lealdade e fraternidade para 
com meus pares”. Na sequência, o 
Presidente impôs a Jorge Rezende o 
colar e a medalha Acadêmica, con-
vidando o Acadêmico Carlos Giesta 
para realizar a entrega do Diploma 
Acadêmico.

A saudação do novel Acadêmico fi-
cou a cargo do Acadêmico Carlos 
Montenegro, mestre de longa data 
de Jorge Rezende Filho. Carlos Mon-

tenegro é Membro Emérito da Aca-
demia Nacional de Medicina, Diretor 
Científico do Hospital Mariska Ribei-
ro e Professor Titular de Obstetrícia 

Presidente Jorge Alberto Costa e Silva realizou a entrega da Medalha Acadêmica
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da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Faculdade de Medicina da 
Fundação Técnico Educacional Sou-
za Marques e Universidade Estácio 
de Sá. Em seu discurso, ressaltou a 
alegria em recebê-lo nas fileiras da 
Academia Nacional de Medicina, re-
lembrando que, mesmo na infância, 
tornar-se membro da egrégia insti-
tuição já um sonho para Jorge Re-

zende Filho. A formação acadêmica 
do obstetra também foi evidenciada, 
a qual Carlos Montenegro classificou 
como “primorosa”. Após parabenizar 
os demais concorrentes à Cadeira nº 
67, o Acadêmico aconselhou o novo 
confrade a aprender os rituais e as 
normas da Academia, afirmando que 
esta “(...) outorga-lhe Origem, Li-
nhagem e Tecitura e Savoir-faire”.

Em seu discurso de posse, Jorge 
Rezende Filho declarou-se “envai-
decido” por ter sido convidado ao 
convívio dos mais altos dignitários 
da Medicina brasileira. Considera-
-se um eterno ambicionado pelo 
saber e pela Medicina, afirmando 
que nenhuma outra ciência é tão 

veloz em tornar aquilo que se co-
nhece em obsoleto, relembrando 
o quanto custou ao ensino médico 
em nosso país a insistência em al-
guns conhecimentos considerados 
“clássicos”, mas que não mais cor-
respondem às necessidades mo-
dernas.

Acad. Carlos Montenegro saudou o novel Acadêmico em discurso emocionad
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Prestou homenagens ao Patrono de 
sua Cadeira, o Dr. Fernando Ribeiro 
Magalhães, considerado o mais des-
tacado obstetra do Brasil. Professor 
catedrático de Clínica Obstétrica, em 
1922, Diretor da Faculdade Nacional 
de Medicina, em 1930, Reitor da Uni-
versidade do Rio de Janeiro (1931 a 
1934), estabelecimento a partir do 
qual constituiu-se a Universidade 
do Brasil. Foi eleito Membro Titular 
da Academia Nacional de Medicina, 
em 1901, apresentando a memória 
intitulada “Expulsão espontânea de 
um tumor submucoso do útero” e 
exerceu os cargos de Presidente das 
Secções de Ginecologia e Cirurgia 
Especializada. Foi transferido para a 
classe de Eméritos em 1943. Exer-
ceu a presidência da Sociedade de 
Obstetrícia e Ginecologia do Brasil 
e da Academia Brasileira de Letras, 
em 1929, 1931 e 1932, era membro 

do Conselho Nacional de Ensino, da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, da Liga de Defesa Nacio-
nal, da Academia das Ciências de 
Lisboa, da Société Obstétrique de 
Paris e de inúmeras outras associa-
ções médicas, nacionais e estran-
geiras. Doutor honoris causa das 
universidades de Coimbra e de Lis-
boa e prêmios Alvarenga e Madame 
Durocher da Academia Nacional de 
Medicina. Foi Diretor da Maternida-
de do Rio de Janeiro e o fundador 
da Pró-Matre, entidade beneficente 
que ele também dirigiu por muitos 
anos, com altruísmo, enlevo e dedi-
cação. Seu filho, Nuno de Andrade 
Magalhães, seguiu os seus passos, 
estudando Medicina e se especiali-
zando em Obstetrícia, tendo sido Di-
retor Clínico da Pró-Matre. Faleceu 
na cidade do Rio de Janeiro, no dia 

Acadêmico Jorge Rezende Filho em seu discurso de posse
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10 de janeiro de 1944, pouco antes 
de completar 66 anos de idade.

Como já é de praxe nas cerimônias da 
quase bicentenária instituição, coube 
ao Presidente Jorge Alberto Costa e 
Silva fazer o discurso de encerra-
mento da solenidade. Em suas bre-
ves palavras, o Presidente afirmou 
que Jorge Rezende Filho representa 
o “exemplo perfeito do verdadeiro 
vínculo de responsabilidade entre re-
flexão e ação”, ressaltando a manei-
ra humana com a qual o Acadêmico 

atende a seus pacientes. Comparou 
a Academia Nacional de Medicina aos 
templos gregos, salientando que a 
instituição tem como objetivo mos-
trar que por trás do aparente caos 
do mundo que nos cerca, há conhe-
cimento e finalidade, afirmando que 
o compromisso da Academia é com o 
futuro. Por fim, dirigindo-se ao novel 
Acadêmico, chamou atenção para o 
fato de que a tarefa de um membro 
desta casa é construir uma socieda-
de feita não sobre o homem, mas 
por e para ele.

Bancada Acadêmica durante a solenidade
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Posse do Dr. Jorge Fonte de Rezende Filho como novo 
Membro Titular da ANM 
- 1 de agosto de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=8OCb_CQiQN8
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Sessão de 3 de Agosto de 2017

ANM HOMENAGEIA O CENTENÁRIO DA MORTE DE 
OSWALDO CRUZ COM CONFERÊNCIA

Na última quinta-feira, após o tradi-
cional Chá Acadêmico e na sequên-
cia do Simpósio “Cirurgia Vascular: 
Atualização no Diagnóstico e Trata-
mento da Doença Obstrutiva Cere-
brovascular”, a Academia Nacional 
de Medicina recebeu pesquisadores 
do Instituto Oswaldo Cruz para a 
realização da conferência “Oswaldo 
Cruz: Médico e Pesquisador”. O ano 
de 2017 marca os 100 anos da mor-

te de Oswaldo Gonçalves Cruz, íco-
ne da pesquisa e da Saúde Pública 
Brasileira, falecido em 11 de feve-
reiro de 1917, aos 44 anos, vítima 
de insufi ciência renal. O sanitarista 
fi gura em primeiro lugar na lista dos 
cientistas brasileiros mais importan-
tes, em enquete promovida em 2010 
pelo Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia intitulada “Percepção Pública da 
Ciência e Tecnologia no Brasil”.

Acadêmico Oswaldo Gonçalves Cruz

Organizada pelo Acadêmico Cláu-
dio Tadeu Daniel-Ribeiro, a confe-
rência contou também com a pre-
sença da Dra. Nísia Trindade e do 
Dr. Paulo Gadelha – Presidente e 
ex-Presidente da Fiocruz, respec-

tivamente. A convite do Acadê-
mico Walter Zin, a tataraneta de 
Oswaldo Cruz, Ana Victoria Oswal-
do-Cruz Healey, também tomou 
parte das homenagens, dizendo-se 
muito emocionada.
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Acadêmicos Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro e Antonio Nardi (1º Vice-presidente), 
junto à Dra. Nísia Trindade (Presidente - Fiocruz), a Sra. Ana Victoria Oswaldo-

-Cruz e o Dr. Paulo Gadelha (Fiocruz)

Falando sobre o legado de Oswaldo 
Cruz para o sanitarismo brasileiro, o 
Dr. Paulo Gadelha (Fiocruz) iniciou 
sua apresentação com uma citação 
do historiador francês François Dos-
se: “ A história pode novamente de-
sempenhar seu papel de passarela 
entre o passado e o devir, não pela 
previsão do futuro, mas sim porque 
ela permite reencontrar as vias de 
um projeto inédito a partir de uma 
memória retrabalhada”. Segundo o 
conferencista, a construção de uma 
“identidade fundadora” – para uma 
sociedade, para uma nação, etc. - 
passa pela significação de perso-

nagens icônicos, como foi Oswaldo 
Cruz.
Acerca desta identidade, ressaltou que 
o Instituto Oswaldo Cruz possui uma 
matriz histórica intimamente ligada às 
principais transformações pelas quais 
passou a sociedade brasileira. Cha-
mou atenção para sua articulação nas 
estratégias nacionais de desenvolvi-
mento, participando da construção da 
visão de Nação brasileira. Deu como 
exemplo a modernização do Rio de 
Janeiro, então capital da República; a 
integração dos “sertões”; a chamada 
Reforma Sanitária; o desenvolvimento 
do SUS, entre outros.
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Paulo Gadelha falou sobre a importância de Oswaldo Cruz

Paulo Gadelha também chamou 
atenção para o período em que 
Oswaldo Cruz foi Prefeito da Ci-
dade de Petrópolis (18/08/1916 a 
31/01/1917), destacando seus prin-
cipais projetos para a cidade, que 
iam muito além do aspecto sanitá-
rio: construir uma rede de esgotos 
e organizar os serviços sanitários; 
trocar a frota de carros de tração 
animal por automóveis; organiza-
ção do ensino primário; construção 
de parques e criação do Museu Im-
perial e do Jardim Botânico na cida-
de – projetos que que não pode ver 
concretizados, pois a piora de sua 
saúde o levou a renunciar ao cargo 
pouco antes de sua morte.
Já ao Acadêmico Cláudio Tadeu Da-
niel-Ribeiro coube falar sobre a tra-
jetória acadêmica de Oswaldo Cruz. 

Nascido em 5 de agosto de 1872, 
em São Luiz do Paraitinga, Estado 
de São Paulo, era filho do médico 
Bento Gonçalves Cruz e D. Amélia 
Taboada Bulhões Cruz. Viveu em 
sua cidade natal 1877, quando sua 
família se transferiu para o Rio de 
Janeiro.

O “saneador da cidade do Rio de Ja-
neiro, criador do Instituto de Man-
guinhos e fundador da Medicina 
Experimental brasileira” foi descri-
to por Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 
como abnegado, altruísta, carinho-
so, competente, desprendido, fer-
voroso, idealista, justo, silencioso e 
solidário. Além disso, era um apre-
ciador de arquitetura e fotografia, 
que falava fluentemente francês e 
espanhol.
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Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro

Durante sua vida, Oswaldo Cruz re-
cebeu várias honrarias e homena-
gens: em 1907, em Berlim, no XIV 
Congresso Internacional de Higie-
ne e Demografia, ganhou a meda-
lha de ouro em reconhecimento por 
seu trabalho; em 1911, a Exposição 
Internacional de Higiene (Dresden, 
Alemanha) conferiu um diploma de 
honra ao Instituto Oswaldo Cruz; e 
em 1914, a França, tendo sido be-
neficiada em suas colônias na África 
pelas descobertas de Oswaldo Cruz, 
concedeu ao brasileiro a Legião de 
Honra - a mais alta distinção repu-
blicana francesa. Além disso, rece-
beu também inúmeras homenagens 
póstumas.

Para a Academia Nacional de Me-
dicina foi eleito em 26 de junho de 

1899. Na instituição, atuou como 
Presidente da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina nos anos de 
1913-1914, 1914-1915 e 1916-
1916. É patrono da Cadeira nº 90, 
que também ocupou, sendo suce-
dido pelo Acadêmico Gustavo Riedl, 
empossado em 25 de outubro 1917. 
Hoje, a Cadeira é ocupada pelo Aca-
dêmico Gilberto de Nucci, Professor 
Titular de Farmacologia.

Após a conferência do Acadêmico 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, na ro-
dada de comentários, o Acadêmico 
Paulo Buss declarou-se imensamen-
te feliz por ver realizada na Acade-
mia Nacional de Medicina tão honro-
sa homenagem a esse personagem 
outrora vilipendiado, mas que alçou 
o posto de herói nacional. O Hono-
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rário Luiz Fernando Rocha Ferreira 
da Silva e o Acadêmico Manassés 
Claudino Fonteles também teceram 
importantes comentários, reafir-

mando que a grandeza da atuação 
de Oswaldo Cruz foi muito além da 
área médica, tendo contribuído para 
a estruturação da educação no país.

Acadêmico Paulo Buss contribuiu para enriquecer as apresentações
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Sessão de 3 de Agosto de 2017

ANM REALIZA IMPORTANTE SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO 
EM CIRURGIA VASCULAR

A Academia Nacional de Medici-
na dedicou a tarde de quinta-feira 
(3) para a realização do Simpósio 
“Cirurgia Vascular: Cirurgia Vas-
cular: Atualização no Diagnóstico 
e Tratamento da Doença Obstru-
tiva Cerebrovascular”. A ativida-

de, organizada pelos Acadêmicos 
Silvano Raia e Arno von Ristow 
foi acompanhada pelos estudan-
tes que preencheram o Anfiteatro 
Miguel Couto e através dos canais 
de transmissão ao vivo do site da 
ANM

Mesa Diretora durante o Simpósio, com os Acadêmicos Sergio Novis, Silvano Raia, 
Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente) e Arno von Ristow e o Dr. Ivanésio Merlo 

(SBACV)

Segundo a OMS, as doenças car-
diovasculares (DCV) constituem a 
principal causa de morte em todo o 
mundo, dentre as quais o Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) é um dos 

maiores responsáveis por mortes e 
invalidez entre homens e mulheres, 
inclusive no Brasil, sendo, nos Esta-
dos Unidos, a terceira maior causa 
de morte.
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Palestrantes do Simpósio junto ao Presidente Jorge Alberto Costa e Silva (ao centro)

Em sua apresentação, o Dr. Daniel 
Bezerra (Hospital Pró-Cardíaco) 
tentou traçar um panorama da im-
portância do tema, uma vez que os 
estudos apontam que a cada dois 
segundos, ocorre um Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC); a cada seis 
segundos, é registrada uma morte 
por AVC e uma em cada seis pes-
soas terá um AVC ao longo da vida. 
Ressaltou que os AVCs possuem im-
portante subtipos etiológicos e que 
essa classificação é importante para 
a construção de uma conduta clínica 
e cirúrgica adequada. Foram apre-
sentados os AVCs: aterotrombóticos 
(20-25% dos casos); cardio-embóli-
cos (20-25% dos casos); lacunares 
(15-20% dos casos); criptogênicos 
(25-30% dos casos) e hemorrágicos 
(10-20% dos casos).

Após apresentar as implicações 
prognósticas e terapêuticas do tra-

tamento dos AVCs, o médico encer-
rou sua apresentação ressaltando a 
importância das ações de prevenção 
e da capacitação dos médicos para a 
realização de tratamentos eficazes, 
evitando o maior número de mortes 
e sequelas possível.

Em seguida foi a vez da Dra. Ana 
Carla Palis (Hospital Copa Star) de 
abordar o diagnóstico por imagem, 
iniciando sua apresentação com a 
afirmativa de que, historicamente, a 
arteriografia convencional tem sido 
considerada padrão ouro para quan-
tificar as estenoses da artéria caróti-
da interna (ACI). Todavia, por se ca-
racterizar como um exame invasivo, 
com riscos associados à utilização 
de contraste, foram apresentadas 
as opções de tratamento utilizadas 
para identificação de estenose ca-
rotídea. Ressaltou, ainda, que a es-
colha do melhor método diagnósti-
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co é dependente de vários fatores, 
incluindo custo, acurácia, risco ao 
paciente, reprodutibilidade e aces-
sibilidade. Acerca da utilização do 
EcoDoppler, afirmou que este é um 
método confiável na detecção das 
estenoses carotídeas, apresentando 
superioridade aos demais métodos 
nos quesitos de custo, acessibilida-
de, risco ao paciente e avaliação di-
nâmica do fluxo.

Abordando “Tomografia Computado-
rizada e Ressonância Magnética”, o 
Dr. Ricardo Carneiro (CDPI-RJ) apre-
sentou quadro comparativo entre os 
dois métodos, demonstrando suas 
vantagens e desvantagens, afirman-
do que estes são métodos excelen-
tes para a avaliação da estenose de 
carótida. Além deste fato, permitem 
a caracterização das placas e a ava-
liação do arco aórtico, seus ramos e 
circulação cerebral, assim como le-
são contra-lateral e correlação com 
estruturas anatômicas.

O Dr. Gabriel de Freitas (UFF) fa-
lou sobre as indicações de cirurgia 
de revascularização de carótida em 
pacientes assintomáticos, ressal-
tando que a indicação para este 
procedimento deverá ser guiada 
pela investigação sobre a existên-
cia de comorbidades, a expectativa 
de vida e outros fatores individuais, 
além de incluir uma discussão sobre 
os riscos e benefícios da realização 

do procedimento. Dentre os fatores 
considerados críticos estão a micro-
embolia, a identificação de placas, a 
existência de hemorragias, identifi-
cação de infarto na neuroimagem e 
a progressão da estenose.

Discorrendo sobre Tratamento Cirúr-
gico das Carótidas, o Dr. Bernardo 
Massière (PUC-RJ) afirmou que, ape-
sar dos grandes progressos da Medi-
cina no tratamento da doença cere-
brovascular, não existe consenso no 
tratamento da estenose da bifurcação 
carotídea. Em seguida, apresentou as 
técnicas operatórias existentes, como 
a endarectomia por eversão e arte-
riotomia longitudinal, as pontes e as 
transposições, expondo seus pontos 
negativos e positivos. Na conclusão 
de sua apresentação, ressaltou que a 
cirurgia direta e o tratamento endo-
vascular são “duas faces da mesma 
moeda”, afirmando que as equipes 
cirúrgicas devem estar capacitadas a 
utilizar ambas as técnicas.

Abordando o Tratamento Endovas-
cular da Doença Carotídea, o Dr. 
Carlos Clementino Peixoto (SBACV-
-RJ) afirmou que mais de 80% das 
isquemias cerebrais são de origem 
aterotrombótica ou cardíaca, sendo 
esta a terceira maior causa de mor-
te ou invalidez de adultos nos EUA. 
Seguiu afirmando que o tratamento 
por angioplastia com stent é uma 
opção adequada na doença carotí-
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dea obstrutiva e que o emprego de 
medicamentos, como os antiagre-
gantes e as estatinas mudaram o 
rumo natural da história, com esta-
bilização da placa e redução dos ca-
sos de AVC. Por fim, ressaltou que, 
com a evolução das tecnologias e a 
maior escala de sua utilização, os 
dispositivos se tornaram economi-
camente mais viáveis de uso, facili-
tando a maior utilização de métodos 
mais eficazes.

O Dr. Túlio Navarro (UFMG) realizou 
uma análise dos tratamentos da do-
ença carotídea, apresentando a his-
tória natural para os pacientes sin-
tomáticos e assintomáticos. Sobre 
este fato, ressaltou que a taxa anual 
de AVC para pacientes com carótida 
assintomática varia de 1-2%, en-
quanto que, para os pacientes sinto-
máticos, esta taxa gira em torno de 
25%. Salientou que, para pacien-
tes sintomáticos, o padrão ouro é a 
chamada endarterectomia. Já para 
pacientes assintomáticos, o trata-
mento clínico é superior ao trata-
mento invasivo. Falando sobre tra-
tamento dos troncos supra-aórticos 
e das vertebrais, o Dr. Carlos Abath 
(ANGIORAD) destacou que por sua 
eficácia e baixa morbimortalidade, 
o tratamento endovascular é a pri-
meira opção terapêutica.

Em sua conferência, o Acadêmico e 
neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho 

discorreu sobre revascularização in-
tracerebral, afirmando que existem 
três categorias de pacientes candi-
datos a este procedimento: aqueles 
com evidência clínica de isquemia; 
aqueles que se submeterão ao fe-
chamento de artéria importante e 
aqueles que tem o risco de obstru-
ção cirúrgica de artéria significante.

Encerrando o Simpósio, o Acadêmi-
co e organizador Arno von Ristow 
apresentou palestra intitulada “Ca-
rótidas – Intervenção Precoce com 
Sintomas Agudos?”, na qual ressal-
tou que existem algumas situações 
onde o médico deverá intervir ime-
diatamente, a despeito da presença 
ou não de sintomas, como no caso 
de estenoses críticas, no apareci-
mento de trombose intraoperató-
ria, quando é verificada a existência 
de placas móveis e na presença de 
trombo intraluminal.

Acadêmico e organizador do Simpósio 
Arno von Ristow
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ATA
03/08/2017

 
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 03/08/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE 
DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.  

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva  
Secretário Geral: Acad. José Galvão Alves  

Com quórum regimentar, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva deu início à 5ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 20 de 
julho de 2017, e, não havendo reparos solicitados por parte dos Acadêmicos, foi aprovada por 
unanimidade. Informou que recebeu do Acad. Walter Araújo Zin, solicitação para que a Academia 
Nacional de Medicina se manifestasse com relação à restrição de verbas CNPq. Mediante esta 
situação, o Presidente solicitou que o Acadêmico redigisse um rascunho de documento oficial a ser 
enviado às autoridades competentes. O documento foi apresentado aos Acadêmicos, para aprovação 
em plenária. O Acad. José Galvão-Alves incluiu um pequeno adendo ao final do documento, a saber: 
“(...) e solicita ao Governo providências no sentido de rever essa decisão”. Colocado em votação, o 
documento oficial foi aprovado por unanimidade. Não havendo comunicações por parte dos 
Acadêmicos, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva iniciou a rodada de conferências 
“Oswaldo Cruz: Pesquisador e Sanitarista”. O Dr. Paulo Gadelha fez apresentação intitulada 
“Oswaldo Cruz: O Sanitarista”. Na sequência, o Acad. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro apresentou a 
conferência “Oswaldo Cruz: O Pesquisador”. Na rodada de discussões, o 1º Vice-presidente Acad. 
Antonio Egidio Nardi assumiu a presidência da Sessão mediante a necessidade do Presidente Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva de se ausentar. Participaram das discussões os Acadêmicos Paulo Buss, 
Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Manassés Claudino Fonteles e Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro. A tataraneta de Oswaldo Cruz, Ana Victoria Oswaldo-Cruz Healey, proferiu algumas 
palavras de agradecimento. Ao final das discussões, o 1º Vice-presidente Acad. Antonio Egidio Nardi 
deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, 
José Galvão-Alves, Milton Ary Meier, José Luiz Gomes do Amaral, José Osmar Medina de Abreu 
Pestana, Antonio Egidio Nardi, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José de Jesus Peixoto 
Camargo, Silvano Mário Atílio Raia, José Carlos do Valle, Omar da Rosa Santos, Carlos Antonio 
Mascia Gottschall, Eliete Bouskela, Manassés Claudino Fonteles, Sergio Augusto Pereira Novis, 
Arno von Buettner Ristow, Paulo Niemeyer Soares Filho, Deolindo de Souza Gomes Couto, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Pietro Novellino, Orlando Marques Vieira, Adolpho Hoirisch, José 
Augusto da Silva Messias, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva 
(Honorário), Paulo Marchiori Buss, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Marcello André Barcinski, 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Mario Barreto Corrêa Lima, Jorge Fonte de Rezende Filho, José 
Gomes Temporão, José Rodrigues Coura, Daniel Goldberg Tabak (34).  

03/08/2017
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Simpósio Cirurgia Vascular: Atualização no Diagnóstico e 
Tratamento da Doença Obstrutiva Cerebrovascular 

- 3 de agosto de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=j5egF9347kE
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Conferência - Oswaldo Cruz: Pesquisador e Sanitarista 
- 3 de agosto de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=I1B9eX9-hGU
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Sessão de 10 de Agosto de 2017

HISTÓRIA DA MEDICINA 
É TEMA DE SIMPÓSIO NA ANM

A Sessão da última quinta-feira (10) 
foi marcada pela realização do já 
tradicional Simpósio “História da 
Medicina”, tendo como organizador 
o Acadêmico Carlos Gottschall, que 
- além de autor da obra “Pilares da 

Medicina: A Construção da Medici-
na Por seus Pioneiros”, trazendo em 
detalhes o trajeto da inteligência 
humana ao longo das épocas e civi-
lizações -, é Diretor da Biblioteca da 
ANM para o biênio 2017-2019.

Os Acadêmicos Carlos Alberto Basílio, Antonio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva, 
Carlos Gottschall e Walter Zin

Discorrendo sobre a “História da 
Patologia”, o Acadêmico Carlos Al-
berto Basílio de Oliveira iniciou sua 
apresentação subdividindo a histó-
ria da especialidade em períodos 
e discorrendo sobre a evolução do 
pensamento humano no estudo das 
condições patológicas. Segundo o 
palestrante, a Patologia teve início 

quando os primeiros coloides vivos 
sofreram os impactos da Nature-
za, tornando a Patologia tão antiga 
quanto a própria vida.

Passou, então, a apresentar o tra-
balho de fi guras icônicas para o 
desenvolvimento deste campo de 
estudos, chamando atenção para a 
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obra “De humani corporis fabrica”, 
de 1543, considerado um dos mais 
influentes livros científicos de todos 
os tempos. Seu autor, Andreas Ve-
salius, era Professor da Universida-
de de Pádua (Itália), e se destacou 
como um dos maiores anatomistas 
de todos os tempos. Em seus es-
tudos, realizou dissecações em ca-
dáveres de enforcados e de partes 

de corpos, além de realizar estu-
dos de ossos retirados dos cemité-
rios. A Universidade foi responsável 
pela criação da mais famosa escola 
anatômica de sua época, onde es-
tudaram e lecionaram vários anato-
místas, dentre os quais: Realdo Co-
lombo (1512-1559), Bartolommeo 
Eustachio (1520-1574) e Gabrielle 
Falloppio (1523-1563).

Acadêmico Carlos Alberto Basílio

Além dos grandes nomes da Pato-
logia internacional, Carlos Alber-
to Basílio também homenageou 
grandes patologistas brasileiros, 
alguns dos quais também foram 
membros da Academia Nacional de 
Medicina como Antônio Rodrigues 
Lima (1854-1923), Amadeu Fialho 

(1889-1961), Onofre Ferreira de 
Castro (1932-1995), Domingos de 
Paola (1929-1992) e Anadil Vieira 
Roselli (1918-2012).

Tratando da “História da Aneste-
sia”, o Acadêmico José Luiz Gomes 
do Amaral afirmou que a palavra 
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anestesia possui origem grega, sig-
nificando ausência de sensibilidade. 
Sobre os primeiros registros da uti-
lização de mecanismos anestésicos, 
discorreu sobre a chamada “Pedra 
de Mênfis”, cujos relatos retomam 
as antigas legiões romanas. José 
Luiz Gomes do Amaral, que já atuou 
como Presidente da Sociedade Bra-
sileira de Anestesiologia, chamou 

atenção para a evolução dos concei-
tos associados à especialidade, res-
saltando que atualmente, é desen-
volvida “uma anestesiologia para 
cada tipo de especialidade da Me-
dicina”. Sobre os tipos de anestesia 
existentes, chamou atenção para a 
anestesia inalatória, intravenosa, 
local e o chamado bloqueio neuro-
muscular.

 Acad. José Luiz Gomes do Amaral abordou a história da Anestesiologia

Ao final de sua apresentação, sa-
lientou que a anestesiologia, longe 
de ser uma função puramente técni-
ca, demanda treinamento em áreas 
como fisiologia, farmacologia, pato-
logia e até mesmo diagnóstico clí-
nico.

Em seguida, foi a vez do Acadêmi-
co e organizador do Simpósio Carlos 
Antonio Mascia Gottschall abordar a 
“História da Sangria e de seu Algoz”, 

ressaltando que, no início do século 
XIX, a França dominava os estudos 
médicos com estudos como a Teoria 
dos Humores de Hipócrates e Gale-
no. Um dos métodos desenvolvidos 
era a sangria, modalidade de trata-
mento médico que consiste em re-
tirar sangue do paciente para tratar 
doenças, que atualmente é utilizada 
apenas para reduzir estoques cor-
póreos de ferro no organismo ou o 
excesso de hemácias.
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Carlos Gottschall falou sobre a trajetória do Dr. Pierre-Charles-Alexandre-Louis

Falando sobre “o homem que ensi-
nou a Medicina a aprender com os 
números”, Carlos Gottschall falou 
sobre os estudos de Pierre-Char-
les-Alexandre-Louis, médico fran-
cês que ajudou a modificar o modo 
de pensar dos médicos, tendo sido 
o introdutor do método estatístico 
nos estudos médicos. Segundo o 

Acadêmico, Louis foi o responsável 
por destruir míticas teorias médicas 
como a sangria, abrindo caminho 
para a construção da moderna me-
dicina baseada em evidências.
Com palestra intitulada “Os Hospi-
tais do Rio de Janeiro no início do 
Século XIX”, o Acadêmico Orlando 
Marques Vieira abordou os prin-

Em conferência histórica, o Acad. Orlando Marques Vieira repassou a história da 
Saúde Pública do Rio de Janeiro
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cipais aspectos da construção da 
ideia de Saúde Pública no Rio de 
Janeiro. Dentre as instituições mais 
importantes, é possível destacar o 
Hospital Geral da Santa Casa da Mi-
sericórdia, o hospício Dom Pedro-II 
e o Hospital da Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Monte do Carmo, 
responsáveis pela demarcação sim-
bólica da espacialidade da Saúde 
por meio de edificações de caráter 
monumental.

Ressaltou, ainda, a importância do 
Acadêmico Achilles Ribeiro de Araú-
jo, Membro Titular da Cadeira nº 63 
da Secção de Cirurgia, considera-
do grande humanista e historiador. 
Foi também responsável pela obra 

“A Assistência Médica Hospitalar no 
Rio de Janeiro no Século XIX”, livro 
no qual realiza uma retrospectiva do 
que foi a assistência médico-hospi-
talar do Rio de Janeiro. No rol dos 
estabelecimentos de atendimento 
ao público carioca, figuram várias 
instituições que ainda hoje pres-
tam serviços à população da cidade, 
como a própria Santa Casa de Mi-
sericórdia, localizada na Rua Santa 
Luzia, no Centro do Rio de Janeiro.

Como de costume, o Simpósio foi 
encerrado com uma rodada de dis-
cussões, da qual participaram di-
versos Acadêmicos, que contribuí-
ram com suas experiências e visões 
acerca da História da Medicina.

Acadêmico Roberto Soares de Moura participando da rodada de discussões
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ATA

10/08/2017

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 10/08/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 6ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, tornando-a secreta para votação da Comissão Julgadora da 
Memória, Títulos e Trabalhos do candidato Dr. José Horácio Costa Aboudib Jr., concorrente à vaga 
da Cadeira nº 40 – Secção de Cirurgia – Patrono: Jayme Poggi de Figueiredo, ocorrida pelo 
falecimento do Acad. Adib Domingos Jatene. Após a eleição, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva, reabriu a Sessão, colocando em discussão e aprovação a ata da Sessão de 27 de julho de 
2017, e, não havendo reparos solicitados por parte dos Acadêmicos, foi aprovada por unanimidade. 
Não havendo comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e 
Silva, solicitou ao Acad. Carlos Antonio Mascia Gottschall, organizador do Simpósio História da 
Medicina, que tomasse assento à mesa para a condução dos trabalhos. Em seguida, o Acad. Carlos 
Antonio Mascia Gottschall apresentou conferência intitulada “História da Sangria e de seu Algoz”. O 
Acad. Orlando Marques Vieira fez apresentação acerca d’ “Os Hospitais do Rio de Janeiro no início 
do Século XIX”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de debates, da qual participaram os 
Acadêmicos Omar da Rosa Santos, Antonio Egidio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva, Carlos Antonio 
Mascia Gottschall, Sergio Augusto Pereira Novis e Orlando Marques Vieira. Encerrada a rodada de 
debates, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Antonio Egidio Nardi, Walter Araújo Zin,
Sergio Augusto Pereira Novis, Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso de Castro, Gerson 
Canedo de Magalhães, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Carlos Antonio Mascia Gottschall,
Adolpho Hoirisch, Orlando Marques Vieira, Milton Ary Meier, Mônica Roberto Gadelha, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Ricardo José Lopes da Cruz, Roberto Soares de Moura, José Luiz 
Gomes do Amaral, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Paulo Marchiori Buss, José Carlos do 
Valle, Marcello André Barcinski, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Hildoberto Carneiro de Oliveira, 
Deolindo de Souza Gomes Couto, Eliete Bouskela, José Augusto da Silva Messias, Jorge Fonte 
de Rezende Filho, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Carlos Eduardo Brandão Mello (29). 

10/08/2017
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Simpósio História da Medicina 
- 10 de agosto de 2017 - 

 (1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=TLoEgQHZz3k
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Simpósio História da Medicina 
- 10 de agosto de 2017 - 

 (2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=MKMLWG3Bd6o
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Sessão de 17 de Agosto de 2017

ANM REALIZA SIMPÓSIO SOBRE 
FINANCIAMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL

No decreto de sua fundação, assina-
do por Dom Pedro-I em 30 de agos-
to de 1829, a Academia Nacional de 
Medicina comprometeu-se com o 
desenvolvimento da Ciência no Bra-
sil. Hoje, mais de 188 anos depois, 
seu Estatuto versa que a instituição 
tem também o objetivo e a missão 

institucional de promover e realizar 
a pesquisa básica e aplicada. Foi sob 
a luz destes objetivos que a mesma 
realizou, na última quinta-feira (17) 
Simpósio sobre o Financiamento da 
Pesquisa Científi ca no Brasil, sob a 
organização da Acadêmica Eliete 
Bouskela.

Acadêmicos Marcelo Morales, Milton Meier, Jorge Alberto Costa e Silva 
(Presidente), Eliete Bouskela e Jerson Lima

O momento não poderia ser mais 
oportuno: a Academia emitiu, no 
último dia 4, Documento Ofi cial no 
qual registra sua preocupação com 
os rumos da Ciência e da Tecnolo-
gia no país, situação representada 

pela ameaça às bolsas e projetos fi -
nanciados pelo CNPq já a partir de 
setembro. O documento, concluído 
com a máxima de que a Academia 
Nacional de Medicina não pode con-
cordar com o “estrangulamento” 
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imposto à ciência no território na-
cional, foi assinado pelo Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva.

A primeira etapa do Simpósio foi 
constituída por uma mesa redon-
da com representantes de duas das 
principais agências de fomento bra-
sileiras: CNPq e FAPERJ. Acerca da 
primeira, falou o Acadêmico Marcelo 
Marcos Morales, Diretor de Ciências 
Agrárias, Biológicas e da Saúde do 
CNPq, que iniciou sua apresentação 

afirmando que desde sua criação, o 
CNPq tem como principais desafios 
a redução da defasagem científica e 
tecnológica do Brasil; a consolidação 
da liderança brasileira na economia 
do conhecimento natural; a susten-
tabilidade ambiental e o desenvol-
vimento de uma economia de bai-
xo carbono; a consolidação do novo 
padrão de inserção internacional do 
Brasil e a superação da pobreza e 
redução das desigualdades sociais e 
regionais.

Acadêmico Marcelo Morales

Sobre os efeitos positivos do au-
mento dos investimentos em CT&I, 
o Acadêmico ressaltou que já exis-
tem exemplos bem-sucedidos de 
como transformar o conhecimento 
em riqueza, destacando o Centro 
de Pesquisas e Desenvolvimento 

Leopoldo Américo Miguez de Mello 
(Cenpes), da Petrobras, um dos 
complexos de pesquisa aplicada 
mais importantes do mundo. Em 
seguida, falou sobre as fontes de 
financiamento do CNPq, chamando 
atenção especialmente para o Fun-
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do Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), 
que hoje possui natureza contábil, 
comprometido por cortes linea-
res, perda de arrecadação e ques-
tões institucionais, como o fim do 
CT-Petro. Acerca deste assunto, o 
Acadêmico afirmou que uma forma 
de reduzir o contingenciamento e o 
alto grau de dependência do FNDCT 
seria alterar seu caráter, tornando-
-o um fundo de caráter financeiro, 
como o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT) e o Fundo Social.

O Acadêmico Jerson Lima da Silva 
ressaltou os principais avanços em 

Ciência e Tecnologia no Brasil na últi-
ma década, chamando atenção para 
a criação dos Institutos Nacionais 
de Ciência e Tecnologia, a atração 
de Centros de Pesquisa de grandes 
empresas para o Brasil e a forma-
ção de mais de 16.000 doutores por 
ano. Ainda sobre essa evolução, sa-
lientou o fato de que entre 1989 e 
2013, o país manteve uma taxa de 
crescimento de produção científi-
ca maior do que a média mundial. 
Neste cenário, merecem destaque 
os trabalhos publicados nos temas 
Dengue e Zika que, entre 2005 e 
2015, representaram 7,2 e 13% da 
produção mundial.

Acadêmico Jerson Lima da Silva falou a respeito da perspectiva da FAPERJ

Dentre os principais desafios para 
a manutenção deste crescimento 
no país, o Dr. Jerson Lima ressal-
tou o baixo número de cientistas, 
o baixo investimento em Ciência e 

Tecnologia (cerca de 1% do Produto 
Interno Bruto, contra 2,4% da mé-
dia mundial), os cortes de 44% no 
orçamento do Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunica-
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ções (MCTIC) e a baixa intensidade 
tecnológica da indústria brasileira. 
Sobre a situação do Rio de Janeiro, 
chamou atenção para a importância 
dos investimentos na ciência bási-
ca, que classificou como a fonte de 
onde bebem as ciências aplicadas e 
todas as inovações tecnológicas vis-
tas nos últimos anos no país.

Na segunda etapa do Simpósio, o 
Dr. Glaucius Oliva (USP-São Carlos) 
fez apresentação intitulada “Desafio 
do Financiamento à Pesquisa Cien-

tífica, Principalmente para Jovens”, 
na qual destacou que o investimen-
to em ciência básica possui impac-
tos que vão além do campo cientí-
fico, atingindo aspectos culturais, 
educacionais, sociais, ambientais, 
da Saúde, etc. Em seguida, o ex-
-Presidente do CNPq tentou respon-
der questões como “por que o Bra-
sil tem tão poucos pesquisadores”, 
“como estimular jovens a seguirem 
carreiras científicas” e “como cres-
cer o número de pesquisadores nas 
empresas”.

Dr. Glaucius Oliva, que é ex-Presidente do CNPq, falou sobre os desafios 
da pesquisa científica no país

Ao final de sua conferência, o Dr. 
Glaucius Oliva apresentou as pers-
pectivas para o futuro da Ciência 
no Brasil, chamando atenção para 
o fato de que, mesmo em meio à 
crise financeira, o foco deverá ser 

a preservação das bolsas de incen-
tivo e o custeio da pesquisa científi-
ca. Além deste fato, ressaltou a im-
portância de “reconciliar” a ciência 
e a sociedade, destacando a relação 
simbiótica entre estes dois setores. 
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Por fim, conclamou às Universida-
des que quebrem as barreiras à ino-
vação, estimulando os jovens pes-
quisadores ao empreendedorismo e 
ao pensamento criativo.

Com palestra intitulada “Entraves 
para o Desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação no Brasil”, 
a Profa. Helena Nader (UNIFESP) 
chamou atenção para as disparida-
des regionais existentes na forma-
ção de recursos humanos no país, 
discorrendo sobre a distribuição de 

programas de pós-graduação, per-
centuais de matrículas na educação 
superior, entre outros parâmetros. 
Sobre a produção científica do país, 
apontou para a redução no ritmo do 
crescimento desde 2008, ritmo que 
vinha em crescimento exponencial 
desde 1985. Enfatizou, também, 
a importância do investimento em 
inovação, tendo em vista que o Bra-
sil está muito atrás das nações mais 
inovadoras, ocupando apenas a 69ª 
colocação no ranking geral e sendo 
o pior classificado entre os BRICS.

Dra. Helena Nader durante a primeira rodada de debates

Em suas considerações finais, a Pro-
fa. Helena Nader chamou atenção 
para o fato de que, em outros pa-
íses, os investimentos em pesquisa 
em desenvolvimento não foram afe-
tados, diferentemente do que ocor-

reu no Brasil, onde o financiamen-
to da pesquisa fica subordinado a 
questões políticas, com orçamentos 
que variam conforme o ambiente 
macroeconômico e a visão particu-
lar de cada governante.
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Em sua apresentação, o Presidente 
da Academia Brasileira de Ciências, 
Prof. Dr. Luiz Davidovich abordou o 
“Futuro da Ciência no Brasil”, afir-
mando que este é um tema com-
plexo, principalmente tendo em 
vista os cortes sucessivos que a 
área vem sofrendo. Ainda assim, o 
acadêmico e físico se propôs a fa-
lar sobre “o futuro que queremos” 
para a ciência no Brasil, abordando 

a construção de um projeto nacio-
nal. Ressaltou que, do orçamento 
atual do Ministério de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Comunicações, 
cerca de 700 milhões são desti-
nados para o recém incorporado 
setor de Comunicações, restando 
cerca de 2,5 milhões para todo o 
ano de 2017, o que representa ¼ 
do orçamento previsto para o ano 
de 2010.

 Presidente Luiz Davidovich (ABC)

Encerrou sua apresentação falando 
sobre os “sonhos possíveis” para a 
ciência no Brasil, abordando a 4ª 
Conferência Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (4ª CNC-
TI-2010), que reuniu em Brasília 
um público superior a 4 mil partici-
pantes. Foi convocada para discutir 
uma política de Estado para ciência, 
tecnologia e inovação com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. Den-
tre os resultados obtidos no chama-
do Livro Azul da Conferência, desta-
cam-se: a continuidade do processo 
de ampliação e aperfeiçoamento 
das ações na área, a expansão com 
qualidade e a melhor distribuição 
geográfica da ciência; o avanço da 
fronteira do conhecimento; a trans-
formação efetiva de Ciência & Tec-
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nologia em componentes do desen-
volvimento sustentável e a melhora 
no ensino de ciência nas escolas, 
atraindo mais jovens para as carrei-
ras científicas.

Durante a rodada de debates, o Pre-
sidente Acadêmico Jorge Alberto 
Costa e Silva propôs a criação um 
projeto de colaboração entre duas 
das mais antigas instituições cientí-
ficas do Brasil - a Academia Nacional 
de Medicina (fundada em 1829) e a 
Academia Brasileira de Ciências (fun-
dada em 1916), no qual foi acom-

panhado por entusiasmo pelo Pre-
sidente Luiz Davidovich (ABC). Em 
ambas, é compromisso estatutário o 
apoio ao desenvolvimento da ciência 
no país, o que reforçou a importância 
do acordo de trabalho firmado entre 
as duas instituições. Os Presiden-
tes, junto aos demais palestrantes 
do Simpósio, se reunirão na sede da 
Academia Nacional de Medicina no 
dia 24 de agosto para darem segui-
mento ao Projeto Nacional de Desen-
volvimento de Pesquisa e Inovação, 
como resultado das discussões de-
senvolvidas na tarde do dia 17.
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ATA

17/08/2017

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 17/08/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 7ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação ata da Sessão de 03 de 
agosto, e, não havendo alterações a serem feitas por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Não 
havendo comunicações da Secretaria, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, abriu a 
palavra aos Acadêmicos. Acad. Pietro Novellino informou que no dia 10 de agosto de 2017 foi
realizado o 6º Congresso Nacional de Humanidades, organizado pelo Conselho Federal de Medicina, 
do qual também participaram o Acad. Aníbal Gil Lopes e o Honorário Abram Eksterman. Não havendo 
mais comunicações por parte dos Acadêmicos, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
convidou a organizadora do Simpósio, Acad. Eliete Bouskela, a tomar assento à mesa diretora e dar 
seguimento ao Simpósio “Financiamento da Pesquisa Científica no Brasil”. O Dr. Glaucius Oliva 
(Instituto de Física, USP, São Carlos, exPresidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico, Tecnológico e Inovação) fez palestra intitulada “Desafio do Financiamento à Pesquisa 
Científica, Principalmente para Jovens”. Na sequência, a Dra. Helena Nader (Bioquímica, UNIFESP, 
ex-Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) dissertou acerca dos “Entraves 
para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”. Por fim, o Dr. Luiz Davidovich 
(Instituto de Física, UFRJ, Presidente da Academia Brasileira de Ciências) apresentou a conferência 
“Futuro da Ciência no Brasil”. Após as conferências, seguiu-se rodada de debates da qual 
participaram os Acads. Jorge Alberto Costa e Silva e Eliete Bouskela, além do Dr. Luiz Davidovich. 
Ao final das discussões, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva deu por encerrada a Sessão. 
Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Marcelo Marcos Morales,
Sergio Augusto Pereira Novis, Pietro Novellino, Claudio Cardoso de Castro, Milton Ary Meier,
Omar da Rosa Santos, José Gomes Temporão, Jerson Lima da Silva, Roberto Soares de Moura,
Ricardo José Lopes da Cruz, Eliete Bouskela, Deolindo de Souza Gomes Couto, Walter Araújo 
Zin, Doris Rosenthal (Honorária), Marcello André Barcinski, Orlando Marques Vieira, Patrícia
Rieken Macêdo Rocco, José Carlos do Valle, Delta Madureira Filho, Sender Jankiel Miszputen 
(Honorário), Paulo Marchiori Buss, José Augusto da Silva Messias, Mário Barreto Corrêa Lima,
Aderbal Magno Caminada Sabrá, Adolpho Hoirisch, Arno von Buettner Ristow, Carlos Roberto 
Telles Ribeiro, Carlos Alberto Basílio de Oliveira (29). 

17/08/2017
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Simpósio Financiamento da Pesquisa Científica no Brasil 
- 17 de Agosto de 2017 -

 (1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=I_F0-8mlzXk
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Simpósio Financiamento da Pesquisa Científica no Brasil 
- 17 de Agosto de 2017 -

 (2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=IH8fBW5B08A
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Sessão de 24 de agosto de 2017

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE 
CLEMENTINO FRAGA FILHO 

É COMEMORADO COM SIMPÓSIO NA ANM

A imortalidade é propriedade ca-
racterística daqueles que galgam 
compor as fi leiras da quase bicen-
tenária Academia Nacional de Me-
dicina. Fundada em 1829, a insti-
tuição reúne em sua história nomes 

como Miguel Couto, Carlos Chagas, 
Oswaldo Cruz e o médico e eterno 
ícone da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Clementino Fraga 
Filho, nascido em 11 de agosto de 
1917.

Acadêmicos Carlos Eduardo Brandão, Eduardo Lopes Pontes, Antonio Nardi, 
José Galvão-Alves e Glaciomar Machado, Prof. Luiz Abrahão Jr. e 

Acad. Marcus Tulio Haddad

Em comemoração ao centenário do 
nascimento ilustre imortal, que fa-
leceu com 98 anos em 11 de maio 
de 2016, os confrades José Galvão-
-Alves e Carlos Eduardo Brandão or-
ganizaram importante Simpósio na 

última quinta-feira (24), dedicado 
a abordar a trajetória de Clementi-
no Fraga Filho tal como os avanços 
da Gastroenterologia, especialidade 
a qual o Acadêmico se dedicou por 
toda sua vida.
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O Simpósio foi iniciado com a pales-
tra do Dr. Luiz Abrahão Jr. (UFRJ), 
que abordou o tema “Doença do 
Refluxo Gastro Esofágico (DRGE)”, 
destacando que esta é uma con-
dição que se desenvolve quando o 
refluxo do conteúdo gástrico causa 
sintomas incomodativos ou com-
plicações, fato que classifica esta 
como uma das doenças que mais 
abalam o nível de qualidade de vida 
dos pacientes acometidos. Em se-
guida, apresentou o algoritmo de 
investigação da DRGE, enumerando 
as principais complicações e doen-
ças que podem estar associadas à 
DRGE.

Na conclusão de sua conferência, 
o Dr. Luiz Abrahão Jr. fez um apa-
nhado dos tratamentos disponíveis, 
incluindo algumas inovações como 
o uso o Linx, que consiste em um 
pequeno anel de esferas de titânio 
com imãs internos, colocado em 
torno do músculo fraco na base do 
esôfago em uma operação feita por 
meio de a laparoscopia. O anel re-
força o músculo fraco para mantê-
-lo fechado, impedindo o refluxo de 
suco gástrico, mas é flexível e se ex-
pande para deixar o alimento passar 
quando engolido.

Acerca da “Doença Úlcero Péptica”, 
o Acadêmico Marcus Tulio Bassul 
Haddad salientou que esta doen-
ça está frequentemente associada 

a perda na qualidade de vida, per-
da de produtividade no trabalho e 
crescentes gastos no tratamento 
das complicações da doença. Além 
deste fato, a doença está frequen-
temente associada a complicações 
como hemorragia gastrointestinal e 
a perfuração, referida em cerca de 
7% de seus pacientes.

Afirmou que se trata de uma do-
ença multifatorial, que pode estar 
associada a fatores genéticos e am-
bientais. Derrubou também alguns 
“mitos” relacionados à úlcera, como 
a comum associação com bebidas 
destiladas e alimentos picantes. 
Dentre os objetivos terapêuticos do 
tratamento da úlcera péptica, des-
tacou a inibição ácida, a cicatrização 
ulcerosa e a erradicação da bactéria 
Heliobacter pylori.

Coube ao Acadêmico Eduardo Lopes 
Pontes discorrer sobre “Doença 
Inflamatória Intestinal (DII)”, que 
está relacionada a uma condição 
crônica que resulta em inflamação 
e, algumas vezes, danos à estrutura 
dos intestinos. Entre as formas 
mais comuns estão a Retrocolite 
Ulcerativa e Doença de Crohn, 
que afetam partes diferentes do 
intestino e resultam em sintomas 
levemente diferentes. Dentre os 
fatores responsáveis pela gênese 
das DII’s estão fatores ambientais, 
genéticos e, ainda, alterações 
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na microbiota intestinal. Por fim, 
ressaltou que se trata de um tema 
vasto e controverso, apresentando 
um histórico dos tratamentos das 
doenças intestinais.

Na sequência, salientou que não 
existe cura para DII, mas que esta 
pode ser controlada através da mu-
dança ao estilo de vida e tratamen-
tos médicos. Com bom controle e 
acompanhamento médico regular, 
destacou, pode-se esperar um bom 
prognóstico, com pouco ou nenhum 
efeito sobre a expectativa de vida.

Falando sobre “Doença das Vias 
Biliares”, o Acadêmico Glaciomar 
Machado chamou atenção para a 
chamada Icterícia Obstrutiva, que 
ocorre quando há algum obstáculo 
ao livre fluxo de bile podendo ser 

causadas pelo uso de drogas, doen-
ças imunológicas, afecções congêni-
tas, parasitas, cálculos ou tumores. 
A natureza da icterícia obstrutiva 
pode ser benigna – no caso das co-
ledocolitíases, colangites hiperten-
sivas e pancreatites agudas biliares 
– ou maligna, no caso dos carcino-
mas das vias biliares extra-hepáti-
cas. Em ambos os casos é crucial 
o papel do endoscopista, uma vez 
que existe uma diversa gama de 
métodos e formas de investigação 
do doente portador de icterícia obs-
trutiva, como ecografia hepática, 
tomografia computorizada ou uma 
ressonância magnética nuclear do 
fígado, colangiopancreatografia re-
trógrada endoscópica (CPRE) ou por 
ressonância magnética nuclear, uma 
colangiografia percutânea ou até 
mesmo uma biopsia hepática.

Drs. Henrique Sérgio Moraes, Antônio José de Vasconcellos Carneiro, Acadêmicos 
Antonio Nardi, José Galvão-Alves e Carlos Eduardo Brandão e 

 Prof. Milton Arantes
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Encerrando a primeira etapa, o Aca-
dêmico José Galvão-Alves fez apre-
sentação sobre “Doenças do Pân-
creas”, abordando especialmente a 
Pancreatite Crônica (PC), uma in-
flamação mantida do pâncreas, que 
leva à destruição progressiva do ór-
gão, com perda das suas principais 
funções e da capacidade de produ-
ção de insulina. A PC pode ser clas-
sificada como obstrutiva, autoimune 
ou calcificante, esta última sendo 
90% das vezes associada ao consu-
mo de álcool. Ressaltou que, den-
tre as principais complicações da PC 
estão os pseudocistos, a obstrução 
biliar, derrames pleurais e câncer.

 Na segunda etapa do Simpósio, fo-
ram realizadas as conferências dos 
Professores Carlos Eduardo Bran-
dão (ANM) e Milton dos Reis Aran-
tes (HUCFF). O Acadêmico Carlos 
Eduardo Brandão fez apresentação 
a respeito de “Hepatites Virais”, 
destacando que existem 5 tipos de 
hepatites virais (A, B, C, D e E) e 
apresentando um histórico da des-
coberta dos vírus e a evolução dos 
tratamentos.

Na conclusão de sua palestra, Carlos 
Eduardo Brandão abordou a obra de 
Clementino Fraga Filho, dando espe-
cial destaque ao seu pioneirismo no 
estudo das doenças do fígado, por 
meio de tratados como “Exploração 
Funcional do Fígado” (1944) e “Es-

tudos sobre a Coagulação Sanguí-
nea em Patologia Hepática” (1953). 
Além do Professor Clementino Fra-
ga Filho, homenageou também os 
Acadêmicos Thomaz de Figueiredo 
Mendes (1911-1996) e Mario Barre-
to Corrêa Lima.

Coube ao Professor Milton dos Reis 
Arantes abordar a trajetória de Cle-
mentino Fraga Filho, nascido em 11 
de agosto de 1917, em Salvador. 
Durante o curso médico, recebeu 
o prêmio Berchon des Essats por 
ter obtido as melhores notas, ten-
do sido nomeado Assistente de Clí-
nica Médica da Faculdade Nacional 
de Medicina em 1940. Com louvá-
vel dedicação à instituição, exerceu 
na UFRJ cargos como o de Diretor 
da Faculdade de Medicina (1974) e 
Diretor-Geral do Hospital Universi-
tário (1978-1985), que foi batizado 
em sua homenagem. Ao ser eleito 
Professor Emérito em 1986, rece-
beu medalha de ouro por 50 anos de 
serviços prestados à Universidade.

Clementino Fraga Filho foi também 
um defensor da integração docente 
assistencial como forma de ensino 
no campo da Saúde e pioneiro nos 
Programas de Saúde da Família. Li-
derou também a Reforma Universi-
tária, que introduziu o conceito de 
departamentos e centros de conhe-
cimento (decanias) para as Univer-
sidades brasileiras.
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Ao final das apresentações, seguiu-
-se mesa redonda denominada “A 
Gastro-Hepatologia no Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho”, 

que contou com a participação dos 
professores Henrique Sérgio Moraes 
Coelho (HUCFF) e Antônio José de 
Vasconcellos Carneiro (HUCFF).
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ATA
24/08/2017

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 24/08/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo Zin 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 8ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação ata da Sessão de 10 de 
agosto, e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Nas Comunicações da 
Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves (Secretário Geral) informou a todos sobre a realização da 
atividade “Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica” no dia 31 de agosto, às 14h30min. Em 
seguida, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva apresentou proposta de Documento Oficial 
redigido pelo Acad. José Gomes Temporão a respeito da violação da Convenção-Quadro da 
Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco, assinada pelo Brasil. O Acad. Walter 
Araujo Zin ressaltou que, em 2004, foram publicados no British Medical Journal os resultados de uma 
coorte de 50 anos de mais de 34.000 médicos do Reino Unido, reportanto o aumento da longevidade 
dos não-fumantes ao longo do tempo, os benefícios da interrupção do uso de cigarro e as diferenças 
na expectativa de vida entre fumantes e não-fumantes. Não havendo mais manifestações por parte 
dos Acadêmicos, o Documento Oficial foi aprovado por unanimidade. O Acad. José Carlos do Valle 
comunicou o falecimento da mãe do Acad. Jorge Fonte de Rezende Filho, solicitando a redação de 
uma nota de pesar por parte da ANM. O Acad. Paulo Marchiori Buss comunicou a doação do livro 
“Diplomacia em Saúde e Saúde Global – Perspectivas Latino-Americanas” para a Biblioteca da ANM. 
Na sequência, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu seguimento ao Simpósio 
“Centenário de Nascimento do Acad. Prof. Clementino Fraga Filho”, assinalando a presença da Sra. 
Ecleia Geordano, secretária do Acad. Clementino Fraga Filho por 56 anos. Convidou o Acad. Carlos 
Eduardo Brandão Mello para proferir palestra intitulada “Hepatites Virais”. Em seguida, o Prof. Milton 
dos Reis Arantes (HUCFF) fez apresentação intitulada “O médico; O professor”. Ao final das 
apresentações, o 1º Vice-presidente, Acad. Antonio Egidio Nardi, assumiu ocasionalmente a 
presidência da Sessão e deu início à rodada de discussão denominada “A Gastro/Hepatologia no 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho”, com contribuições dos Professores Henrique Sérgio 
Moraes Coelho (HUCFF) e Antônio José de Vasconcellos Carneiro (HUCFF), além dos Acadêmicos 
Celso Ferreira Ramos Filho, Omar da Rosa Santos, Sergio Augusto Pereira Novis, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro e Carlos Eduardo Brandão Mello. Ao final das discussões o 1º Vice-presidente, Acad. 
Antonio Egidio Nardi, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge 
Alberto Costa e Silva, José Galvão-Alves, Antonio Egidio Nardi, Carlos Eduardo Brandão Mello, 
Marcus Tulio Bassul Haddad, Pietro Novellino, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Gerson Canedo de 
Magalhães, Sergio Augusto Pereira Novis, Omar da Rosa Santos,Adolpho Hoirisch, Glaciomar 
Machado, Marcello André Barcinski, Eduardo Lopes Pontes, Jayme Brandão de Marsillac, Deolindo 
de Souza Gomes Couto, Marcelo Marcos Morales, Claudio Cardoso de Castro, José Carlos do Valle, 
Milton Ary Meier, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Ricardo José Lopes da Cruz, Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Sérgio Paulo Bydlowski, Octávio Pires Vaz, Walter Araujo Zin, Orlando
Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Karlos Celso de Mesquita,Mario Barreto Corrêa 
Lima, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Jerson Lima da Silva, Carlos Alberto de Barros Franco, 
Eliete Bouskela, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, José Manoel Jansen, Paulo Marchiori Buss, Luiz 
Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Paulo Marcelo Gehm 
Hoff, José Rodrigues Coura, Jorge Fonte de Rezende Filho, Celso Ferreira Ramos Filho, José de 
Jesus Peixoto Camargo, José Luiz Gomes do Amaral, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Luiz Felippe 
de Queirós Mattoso, Hiram Silveira Lucas (48).

24/08/2017
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Simpósio Centenário de Nascimento do 
Acadêmico Prof. Clementino Fraga Filho 

– 24 de Agosto de 2017 - 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=IBtLP7c-leQ
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Simpósio Centenário de Nascimento do 
Acadêmico Prof. Clementino Fraga Filho 

– 24 de Agosto de 2017 - 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=YppSgR0enUc



92

Sessão de 31 de Agosto de 2017

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 
ABORDA URGÊNCIAS UROLÓGICAS

No dia 31de agosto, o Curso de Atu-
alização em Ciências Médicas da 
ANM, teve como palestrante o ex-
-Presidente da ANM, Acad. Francisco 
Sampaio, que ministrou a aula “Ur-
gências em Urologia para o Clínico”.

O Acad. Francisco Sampaio é gra-
duado em Medicina pela UERJ, es-
pecialista em Urologia pela Soc. 
Brasileira de Urologia (SBU), Mes-
tre em Ciências Morfológicas pela 

UFRJ e Doutor em Ciências pela 
UNIFESP. Atualmente é Professor 
Titular do Centro Biomédico da 
UERJ, membro do corpo editorial 
de diversos periódicos internacio-
nais de urologia, andrologia, cirur-
gia e morfologia, autor de mais de 
200 artigos científi cos em revis-
tas de circulação internacional. É 
membro e ex-Presidente da ANM 
para o biênio 2015-2017, ocupan-
do a cadeira de nº 92.

O ex-Presidente Acad. Francisco Sampaio

O palestrante iniciou sua apresenta-
ção nos mostrando que as principais 
urgências urológicas que chegam 
até o clínico no ambulatório ou nos 

serviços de emergência são: litíase 
urinária, retenção urinária, pielone-
frite, escroto agudo, uretrite, pria-
pismo e fratura de pênis.
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Em relação à Litíase Urinária, o Aca-
dêmico conferencista caracterizou 
o quadro clínico característico des-
ta patologia, mostrando que a dor 
em cólica lombar, que pode irradiar 
para região inguinal ipsilateral, é o 
principal sintoma. Também expôs 
a importância da analgesia inicial, 
com dipirona, AINEs e alfa-bloquea-
dor. Quanto ao diagnóstico, mostrou 
a importância dos exames labora-
toriais e dos exames de imagem 
como Ultrassonografia, Rx simples 
e Tomografia Computadorizada. Em 
relação à instituição do tratamen-
to definitivo, o Prof. Sampaio lem-
brou que o tamanho e a localização 
do cálculo têm grande importância 
para a conduta de cada caso e que 
em muitas situações há necessida-
de do encaminhamento para o tra-
tamento cirúrgico.

Ainda em relação à Litíase Urinária, 
o professor nos apresentou duas in-
formações pouco difundidas entre 
os clínicos: a) que a Dipirona é um 
excelente e potente analgésico, sen-
do muitas vezes menosprezada no 
tratamento; b) e que quando a te-
rapia expulsiva é indicada, estudos 
mostram que a prática de sexo 3 a 
4 vezes por semana tem um resul-
tado de stone free de 83,9% (contra 
34,8% do grupo controle).

Sobre o quadro de Retenção Uriná-
ria o palestrante abordou os seus 

fatores desencadeantes, lembrou 
que a retenção causa uma distensão 
dolorosa da bexiga e que a catete-
rização é a principal forma de trata-
mento quando da retenção urinária 
aguda.

Quanto à Pielonefrite, o Prof. Sam-
paio afirmou a importância de as 
classificarmos de forma correta. Es-
tas podem ser: não-complicadas, 
cujo tratamento será a base de qui-
nolonas; e complicadas, em que, 
além da antibioticoterapia, haverá 
necessidade de procedimento cirúr-
gico (nefrostomia).

O Escroto Agudo foi mais um tema 
abordado pelo Acadêmico em sua 
palestra. Dentre as causas mais 
comuns, o palestrante destacou a 
torção testicular e a orquiepididi-
mite, mostrando a importância da 
anamnese e do exame físico para 
realizar esta distinção: quando a 
dor se instala em menos de 24h, há 
ausência do reflexo cremastérico e 
há uma posição elevada do testícu-
lo, tal quadro fala a favor de uma 
torção testicular, cujo tratamento é 
geralmente cirúrgico; já quando há 
febre, piúria, dor de início súbito ou 
gradual, melhora da dor ao elevar 
o testículo e sintomas urinários, tal 
quadro deve ser uma orquiepididi-
mite, cujo tratamento consiste de 
suspensório escrotal, esquema an-
tibiótico e AINEs.
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Ainda sobre o Escroto Agudo, o pro-
fessor afirma que os exames com-
plementares são importantes, prin-
cipalmente a Ultrassonografia de 
pênis e bolsa escrotal. E continuou 
nos mostrando que a importância 

deste diagnóstico é fundamental 
para salvar o testículo após torção, 
pois após 2h há isquemia do teci-
do, após 04h há necrose e em 24h 
a perda do testículo é praticamente 
irreversível.

Sobre a Uretrite, o Prof. Sampaio 
afirmou que os patógenos mais 
comuns para esta infecção são a 
chlamydia trachomatis e neisse-
ria ghonorreae. E que os principais 
sintomas são: ardência ao urinar e 
secreção uretral. Quanto ao diag-
nóstico, nos lembrou da necessida-
de de definirmos se a Uretrite é go-
nocócica ou não-gonocócica, pois o 
esquema medicamentoso (antibioti-
coterapia) utilizado depende desta 
correta definição. O tratamento do 

parceiro também não pode, jamais, 
ser negligenciado nesses casos.

Quanto ao Priapismo, além de abor-
dar alguns aspectos deste quadro, 
o professor transmitiu uma impor-
tante informação para o clínico ge-
ral distingui-la da ereção fisiológica: 
observar se a glande está flácida ou 
não.

A Fratura de Pênis foi a última si-
tuação de urgência abordada pelo 

Em aula considerada extremamente dinâmica pelos alunos, Acad. Francisco 
Sampaio apresentou as principais urgências urológicas com as quais os jovens 

médicos terão de lidar
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palestrante. O professor expôs que 
este quadro ocorre sempre quando 
o pênis está ereto, ocorrendo uma 
lesão da veia dorsal e do corpo ca-
vernoso. Cursa com dor, hematoma 
e o paciente relatando que “ouviu 
um estalo” advindo da região penia-
na. É importante o reconhecimen-
to pelo clínico e o encaminhamen-
to para a avaliação da necessidade 
do tratamento cirúrgico, segundo o 
Prof. Sampaio.

No decorrer da aula houve apresen-
tação de casos clínicos e os alunos 
puderam interagir e retirar suas dú-
vidas.

- Aula muito prática e objetiva, 
mostrando aquilo que vamos usar 
em nosso cotidiano - afirmaram al-
guns alunos, durante a atividade de 
discussão.
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 
DA ANM TEM AULA DE ABERTURA

No dia 31de agosto teve início o Cur-
so de Atualização em Ciências Médi-
cas da ANM. A cerimônia de abertu-
ra contou com a presença do atual 
Presidente da ANM, Acad. Jorge Al-
berto Costa e Silva, além do ex-Pre-
sidente e idealizador da 1º edição 
do Curso, Acad. Francisco Sampaio.

Em seu discurso de boas-vindas aos 
alunos, o Acad. Jorge Alberto Costa 
e Silva contou um pouco da história 
desta centenária Instituição. Escla-
receu que a ANM foi fundada sob o 
reinado do imperador D. Pedro I, em 
30 de junho de 1829, e é a mais an-

tiga entidade cultural e científi ca, no 
Brasil, a reunir-se de forma regular 
e ininterrupta.

O atual Presidente ratifi cou que du-
rante a sua gestão, esta excepcio-
nal idéia de ampliar o contato da 
ANM com os graduandos de medi-
cina, que foi muito bem explorada e 
amplifi cada na gestão anterior, será 
mantida. E o Curso de Atualização 
em Ciências Médicas seria, sem dú-
vida alguma, uma importante ma-
neira de manter este contato com 
os jovens colegas e estudantes de 
medicina.

Alunos durante a aula inaugural do curso
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O Presidente também expôs que 
esta edição do Curso ficou, nova-
mente, sob a Coordenação-geral 
do Acad. Paulo Buss, que já havia 
coordenado as edições anteriores e 
vem fazendo um grande trabalho à 
frente desta empreitada.

O ex-Presidente e Acad. Francisco 
Sampaio agradeceu as palavras elo-
giosas do atual Presidente, dizendo 
que se sentia honrado em ter uma 
atividade que foi pensada e iniciada 
em sua gestão, se perpetuando na 
Casa, e que o enlace entre a ANM 
e os jovens profissionais médicos 
do Brasil é de crucial importância 
para se pensar a saúde pública, a 
educação, a ciência e o futuro da 
saúde e da medicina na sociedade 
brasileira.

Durante a cerimônia de abertura 
também foram apresentadas as ati-
vidades do Curso, que teria uma car-
ga-horária de 60h, com atividades às 
quintas-feiras, de agosto a novembro. 
O Curso foi montado com as seguin-
tes atividades: aulas teóricas presen-
ciais, aulas virtuais pela ferramenta 
whatsapp, conferências da ANM, se-
minários (organizados pelos próprios 
alunos), visita à ANM, chá com aca-
dêmicos e possibilidade de atividade 
prática para aqueles alunos que cum-
prirem os pré-requisitos do Curso.

Por fim, o Acadêmico Jorge Alber-
to parabenizou a todos por estarem 
participando do Curso e se colocou à 
disposição para fazer com que a ex-
periência dos alunos, dentro da ANM, 
seja a mais agradável possível.
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EDIÇÃO DE “TARDE NA ACADEMIA: 
OFICINA DIAGNÓSTICA” ABORDA 
CASO DE POLIADENOMEGALIA

A Academia Nacional de Medicina 
realizou nesta quinta-feira (31) mais 
uma edição do evento Uma Tar-
de na Academia: Ofi cina Diagnós-
tica, organizada pelos Acadêmicos 
José Manoel Jansen, Carlos Basílio 
de Oliveira e José Galvão-Alves. O 
tema escolhido para a Sessão des-
ta quinta-feira foi um caso clínico de 
poliadenomegalia. Como apresenta-
dor do caso, foi convidado o Acadê-
mico José Galvão-Alves, que rela-
tou se tratar de um homem branco, 

com 29 anos e médico. Segundo o 
apresentador, em início de janeiro 
de 2017 em razão de episódio de 
dor lombar direita, o paciente pro-
curou o setor de emergência e re-
alizou uma Tomografi a Computado-
rizada (TC) de Abdome Total sendo 
evidenciado cálculo renal radiopaco 
a direita, com dilatação do sistema 
pielocalicial e linfoadenomegalias no 
hilo hepático, pericelíacas e retrope-
ritoneais com esplenomegalia con-
comitante.

Na mesa Diretora, Acadêmicos Ricardo Cruz, José Galvão-Alves, 
José Manoel Jansen e Carlos Alberto Basílio

Seguiu afi rmando que o paciente 
negou quaisquer sinais ou sintomas 
como dor de cabeça, tosse, disp-

neia, sudorese, prurido, febre, ema-
grecimento, etc. Além deste fato, 
tratava-se de um paciente tabagista 
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de 20 cigarros ao dia há cerca de 
12 anos; alegou uso de álcool so-
cialmente e negou o uso de drogas 
ilícitas.

Após a realização de exames fí-
sicos, constatou-se as seguintes 
condições: o paciente encontrava-
-se lúcido e orientado no tempo e 
espaço; tenso e preocupado com 
seus achados tomográficos; corado, 
hidratado, anictérico e acianótico. 
Sua temperatura axilar estava em 
36,8ºC e sua pressão arterial em 
120/80 mHg. Ritmo cardíaco regu-
lar em 2T, bulhas normofonéticas. 
Pulsos arteriais palpáveis, regulares 
e sincrônicos com o precórdio. Não 
foram detectadas adenomegalias 
nas cadeias periféricas à palpação.

Com os resultados dos exames de 
imagem em mãos, a equipe que o 
acompanhava sugeriu a realização 
de uma biópsia de gânglio retrope-

ritoneal, cujo laudo foi apresentado 
pelo Acadêmico Carlos Alberto Ba-
sílio de Oliveira, responsável pela 
anatomia patológica do caso.

Na sequência, o relator do caso, Dr. 
Paulo César de Oliveira (UNIFESO) 
fez a análise dos aspectos clínicos 
mais relevantes com relação a este 
caso. O palestrante afirmou que, em 
relação à anamnese e exame físico: 
a dor lombar à direita (evidências 
de litíase renal à direita) adiciona-
da à história pregressa de artrite 
gotosa pressupõem Hiperuricemia - 
formação de cálculos de uratos. Já 
com relação aos exames de imagem 
apresentados, destacou que a to-
mografia computadorizada eviden-
cia a existência de Linfoadenomega-
lias no hilo hepático, pericelíacas e 
retroperitoneais e esplenomegalia, 
que resultam em um indicativo de 
Doença Sistêmica com envolvimen-
to linfático.

Acadêmicos Carlos Alberto Basílio, José Galvão-Alves, José Manoel Jansen, Dr. 
Paulo César de Oliveira e Honorário Nacional Celmo Celeno Porto
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Comentou também a realização do 
exame FAN, cujo resultado foi “Não 
Reativo”. De acordo com o Professor, 
este exame (FAN) visa a pesquisa de 
anticorpos contra antígenos celulares 
e os padrões de fluorescência nucle-
ares pontilhado grosso e homogêneo 
quase sempre se associam a auto-
-imunidade sistêmica. Todavia os 
avanços metodológicos ocasionaram 
expressivo aumento na sensibilidade 
do teste e consequente diminuição 
de sua especificidade – assim sendo, 
resultados falsos positivos ou falsos 
negativos podem ocorrer.

Em resumo, foram ressaltadas as 
seguintes evidências clínicas:

• Paciente jovem com múltiplos 
gânglios;

• VHS elevado;
• PCR elevada;
• ALT, AST e GGT elevadas;
• IgG4 elevada;
• Angiotensina Convertase elevada.

Com base nessas informações, foi 
exposto um diagnóstico diferencial 
de poliadenomegalia, para o qual o 
Dr. Paulo César apresentou o acrós-
tico CHICAGO: Cânceres, Hipersen-
sibilidade, Infecção, Colagenoses 
Atípicas (doenças linfoproliferati-
vas), Granulomatoses e Outras.

Em sua avaliação final, apontou para 
o diagnóstico de Sarcoidose - doença 
inflamatória benigna, multissistêmi-
ca, caracterizada pela participação de 
macrófagos, linfócitos T, em especial 
CD4+. Histologicamente, observa-se 
a formação de granulomas não case-
osos nos tecidos lesados. Embora a 
etiologia seja desconhecida, existem 
várias publicações que sugerem a 
participação de um agente ambien-
tal, infeccioso ou não infeccioso, res-
ponsável pela eclosão da resposta 
inflamatória em um hospedeiro ge-
neticamente suscetível. Os pulmões 
e os gânglios linfáticos intratorácicos 
são os órgãos mais afetados, ocor-

Acadêmicos José Manoel Jansen e Carlos Alberto Basílio
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rendo em mais de 90% dos doentes. 
O estadiamento radiográfico pulmo-
nar é uma das melhores formas de 
caracterizar as manifestações toráci-
cas e avaliar o prognóstico.

Na sua forma extratorácica, a Sar-
coidose pode atingir músculos, fí-
gado, baço, olhos, pele, nódulos 
linfáticos extratorácicos, sistema 
nervoso, coração, rins, ossos e glân-
dulas parótidas.

O comprometimento hepático, na 
Sarcoidose, é subclínico e os granu-
lomas não caseosos são detectados 
por biopsia, em de 60 a 80% dos 
casos na fase de instalação aguda. 
Do ponto de vista bioquímico, estas 
lesões originam apenas discretas 
anomalias da função hepática, com 
elevação dos valores da fosfatase 
alcalina, das transaminases e da ga-
ma-glutamil transferase
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ANM ABORDA VIOLÊNCIA SOCIAL 
EM SIMPÓSIO MULTIDISCIPLINAR

Uma das instituições científi cas mais 
ativas do país, a Academia Nacional 
de Medicina realizou nesta quinta-
-feira (31) Simpósio aberto a toda 
a comunidade visando discutir Vio-
lência Social sob diferentes perspec-
tivas. Organizado pelo Acadêmico e 
Secretário Geral da instituição, Dr. 
José Galvão-Alves, o Simpósio apre-

sentou o tema em três abordagens: 
sociológica, jurídica e da Saúde. O 
tradicional anfi teatro Miguel Cou-
to recebeu estudantes, residentes 
e profi ssionais de diversas áreas; 
além deste fato, os estudantes pu-
deram acompanhar o Simpósio ao 
vivo, através das plataformas de 
transmissão do site da instituição.

Acad. José Galvão-Alves (ao centro) junto ao Dr. William Berger e o advogado 
Nélio Machado

A apresentação do advogado crimi-
nalista Nélio Machado abordou “O 
Papel da Justiça”, na qual afi rmou 
que é preciso desfazer a imagem da 

Justiça como solução para as ma-
zelas sociais, ressaltando que não 
é papel do Judiciário combater cri-
mes. No Brasil, destacou a existên-
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cia de uma crescente e permanen-
te desigualdade social, um sistema 
carcerário ineficaz e desumano e 
uma formação muitas vezes defi-
ciente dos juízes no país, chamando 
atenção para o fato de que muitas 
vezes o juiz desconhece a realidade 
que julga. “É como um médico que 
nunca tenha passado por um hospi-
tal público”, afirmou.

Apontou para uma grave crise re-
lativa à imagem do defensor; o 
advogado, que outrora foi símbo-
lo da resistência e do combate aos 
excessos do poder do Estado, hoje 
é visto como um “aproveitador”. 
Criticou também a chamada “espe-
tacularização da justiça”, associa-
da à íntima relação cultivada pelos 
agentes da Justiça com a imprensa, 
resultando no fato de que muitas 
vezes o juiz torna-se refém daquilo 
que é considerado “noticiável”, dei-
xando de lado princípios básicos do 
Direito como a presunção da ino-
cência do réu, a preservação de sua 
dignidade e de sua família, entre 
outros.

Na conclusão de sua apresentação, 
o advogado alertou para a existên-
cia de uma inversão de valores na 
prática do Direito, principalmente 
com a valorização das chamadas 
delações. Segundo Nélio Machado, 
a delação é um instrumento inves-
tigativo falho, que valoriza o denun-

cismo em detrimento da apresen-
tação de provas, tornando a Justiça 
mais próxima dos linchamentos e do 
punitivismo medieval.

A pesquisadora da Escola Nacional 
de Saúde Pública e coordenadora 
científica do Centro Latino-America-
no de Estudos de Violência e Saúde 
Jorge Careli, Maria Cecília de Souza 
Minayo, apresentou palestra intitu-
lada “A Origem da Violência”, des-
tacando que a violência em suas di-
versas naturezas e tipologias afeta 
a saúde individual e coletiva, dimi-
nuindo a qualidade de vida e evi-
denciando a necessidade de uma 
atuação de prevenção e tratamento 
de base interdisciplinar, multipro-
fissional, intersetorial e socialmen-
te engajada. Ressaltou que o Brasil 
está em quinto lugar do ranking de 
violência da América Latina e regis-
trou uma taxa de mortalidade por 
homicídio de 29,1/100.000 em 2014 
(cerca de 59.000 pessoas), estando 
entre os sessenta países com as ta-
xas mais elevadas do mundo.

Em seguida, fez um levantamento 
das mortes por violência, fazendo 
uma análise estrutural ao longo do 
tempo. Segundo os dados apresen-
tados, as quantidades de mortes 
violentas são previsíveis, seja ao 
longo do tempo, seja com relação 
às áreas ou países mais violentos. A 
palestrante reforçou que a previsi-
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bilidade, apesar de alarmante, tam-
bém possibilita a prevenção e traba-
lhos a longo prazo. Também chamou 
atenção para o fato de que os jovens 

e os menos favorecidos, em todos 
os períodos históricos, constituem 
as vítimas preferenciais e os atores 
mais frequentes das mortes.

Dra. Cecilia Minayo durante sua apresentação

Ao final de sua apresentação, a Dra. 
Cecilia Minayo apresentou os fato-
res de grande impacto considera-
dos responsáveis pela diminuição 
da violência, afirmando que estes 
devem ser correlacionados para o 
entendimento dos chamados casos 
“de sucesso”: a história cultural, a 
economia, a política, a vida familiar, 
comunitária e, também, a escolha 
individual nos casos de delinquên-
cia.

Abordando “Transtorno de Estres-
se Pós-Traumático (TEPT)”, o Dr. 
William Berger (UFRJ) afirmou que 

apesar de o TEPT ser a resposta hu-
mana mais grave ao estresse, esta é 
apenas uma dentre tantas possíveis 
respostas patológicas a um even-
to traumático. Na sequência, apre-
sentou organograma diferenciando 
trauma de TEPT, demonstrado que 
neste último é possível observar al-
gumas características próprias como 
sintomas intrusivos (memórias in-
voluntárias, pesadelos, flashbacks), 
comportamento evitativo (esquiva 
de estímulos externos ou internos 
associados ao trauma), cognições 
negativas (amnésia dissociativa, 
anedonia, culpa patológica e isola-
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mento) e hiperexcitabilidade (irrita-
bilidade, hipervigilância, insônia).

Por fim, apresentou as formas de 
tratamento focadas na farmacote-
rapia e na psicoterapia. Acerca da 
primeira, ressaltou que esta deve-
rá ser usada nos casos de recusa 
ou incapacidade de fazer psicote-
rapia focada no trauma; quadro 

clínico instável; resposta insatis-
fatória a psicoterapia e nos ca-
sos onde são identificados graves 
sintomas dissociativos que podem 
ser exacerbados pela psicoterapia. 
No entanto, de forma geral, o tra-
tamento psicoterápico focado no 
trauma deve ser a primeira inter-
venção em pacientes diagnostica-
dos com TEPT.
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ATA
31/08/2017

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 31/08/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 9ª Sessão Ordinária 
do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação ata da Sessão de 17 de agosto, e, não 
havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Informou o recebimento das atas das reuniões 
das Secções de Medicina e Cirurgia, junto aos pareceres e demais documentos referentes às 
candidaturas, que ficarão disponíveis para consulta de todos os Acadêmicos na Secretaria, de acordo com 
o Art. 32 do Regimento Interno. Comunicou que, as eleições serão realizadas no dia 14 de setembro às 
18h, para as seguintes Cadeiras: nº 02, Secção de Medicina, Patrono: Miguel da Silva Pereira, aberta em 
decorrência da passagem a emérito do Acad. Sérgio Augusto Pereira Novis em 20/10/2016, tendo como 
candidatos os Drs. Osvaldo José Moreira do Nascimento e Mauricio Younes Ibrahim; nº 49, Secção de 
Medicina, Patrono: Enjolras Vampré, aberta em decorrência do falecimento do Acad. Hélcio Alvarenga em 
29/08/2015, tendo como candidatos os Drs. Regina Maria Papais Alvarenga e Rui Monteiro de Barros 
Maciel e nº 40, Secção de Cirurgia, Patrono: Jayme Poggi de Figueiredo, aberta em decorrência do 
falecimento do Acad. Adib Domingos Jatene em 14/11/2014, tendo como candidato o Dr. José Horácio 
Costa Aboudib Jr. Na sequência, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva apresentou proposta de 
Documento Oficial redigido pelo Acad. Walter Araújo Zin a respeito do uso de Cigarros Eletrônicos. 
Tecendo alguns comentários acerca do conteúdo do texto, o Acad. Walter Araújo Zin destacou que, no dia 
29 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Além deste fato, ressaltou a publicação 
de um estudo acerca dos assim denominados e-cigarettes (cigarros eletrônicos), chamando atenção para 
o fato de que os aromatizantes usados nestes cigarros produzem agentes tóxicos para as células, podendo 
levar à mutagênese. Na sequência, o Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva colocou o texto em 
discussão e aprovação pelo Corpo de Acadêmicos. O Acad. José Carlos do Valle afirmou que a Sociedade 
Americana de Oncologia Clínica não endossa o uso de cigarros eletrônicos, considerando-os tão nocivos 
à saúde quanto os cigarros tradicionais. O Acad. José Galvão-Alves destacou que o conteúdo do 
Documento Oficial é totalmente embasado nas informações disponíveis na literatura contemporânea 
acerca do assunto e ressaltou a importância da Academia Nacional de Medicina se posicionar com relação 
a este tema fundamental para o bem-estar da população. Não havendo mais manifestações por parte dos 
Acadêmicos, o Documento Oficial foi aprovado. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-
Alves destacou a realização da atividade “Uma Tarde na Academia: Oficina Diagnóstica”, afirmando que 
a conjunção dos conhecimentos semióticos com os conhecimentos da medicina laboratorial e da imagem 
moderna podem ajudar a resolver problemas da Medicina antes sem solução, e convidando todos os 
Acadêmicos a apoiar a realização da atividade. O Presidente Acad. Jorge Alberto Costa e Silva comunicou 
que, no dia 26 de setembro de 2017, a Academia Nacional de Medicina receberá uma comitiva da 
Columbia University, da qual fará parte a vice-decana da Mailman Escola de Saúde Púbica, Dra. Julie 
Kornfeld, e também o chefe do Departamento de Epidemiologia, Dr. Charles Branas, com o objetivo de 
discutir o estabelecimento de relações de cooperação com a ANM, convidando todo o Corpo Acadêmico 
a participar deste encontro. Informou também que esta foi mais uma atividade desenvolvida pelo Núcleo 
de Relações Institucionais Internacionais da ANM, que conta com o Acad. José Luiz Gomes do Amaral na 
coordenação geral, junto ao Acad. Walter Araújo Zin. Além destes Acadêmicos, o Presidente, Acad.

31/08/2017
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                ATA - continuação
31/08/2017

Jorge Alberto Costa e Silva, também ressaltou a atuação dos Acads. José Augusto da Silva Messias 
(ALANAM), Marcello André Barcinski (IANAS, IAP for Health), Eliete Bouskelá e Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro (Academia Nacional de Medicina da França), entre outros. Chamou atenção para a 
aula inaugural do Curso de Atualização em Ciências Médicas da ANM, sob a coordenação do Acad. 
Paulo Marchiori Buss, com o tema “Urgências Urológicas para o Clínico”, ministrada pelo Acad. 
Francisco José Barcellos Sampaio. Por fim, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, abordou 
a visita realizada no dia 22 de agosto de 2017 à Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 
na presença de toda a Diretoria daquela instituição, também com o objetivo de estabelecer relações 
institucionais entre as duas Academias. Não havendo mais comunicações por parte dos Acadêmicos, 
o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, convidou o Acad. José Galvão-Alves para a abertura 
do Simpósio “Violência Social”. O Dr. Nélio Machado (advogado criminalista) apresentou conferência 
intitulada “O Papel da Justiça”. A Dra. Maria Cecilia Minayo (FIOCRUZ) fez conferência acerca d’ “A 
Origem da Violência”. Na sequência, o Acad. Sergio Augusto Pereira Novis teceu alguns comentários 
acerca da apresentação do Dr. Nélio Machado. Por fim, o Dr. William Berger (IPUB-UFRJ) abordou o 
tópico “Transtorno de Estresse Pós-Traumático”. Ao final das apresentações, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, fez suas considerações finais a respeito dos temas tratados ao longo do 
Simpósio, ressaltando a crescente banalização da vida. Comunicou também sua intenção de realizar 
uma reunião conjunta com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), abordando a disponibilização 
de medicamentos de alto custo pelo SUS. Após estes comentários, o Presidente, Acad. Jorge Alberto 
Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto 
Costa e Silva, Marcelo Marcos Morales, Milton Ary Meier, Sergio Augusto Pereira Novis, José 
Manoel Jansen, Pietro Novellino, Gerson Canedo de Magalhães, José Galvão-Alves, Walter
Araújo Zin, Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Carlos Alberto 
Mandarimde-Lacerda, Omar da Rosa Santos, Ricardo José Lopes da Cruz, Mauricio Gomes 
Pereira, Jayme Brandão de Marsillac, Henrique Murad, Natalino Salgado Filho, Cláudio Buarque 
Benchimol, Carlos Eduardo Brandão Mello, Mário Barreto Corrêa Lima, Adolpho Hoirisch, José 
Carlos do Valle, José Augusto da Silva Messias, Antonio Egidio Nardi, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Silvano Mário Atílio Raia, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Talita Romero Franco, Oswaldo 
Moura Brasil do Amaral Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Carlos Américo de Barros e 
Vasconcelos Giesta, Karlos Celso de Mesquita, José Rodrigues Coura, José Gomes Temporão,
Yvon Toledo Rodrigues, Delta Madureira Filho, Mônica Roberto Gadelha, Rubem de Andrade 
Arruda, Octávio Pires Vaz, Glaciomar Machado, Celso Ferreira Ramos Filho, Marcos Fernando 
de Oliveira Moraes, Francisco José Barcellos Sampaio, Carlos Alberto de Barros Franco,
Hildoberto Carneiro de Oliveira, Carlos Roberto Telles Ribeiro, Marcello André Barcinski,
Gilberto de Nucci, Eliete Bouskela, Arno von Buettner Ristow, Hiram Silveira Lucas, Luiz Felippe
de Queirós Mattoso, Brunno von Buettner Ristow (Honorário Estrangeiro), Celmo Celeno Porto 
(Honorário Nacional) (55). 

31/08/2017

Jorge Alberto Costa e Silva, também ressaltou a atuação dos Acads. José Augusto da Silva Messias 
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Uma Tarde na Academia 
- Oficina Diagnóstica - 
31 de agosto de 2017

https://www.youtube.com/watch?v=HgEq2zgGRvg
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Simpósio Violência Social 
- 31 de agosto de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=saFQqcOqMls
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7 de Setembro de 2017

CURSO DE ATUALIZAÇÃO REALIZA 
ATIVIDADES ONLINE

No dia 07 de setembro, dando conti-
nuidade ao Curso de Atualização em 
Ciências Médicas da ANM, tivemos a 
nossa primeira atividade virtual do 
Curso, com o tema saúde pública 
para o clínico-geral, ministrada pelo 
Acadêmico Paulo Buss.

O Acadêmico Paulo Buss é graduado 
em medicina pela Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM), espe-
cialista em pediatria pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), espe-
cialista em Saúde Pública pela FIO-
CRUZ e mestre em Medicina Social 
pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). Foi Presidente da 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) e da Federação Mundial 
de Saúde Pública. Atualmente é Di-
retor do Centro de Relações Interna-
cionais em Saúde (CRIS) da Fiocruz 
e consultor da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). É membro titular 
da ANM, ocupando a cadeira nº 44.

A aula “Saúde Pública para o Clíni-
co” teve o seu conteúdo e material 
para estudo selecionados pelo Aca-
dêmico palestrante, que enviou a 
todos os alunos, através do aplica-
tivo whatsapp, o material comple-

to. Os alunos tiveram uma semana 
para estudar e interagir com o con-
teúdo enviado e emitir suas dúvidas 
e perguntas.

O material enviado para os alunos 
se dividia em três partes. Na primei-
ra, expôs a íntima relação existen-
te entre Saúde Pública, Medicina e 
Sociedade, além de apresentar con-
ceitos inerentes à Saúde Pública. 
Na segunda parte, apresentou e de-
bateu os chamados Determinantes 
Sociais da Saúde. E no último terço 
da aula discutiu a importância de 
conhecermos a História Natural da 
Doença e como o clínico deve atuar 
em seu cotidiano, sempre visando 
a prevenção do próximo estágio da 
doença em seus pacientes.

Quanto a relação entre Saúde Pú-
blica, Medicina e Sociedade, o Aca-
dêmico nos lembrou que o processo 
saúde-doença e os cuidados indivi-
duais e coletivos em saúde são so-
cialmente produzidos. Afi rmou ainda 
que conceitos e práticas em saúde 
pública são indissociáveis da organi-
zação social (política, poder, ideolo-
gia e cultura) e do conhecimento de 
diversos campos.
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Ainda nesta primeira parte, o ma-
terial conceituava alguns termos 
importantes da área, como ‘saúde’, 
‘enfermidade’, ‘medicina’ e ‘saúde 
pública’. E alguns alunos retiraram 
suas dúvidas e esclareceram alguns 
conceitos que traziam ainda pouco 
claros em suas mentes. Citamos aqui 
a definição apresentada de Saúde 
pública: campo de conhecimentos e 
práticas cujos compromissos sociais 
e históricos são o de identificação 
das condições de saúde da popula-
ção e de seus determinantes sociais, 
econômicos e ambientais, bem como 
a formulação e implementação de 
políticas e propostas de intervenções 
resolutivas, principalmente através 
de instituições públicas, visando en-
frentar as mencionadas condições e 
seus determinantes e para melho-
rar, promover, proteger e restaurar 
a saúde da população, com a mobi-
lização de diversas forças sociais e 
setores governamentais.

Na segunda parte da apresentação, 
o material debateu aquilo que são 
denominados “Determinantes So-
ciais da Saúde”. Mostrou, através de 
um gráfico extremamente didático, 
que os determinantes começam no 
indivíduo, ao analisarmos fatores 
como idade, sexo, hereditariedade 
e outros fatores individuais. De-
pois, explicou que o estilo de vida 
de cada indivíduo influencia na sua 
condição de saúde, demonstrando 

que já neste momento se inicia a 
influência dos determinantes sociais 
na saúde deste indivíduo. Ao retirar 
dúvidas, o Prof. Paulo Buss afirmou 
que quando analisamos as redes 
sociais, comunitárias e de relacio-
namento de um cidadão, notamos a 
influência destes aspectos na maior 
ou menor probabilidade de cada in-
divíduo vir a ser acometido, ou não, 
por determinada patologia. As con-
dições de vida e trabalho são outros 
determinantes sociais que têm as-
sociação com as condições de saúde 
deste cidadão.

- Além disso, envolvendo todos es-
ses aspectos, temos os determinan-
tes sociais de ordem geral, como 
condições socioeconômicas, cultu-
rais e ambientais de uma comuni-
dade, sociedade ou país - afirmou o 
palestrante.

Na terceira e última parte do ma-
terial, se discutiu os desafios con-
temporâneos da promoção da saú-
de e da prevenção, na clínica e na 
saúde pública. O material afirmava 
que a Promoção da Saúde tem ca-
ráter não-específico, atacando os 
determinantes sociais mais gerais, 
como aumento da renda, melhoria 
das condições de trabalho, sociais, 
ambientais etc. E também afirmava 
que a Prevenção, esta sim, é mais 
específica para uma determinada si-
tuação de risco ou patologia.
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Ainda sobre a questão da preven-
ção, o palestrante expôs, durante o 
debate com os alunos, que o clínico 
sempre está, durante sua atuação, 
fazendo prevenção, seja esta primá-
ria (promoção da saúde e prevenção 
específica), secundária (diagnóstico 
e tratamento precoce ou limitação da 
invalidez) ou terciária (reabilitação). 
Além disso, mostrou que as princi-
pais estratégias de prevenção, na 
clínica médica, são: o rastreamento 
clínico-laboratorial, que visa a detec-
ção precoce de problemas de saúde 
(exames periódicos como papanico-
lau, palpação da mama, realização 

de exames laboratoriais de coles-
terol, triglicerídeos etc); os acon-
selhamentos durante as consultas, 
atividade que visa contribuir para a 
mudança de condutas ou comporta-
mentos pessoais nocivos (como se-
dentarismo, uso de álcool ou taba-
co, comportamento sexual etc); e as 
imunizações e profilaxias (como va-
cinação, o uso de AAS para evitar o 
infarto agudo do miocárdioetc).

Ao fim, o material selecionado pelo 
Prof. Paulo Buss continha o seguin-
te link para o aprofundamento dos 
alunos:

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/BrowseRec/Index/brow-
se-recommendations

Esta página da web, segundo o professor, contêm muitos programas e 
guidelines, de várias instituições mundiais, todos baseados em evidências, 
para a consulta dos alunos quanto a procedimentos de promoção e preven-
ção de agravos à saúde.
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Sessão de 12 de Setembro de 2017

GASTROENTEROLOGISTA FLÁVIO QUILICI TOMA POSSE 
COMO HONORÁRIO NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

A noite de terça-feira (12) teve 
ares de solenidade para família, 
amigos e colegas de trabalho do 
renomado gastroenterologista 
Flávio Quilici. Em cerimônia rea-
lizada no Centro do Rio de Janei-
ro, o médico tomou posse como 
Honorário Nacional da Academia 
Nacional de Medicina, instituição 
científico-cultural mais antiga do 

Brasil, fundada em 1829, ainda 
sob o reinado de Dom Pedro-I. 
Flávio Quilici havia sido eleito para 
o cargo em 27 de outubro de 2016 
e, na cerimônia de terça-feira, foi 
saudado pelo ex-Presidente Pietro 
Novellino, que conduziu a cerimô-
nia mediante a ausência do Presi-
dente Jorge Alberto Costa e Silva, 
que estava fora do país.

Dr. Flávio Quilici

De acordo com o seu estatuto, a 
Academia poderá conceder títulos 
de Honorário a médicos com mais 
de quinze anos de diplomado e cre-
denciado por seu notório saber e 
irreprochável caráter e cujas atri-
buições e realizações tenham con-

corrido para o engrandecimento da 
Medicina ou sejam consideradas de 
efetivo valor para a humanidade. 
Presidente da Federação Brasileira 
de Gastroenterologia, o Dr. Quilici 
possui largo histórico de serviços 
em entidades associativas. É cirur-
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gião emérito do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões, membro honorário 
do Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva, e já presidiu a Socieda-
de Brasileira de Coloproctologia e a 
Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva.

O Professor Titular da Disciplina de 
Moléstias do Aparelho Digestivo e 
Coordenador do Curso de Pós-Gra-

duação da Faculdade de Ciências 
Médicas da PUC Campinas foi con-
duzido pela Comissão formada pelos 
Acadêmicos Orlando Marques Viei-
ra, Glaciomar Machado, José Augus-
to da Silva Messias e Eduardo Lopes 
Pontes. Dentre os convidados esta-
vam importantes nomes da Gastro-
enterologia e diversos dirigentes de 
Universidades, Hospitais e entida-
des associativas.

Acadêmicos José Augusto Messias, Glaciomar Machado,  Honorário Flávio Quilici 
e Acads. Orlando Marques Vieira e Eduardo Lopes Pontes

Um dos pontos altos da noite con-
cretizou-se quando o novel Honorá-
rio proferiu o tradicional Juramento 
Acadêmico, que fala sobre a lealda-
de e a fraternidade dos membros 
da Academia Nacional de Medicina. 
Na sequência, recebeu do ex-Presi-

dente Pietro Novellino e do Secretá-
rio Geral José Galvão-Alves, o Colar 
e Medalha Acadêmica e o Diploma 
Acadêmico. Colega de especialida-
de, coube ao Acad. José Galvão-Al-
ves realizar o discurso de saudação 
do novo confrade, ocasião na qual 
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ressaltou sua trajetória, desde sua 
formação na Faculdade de Medicina 
da UNICAMP até os diversos cargos 
conquistados. Ao final de sua sau-
dação ao mestre e amigo, José Gal-
vão-Alves afirmou que Flávio Quilici 
é um médico completo, que se des-
taca pela simpatia, capacidade de 
congregar e espírito empreendedor 
em sua vida pública e pessoal.

Assumindo a Presidência da sessão 
eventualmente, o ex-Presidente Pie-
tro Novellino fez discurso de encer-

ramento da solenidade. Discorrendo 
sobre a importância das ações pio-
neiras do Dr. Flávio Quilici, classifi-
cou-o como um líder nato, afirman-
do que, em qualquer grupo social, o 
líder é a peça catalizadora das ener-
gias e um líder deverá dirigir seus 
colaboradores com participação es-
pontânea dos mesmos. Em seguida, 
citou Pierre Weil, salientando que 
“se o professor não for líder dos seus 
alunos e estes não o seguirem como 
mestre, terá ele perdido a metade 
do seu tempo”.

O Dr. Flávio Quilici possui graduação 
pela Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP), em 1971. Reali-
zou residência médica em Cirurgia 
Geral de 1972 a 1973.
Possui Mestrado em Medicina pela 
UNICAMP com a tese “Estenose 

Anal – Nova técnica de anoplastia” 
em 1986 e Doutorado em Clínica 
Cirúrgica pela UNICAMP com a tese 
“Anastomose Mecânica e Manual em 
Reto Extraperitoneal – Estudo Expe-
rimental Comparativo em Cães” em 
1988.

Família do empossado no coquetel oferecido após a solenidade



116

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 189 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2017

É Professor Titular de Cirurgia Di-
gestiva em Concurso na Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas 
desde 1990. Possui especialização 
em Cirurgia Geral (1975); Coloproc-
tologia (1976); Endoscopia Diges-
tiva (1983); Cirurgia do Aparelho 
Digestivo (1991) e em Gastroente-
rologia (1992). Foi Coordenador do 
curso de Pós-Graduação de Ciências 
Médicas da Pontifícia Universida-
de Católica de Campinas de 1998 a 
2003.

Membro Emérito do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões; Titular da Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia, onde 
foi Presidente Nacional (1999-2000); 
Fundador (1976) da Sociedade Bra-
sileira de Endoscopia Digestiva, ten-
do sido Presidente (2003-2004); 
Fundador do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgia Digestiva; Titular da Federa-
ção Brasileira de Gastroenterologia, 
de onde foi Presidente da Federada 
de São Paulo (2013-2014) e Presi-
dente Nacional (2017-2018).
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Posse do Dr. Flávio Quilici 
como novo Honorário Nacional da ANM 

- 12 de setembro de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=_Io9ax5ihl4
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Sessão de 14 de Setembro de 2017

VISITA GUIADA À ANM INTEGRA ATIVIDADES DO 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS

No dia 14 de setembro, como ati-
vidade do Curso de Atualização em 
Ciências Médicas da ANM, os alunos 
realizaram uma visita à ANM. Esta 
atividade foi um tour guiado às ins-
talações e áreas da Academia, con-
duzida pelo Acadêmico Orlando Mar-
ques Vieira, que mostrou e debateu 
aspectos históricos da Instituição e 
da Medicina no Brasil.

Orlando Marques Vieira é graduado 
em medicina (UFRJ), especialista 
em Cirurgia Geral e Cirurgias gás-
tricas (UFRJ) e Mestre e Doutor em 
Medicina (UFRJ). Ocupou, até o ano 
de 2002, os cargos de professor ti-
tular de Clínica Cirúrgica e chefe do 
Departamento de Cirurgia da UFRJ. 
Foi também chefe do Serviço de Ci-
rurgia de dois importantes hospitais 
da rede pública: o Paulino Werne-
ck e o Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho. Foi presidente 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
(CBC), na década de 1990. Além da 
brilhante carreira como cirurgião, o 
Dr. Orlando Marques Vieira tem um 
grande conhecimento da história da 
medicina no Brasil, um grande caris-
ma e é um excelente orador, o que 
fez com que fosse convidado para 

guiar os alunos do curso durante 
esta visita.

A visita se iniciou no hall de entrada 
da ANM, onde o palestrante expôs, 
durante alguns minutos, aspectos 
históricos do Brasil-Império, das pre-
missas para a criação da Instituição 
e da sua fundação (em 1829, ainda 
no Império). Também foram expos-
tos sua missão e alguns aspectos do 
seu funcionamento cotidiano.

Ainda no hall de entrada, o pales-
trante se deteve na coleção de bus-
tos de importantes fi guras da medi-
cina no Brasil, que ali está presente. 
Esta coleção, além do intrínseco 
valor histórico e artístico que pos-
sui, dá ao hall de entrada da Acade-
mia uma beleza e imponência sem 
igual. Figuras de médicos importan-
tes da História da Medicina Brasilei-
ra, como Fioravanti Alonso di Piero, 
Antônio Fernandes Figueira, Mário 
Pinotti e outros, estão ali retrata-
dos, e o Dr. Orlando Marques Vieira 
contou aos alunos um pouco da his-
tória destes brilhantes médicos

A coleção composta de todos os 
volumes dos Anais da Academia 
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Nacional de Medicina, publicação 
científica mais antiga do Brasil, com 
produção regular desde 1830, que 
também se encontra no hall de en-
trada também foi mostrada e co-
mentada.

A visita seguiu pelo Salão Nobre, 
onde ocorrem os Chás Acadêmicos 
das quintas-feiras, além de festas, 
eventos e jantares de confraterni-
zação. O Dr. Orlando Marques Viei-
ra nos contou estas histórias, além 
de expor interessantes detalhes do 
mobiliário ali presente e dos qua-
dros do Salão Nobre.

Em relação aos quadros, o profes-
sor transmitiu informações muito 
interessantes sobre as três princi-
pais obras do Salão: o primeiro re-
tratando a outorga da licença para 
o funcionamento da primeira facul-
dade de medicina do Brasil, em Sal-
vador; o segundo que retrata a reu-
nião para a fundação da Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro, que 
mais tarde viria a se tornar a Acade-
mia Nacional de Medicina; e o últi-
mo retratando aspectos da primeira 
campanha de Saúde Pública no Bra-
sil, organizada por Oswaldo Cruz.

Quanto às peças ali expostas, o pa-
lestrante deu destaque para a Ca-
deira utilizada pelo Imperador D. 
Pedro II, quando este comparecia 
às Sessões da Academia.

Seguindo a visita, o palestrante le-
vou os alunos ao Estar Acadêmicos, 
onde estes se reúnem de modo in-
formal para conversarem, trocarem 
ideias e opiniões. A sala é compos-
ta por um mobiliário moderno, com 
mesas para reuniões, local para lei-
tura e computadores com acesso à 
internet. O palestrante informou que 
esta Sala foi inaugurada em 2014, 
na gestão do Presidente Acadêmico 
Pietro Novellino.

Após a visita à Sala dos Acadêmicos, 
o Dr. Orlando Marques Vieira levou 
os alunos à Sala da Presidência. Na 
ante-sala da Presidência, mostrou 
aos alunos que havia ali quadros, 
com pintura à óleo, de todos os Pre-
sidentes da República que visitaram 
a ANM durante os seus mandatos. 
Já na Sala da Presidência, explicou 
alguns aspectos do mobiliário, com 
destaque para os quadros que retra-
tavam alguns dos ex-Presidentes da 
Instituição.

No Anfiteatro principal, denomina-
do Salão Miguel Couto, local onde 
se realizam as Sessões da ANM, o 
palestrante explicou como ocorrem 
as Sessões, a forma como se dá o 
debate, além do estilo e a tradição 
da Academia para a discussão de 
problemas da saúde no Brasil. As 
posições que ficam a Mesa-Diretora, 
os demais Acadêmicos, os convida-
dos e Palestrantes, além do público 
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visitante, também foram explicadas 
pelo palestrante.

O Anfiteatro Xavier Sigaud, localiza-
do no andar superior, além da Seção 
Administrativa, também foram visi-
tados pelos alunos.

Por fim, o Dr. Orlando Marques Viei-
ra explicou aos alunos que os espa-
ços que compõem o Museu, a Bi-

blioteca e o Arquivo da ANM estão 
em obras. Uma maquete de como 
ficará o local, após as obras, foi 
mostrada aos alunos, juntamente 
om explicações de como estes se-
tores funcionarão para não só pre-
servar a História da Medicina e da 
Instituição, como também ser uma 
área de exposição e contato com 
pesquisadores e de visitas abertas 
ao público em geral.
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Sessão de 14 de Setembro de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA ELEGE JOSÉ HORÁCIO 
COSTA ABOUDIB JR. E RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL 

COMO MEMBROS TITULARES

Em Sessão Ordinária do dia 14 de 
setembro, foi realizada eleição para 
a vaga das Cadeiras de número 40 
da Secção de Cirurgia e 49 da Secção 
de Medicina. A sessão, que contou 
com 73 Membros Titulares e Eméri-
tos presentes, consagrou os douto-
res José Horácio Costa Aboudib Jr e 
Rui Monteiro de Barros Maciel como 
Membros Titulares da ANM.

José Horácio Costa Aboudib Jr. gra-
duou-se em Medicina pela Universi-
dade de Brasília (1976), Mestrado 
em Cirurgia Plástica pela USP (1997) 

Dr. José Horácio Costa Aboudib Jr.

Ocupará a Cadeira de nº 40 da Sec-
ção de Cirurgia, cujo Patrono, Jay-
me Poggi de Figueiredo, renomado 
cirurgião brasileiro, foi fundador e 

e Doutorado em Ciências Médicas 
pela UERJ (2014). Aprovado em pri-
meiro lugar em Concurso para Pro-
fessor Auxiliar de Ensino da UERJ, 
onde hoje é o Chefe do Serviço, e 
agraciado pela Câmara dos Verea-
dores com a Medalha Pedro Ernesto 
em 1994 e com o Título de Cidadão 
Honorário da cidade do Rio de Janei-
ro em 2008, Aboudib foi Presidente 
nacional da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e é Coordenador 
Adjunto do Programa de Pós-Gra-
duação em Fisiopatologia e Ciências 
Cirúrgicas.

Presidente do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, além de Presidente do 
Sindicato dos Médicos do Rio de 
Janeiro. Vaga em decorrência do 
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Dr. Jayme Poggi de Figueiredo, imprtante nome da cirurgia brasileira e 
patrono da Cadeira 40 da Secção de Cirurgia

Outro Membro Titular eleito, Dr. Rui 
Monteiro de Barros Maciel, ocupará 
Cadeira No. 49 da Secção de Medi-
cina, vaga em decorrência do fale-
cimento, em 29 de agosto de 2015, 
do Acadêmico Hélcio Alvarenga, 
que foi Professor Titular de Neu-
rologia da UFRJ e Professor Titular 
Emérito de Neurologia da Escola 
de Medicina e Cirurgia da Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). O endocrinolo-
gista Rui Maciel, possui graduação 
em Medicina pela Escola Paulista de 

Medicina, Mestrado em Microbiolo-
gia e Imunologia, e Doutorado em 
Endocrinologia Clínica pela Esco-
la Paulista de Medicina - UNIFESP, 
onde também é Professor Titular 
e Livre-Docente de Endocrinolo-
gia. Pesquisador do Laboratório de 
Endocrinologia Molecular e Trans-
lacional, tem importante atuação 
em pesquisas nas áreas de meta-
bolismo dos hormônios tiroidianos, 
métodos de dosagens hormonais e 
biologia celular e molecular das do-
enças da tiroide.

falecimento do saudoso Acadêmico 
Adib Domingos Jatene, em 14 de 
novembro de 2014., que foi Dire-
tor Geral do Hospital do Coração 
da Associação do Sanatório Sírio, 
Sócio Fundador e primeiro Presi-
dente da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo, Membro 

fundador do Conselho Nacional de 
Secretários da Saúde (CONASS), 
tendo sido seu primeiro Presiden-
te, Sócio fundador e primeiro Pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular e Presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia.
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Dr. Rui Monteiro de Barros Maciel

A Cadeira de nº 49 tem como Pa-
trono Enjolras Vampré, Membro Ho-
norário pela Academia Nacional de 
Medicina, fundador da Escola Neuro-
lógica Paulista e da Secção de Neu-
rologia e Psiquiatria da Associação 

Reconhecido por seu papel na Neurologia Brasileiro,  Dr. Enjolras Vampré 
foi concedida a honraria de Patrono da Cadeira 49

Paulista de Medicina. Foi, também, 
regente da Cadeiras de Psiquiatria e 
Moléstias Nervosas e da Cadeira de 
Neurologia, na Faculdade de Medici-
na de São Paulo, e Inspetor Sanitá-
rio do Estado de São Paulo.
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Sessão de 14 de Setembro de 2017

ANM PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE 
CIRURGIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

O Simpósio do dia 14 de setembro 
da Academia Nacional de Medicina 
abordou “Cirurgias em Ginecologia 
e Obstetrícia”, sob a coorde-
nação dos Acadêmicos Carlos 
Antônio Montenegro, Silvano Raia, 

Hildoberto Carneiro de Oliveira e 
Jorge Rezende Filho. A primeira 
parte do Simpósio, sobre ginecolo-
gia foi conduzida pelos Acadêmicos 
Silvano Raia e Hildoberto Carneiro 
de Oliveira.

Acadêmicos Silvano Raia, Antonio Nardi, Hildoberto Carneiro e 
Jorge Rezende Filho na mesa diretora do Simpósio

O Dr. José Carlos Damian Jr, do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(UERJ), abordou “A Salpingectomia 
evita o Câncer de Ovário? ”, cha-
mando atenção para o fato de que 
o câncer de ovário é de difícil detec-
ção, evolui de maneira muito rápida 

e em 75% das vezes surge em es-
tágios avançados. Alertou também 
sobre o alto índice de mortalidade 
- 70% das pacientes -, que atinge 
principalmente a população de fai-
xa etária entre 60 e 70 anos. Apre-
sentou a prevenção como principal 
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forma de combate a esse tipo de 
câncer, já que, apesar da introdução 
de novas medicações ao longo dos 
últimos anos, a chance de sobrevida 
das pacientes não foi alterada.

Abordando o tema “Mioma Uterino 
– Abordagem Videohisteroscópica 
”, o Dr. Ricardo Bassil Lasmar (UFF) 
destacou que os principais pontos a 
serem observados antes da realiza-
ção da cirurgia são a classificação 
do tipo de mioma, o número de mio-
mas e se há desejo da paciente de 
engravidar, o que altera a maneira 
como a cirurgia será feita: caso haja 
esse desejo, a cirurgia deve ser rea-
lizada de forma a não causar danos 
à cavidade uterina. Se não houver 
desejo da paciente em engravidar, 
pode-se ampliar a cirurgia para uma 
ablação endometrial, destruição ci-
rúrgica do endométrio que aumenta 
a chance de melhora clínica em re-
lação ao sangramento.

Em sua conclusão, o médico apon-
tou a técnica clássica de fatiamen-
to do mioma com alça energizada 
(que corta os fragmentos do fundo 
ao canal e reduz o mioma) como 
não sendo ideal, pois deixa os va-
sos periféricos muito abertos e seu 
tempo operatório é maior. Sugeriu 
a técnica de mobilização, na qual se 
circunda o mioma ao invés de fati-
á-lo, afim de atingir a pseudocáp-
sula.

Com palestra intitulada “Endome-
triose - Cirurgia Videolaparoscópica 
ou Robótica? ”, o Dr. Marco Aurelio 
Pinho de Oliveira (UERJ) pontuou 
como indicações para realização 
de cirurgia de endometriose o risco 
funcional causado pela doença, dor 
que interfira na qualidade de vida da 
paciente e infertilidade. O tipo de in-
dicação influencia na escolha da téc-
nica a ser realizada.

Finalizou sua apresentação apon-
tando as vantagens da robótica, 
que permite que o cirurgião tenha 
um controle mais preciso das pinças 
através do robô, sem precisar se-
gurá-las, o que gera maior acurácia 
nos movimentos e maior velocidade 
na realização da sutura e nó intra-
corpóreo. Há também a diminuição 
na curva de aprendizado, o que pos-
sibilita o aumento de ginecologistas 
aptos a realizar procedimentos com-
plexos de uma forma minimamente 
invasiva, o aumento da “vida útil” do 
cirurgião (elimina tremores, diminui 
o cansaço e melhora a visão), e a 
realização de cirurgias complexas à 
distância por profissionais experien-
tes em centros de excelência.

O Acadêmico Hildoberto Carneiro 
de Oliveira trouxe o tema “Câncer 
de Vulva – Tratamento Cirúrgico”, 
onde ressaltou que, apesar de sua 
anatomia que permite diversas do-
enças, o câncer de vulva é o mais 
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raro entre os cânceres ginecológicos 
(5% de incidência) – destacou, no 
entanto, a alta taxa de mortalida-
de (cerca de 770 mortes por ano). 
Apontou como vias de infecção o 
HPV (mais frequente em pacientes 
jovens) e o Liquen Escleroso por Le-
sões Escamosas (mais frequente em 
pacientes idosas).
A respeito do tratamento adequado, 
apontou a cirurgia como principal 
método em pacientes de estágio I 

e II; para pacientes em estado mais 
avançado, a realização de quimiote-
rapia e radioterapia se mostra ne-
cessário.

Na sequência, os Acadêmicos Carlos 
Montenegro, Silvano Raia e Jorge 
Rezende Filho deram início a segun-
da parte do Simpósio, convidando o 
Dr. Joffre Amim Jr., da Maternidade 
Escola UFRJ, para abordar tema “A 
Cirurgia Fetal na Atualidade”.

Palestrantes do Simpósio “Cirurgias em Ginecologia e Obstetrícia”

O médico apresentou os tipos de 
procedimentos realizados em fe-
tos e suas finalidades: Endoscopia, 
para operação de Hérnia Diafrag-
mática Congênita; Cirurgia aberta, 
para correção de Mielomelingoce-
le, e Operação com agulhas ou tro-
cartes via punção abdominal, para 
tratar de cardiopatias e derrames. 
Apresentou também a possibilidade 

de conjugar os procedimentos afim 
de obter-se um melhor resultado e 
a melhora dos índices de sobrevida.

Ao finalizar sua apresentação, o 
professor expôs novas técnicas re-
alizadas no Brasil, como a punção 
intracardíaca, com sucesso de 90% 
dos casos e diminuição da neces-
sidade de transplantes futuros. A 
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técnica que já é referência em São 
Paulo ainda não começou a ser rea-
lizada no Rio de Janeiro. Citou tam-
bém a utilização da técnica conju-
gada de endoscopia e laser para o 
tratamento de hiperplasia pulmonar, 
o que diminui os riscos e aumenta 
as chances de sobrevida do feto.

O Dr. Jair Braga (UFRJ) deu conti-
nuidade ao tema, abordando a Sín-
drome de transfusão feto-fetal, que 
ocorre em gestações de gêmeos 
quando os dois fetos dividem a mes-
ma placenta. O tratamento mais in-
dicado é amniodrenagem - por pun-
ção, endoscópica ou com agulhas 
e trocartes. Segundo o médico, a 
operação é realizada em pacientes 
de estágio II, III e IV. Ainda se es-
tuda a relevância da operação em 
pacientes de estágio I.

O professor abordou também o tra-
tamento de Mielomeningocele, de-
feito congênito onde a medula es-
pinhal do feto não se desenvolve 
adequadamente, que pode ser reali-
zado através de Fetoscopia ou Mini-
-histerotomia, e a Ventriculostomia, 
para o tratamento de hidrocefalia.

Dr. Antônio Braga (UFRJ e UFF) 
seguiu com o tema “A Cirurgia na 
Doença Trofoblástica Gestacional”, 
demonstrando como a doença se 
manifesta no corpo da gestante. 
Apresentou como proposta de trata-

mento cirúrgico a Mola Hidatiforme 
e a Neoplasia Trofoblástica Gesta-
cional, explicando em qual situação 
um dos dois procedimentos é o mais 
adequado.

Ao finalizar sua apresentação, o 
professor esclareceu que se trata 
de uma doença rara, que acomete 
1 a cada 200 gestantes, e que as 
pacientes devem ser encaminhadas 
a centros de referência para realizar 
o tratamento.

O último palestrante a se apresentar 
foi o Dr. Ricardo Alves-Pereira (Hos-
pital Santa Joana – SP), que abor-
dou o tema “O Papel da Cirurgia Mi-
nimamente Invasiva na Melhora do 
Prognóstico Obstétrico”. Pontuou os 
tipos de complicação antes, durante 
e depois da gravidez que podem ser 
tratadas através de cirurgias mini-
mamente invasivas.

Apresentou casos clínicos de Tumor 
Sólido de Ovário na Gestação e Tu-
mor Estromal Esclerosante, e as ci-
rurgias realizadas para o tratamento, 
a primeira por Circlagem Istmocer-
vical Transabdominal Laparoscópica 
e a segunda, Miomectomia em Ges-
tação. Ao final de sua apresentação, 
o Dr. Alves-Pereira esclareceu que 
complicações causadas pela cirurgia 
minimamente invasiva acontecem, 
mas são muito poucas em relação 
aos casos de sucesso.
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RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
 É TEMA DA AULA NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM

A edição da última quinta-feira (14) 
do Curso de Atualização em Ciên-
cias Médicas abordou os principais 
aspectos da relação médico-pa-
ciente. O palestrante convidado foi 
o Acadêmico José de Jesus Peixoto 
Camargo, graduado em Medicina 
pela UFRGS e fellow da Clínica Mayo 
(EUA). É Mestre em Ciências Pneu-
mológicas pela UFRGS e foi pioneiro 
em transplantes de pulmão na Amé-
rica Latina, e é responsável por 2/3 
de todos os transplantes de pulmão 
realizados em território brasileiro. 
Atualmente é Diretor do Centro de 
Transplantes da Santa Casa de Por-
to Alegre. É escritor, colunista do 
Jornal Zero Hora, autor de 04 livros 
de crônicas e membro da Acade-
mia Brasileira de Médicos Escritores 
(ABRAMES). Na Academia Nacional 
de Medicina, ocupa a cadeira nº 22.

Em tom de conversa, contando ca-
sos que ilustram a atual relação mé-
dico-paciente em nossos tempos, o 
Dr. J.J. Camargo encantou a platéia 
de alunos do curso, com sua prosa 
fácil e inteligente.

- Médico tem que gostar de gente - 
disse o palestrante.

O Acadêmico Camargo iniciou a 
conferência afi rmando que a rela-
ção médico-paciente é defi nida por 
complexas interações psicossociais 
entre o médico e o paciente. E que 
a principal virtude do médico, na re-
lação médico-paciente, é a empatia, 
ou seja, a capacidade de se colocar 
no lugar do outro.

- Os médicos devem verdadeira-
mente ouvir o que os pacientes pen-
sam do que está acontecendo. E não 
subestimar o sentimento de quem 
está se sentindo ameaçado ou vul-
nerável. Ouvir, tentar se colocar no 
lugar do outro, é muito importante 
– afi rmou J.J. Camargo.

Ressaltou também que as consultas 
por planos de saúde, a rapidez com 
que os médicos querem terminar os 
atendimentos, o excesso de tecno-
logia em detrimento da anamnese e 
exame físico, são alguns dos fato-
res que estão contribuindo para esta 
deterioração da relação médico-pa-
ciente.

O Dr. J. J. Camargo contou algumas 
histórias e casos pitorescos durante 
a palestra. Uma delas foi sobre um 
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paciente com câncer que se tornou 
muito amigo dele. O paciente che-
gou em sua primeira consulta muito 
angustiado e a primeira coisa que o 
doutor Camargo fez foi levantar-se 
da sua cadeira, contornar a mesa e 
sentar-se ao lado do paciente. Con-
versaram e analisaram os exames 
ali. No fim do tratamento, meses 
depois, com o paciente já em fase 
terminal, este paciente virou para o 
Dr. Camargo e disse:

- Doutor, eu fui muito bem tratado, 
estamos chegando ao fim, foi uma 
parceria que valeu a pena, mas eu 
quero dizer que a melhor coisa que 
recebi durante todo o tratamento 
foi aquele dia em que você contor-
nou a mesa para se sentar ao meu 
lado.

Outra história também muito inte-
ressante, narrada pelo palestrante 
foi a de um menino de 11 anos que 
tinha caído de uma construção e ha-
via chegado em coma ao hospital. O 
palestrante conta:

- Dez dias depois, o garoto foi consi-
derado em morte encefálica. Aquilo 
para mim foi o horror. Quando saí da 
UTI, com diagnóstico de morte en-
cefálica, a secretária me encontrou 
no corredor do hospital e comunicou 
que havia nove pacientes a minha 
espera. Como não tinha condições 
de atender ninguém, pedi a ela que 

passasse os nove ao mesmo tempo 
para a minha sala. Eles entraram, 
obviamente, com ar de surpresa. 
Eu relatei o que tinha acontecido, 
que eu estava muito mal e queria 
saber deles se estavam com alguma 
situação de urgência para que eu 
providenciasse outro médico para 
atendê-los. Caso contrário, gosta-
ria muito que voltassem no dia se-
guinte, porque, naquele momento, 
eu precisava muito sair do hospital 
para chorar. Houve uma comoção 
geral naquela sala de consultório. 
No dia seguinte, eles voltaram to-
dos! Entenderam perfeitamente a 
situação do médico e muitos deles 
criaram vínculos eternos e de ami-
zade comigo.

Outra história relatada pelo pa-
lestrante foi quando ele encami-
nhou um paciente para um gran-
de cirurgião, seu colega, excelente 
profissional e tecnicamente mui-
to bem-formado. O paciente foi 
ao médico, se consultou e disse, 
quando retornou ao consultório do 
Dr. Camargo, que não havia gos-
tado do colega indicado e nem da 
consulta, e que queria a indicação 
de um outro colega para tratar do 
seu problema.

- Achei, Doutor, que seu colega tem 
muita pressa e é uma pressa malig-
na. Ele inclusive, ao me despir, ar-
rancou um botão da minha camisa.
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- Bem, mas o senhor considerou 
que este botão poderia estar solto 
ou frouxo? - disse o Dr. Camargo.

- Considerei Doutor, mas quando 
minha esposa foi pegar o botão no 
chão, havia outro botão lá, de outra 
camisa, de outro paciente.

Ou seja: apesar do colega ser muito 
bom tecnicamente e bem formado, 
no seu cotidiano profissional, o que 
ele queria era “se livrar” do pacien-
te, ou acabar rápido com o processo 
de consulta.

- Entre dois médicos qualificados, o 
paciente sempre vai optar e se sen-
tir mais confortável, com aquele que 
tiver um olhar mais humano – con-
tou o conferencista.

Durante toda a aula, muitas destas 
histórias e casos foram transmiti-
dos, com extrema beleza e vivaci-
dade, pelo Acadêmico J.J. Camargo. 
Não há dúvidas que o humanismo 
na relação médico-paciente é um 
aspecto fundamental para a consoli-
dação desta relação, e foi isso que o 
Dr. Camargo mostrou em sua belís-
sima apresentação.
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ATA
14/09/2017

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 14/09/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 10ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, colocando em discussão e aprovação a ata do dia 24 de agosto 
de 2017 e, não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. Comunicou a todos os 
presentes acerca da disponibilização da plataforma em inglês do portal da ANM. Informou também 
acerca das atividades dos Núcleos de Relações Institucionais Nacional e Internacional e os 
desdobramentos de suas ações, ressaltando que a Academia Nacional de Medicina recebeu uma 
comunicação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, solicitando a realização de uma 
reunião conjunta. Ressaltou, ainda, que no dia 26 de setembro de 2017, a Academia Nacional de 
Medicina receberá a visita de uma comitiva da Mailman School of Public Health da Columbia 
University, Estados Unidos, representada por sua vice-decana, a Dra. Julie Kornfeld, e pelo chefe do 
Departamento de Epidemiologia, o Dr. Charles Branas. Além da reunião, será realizada uma 
conferência ministrada pelo Dr. Charles Branas (Chefe do Departamento de Epidemiologia), 
abordando o tema “Violência Urbana e Epidemiologia”, sessão para qual foi solicitado aos Acadêmicos 
convidar alunos e profissionais que possam se interessar por esta temática. Anunciou que, a convite 
do Acad. Gilberto Schwartsmann, a Diretoria fará visita a Porto Alegre para realizar uma reunião 
conjunta com a Academia Sul-Riograndense de Medicina, ocasião na qual os Acads. Manassés 
Claudino Fonteles, Antonio Egidio Nardi e Ricardo José Lopes da Cruz apresentarão importantes 
conferências. Seguiu informando que a ANM recebeu convite da Academia Mineira de Medicina, que 
organizará o II Colóquio Acadêmico promovido pela Federação Brasileira de Academias de Medicina 
entre os dias 9 e 11 de novembro. O Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, informou a todos 
acerca da liberação de metade da verba pleiteada junto à FINEP para financiamento da construção 
do Centro da Memória Médica. Por fim, afirmou que a parceria com a Academia Brasileira de Ciências 
também tem sido muito frutífera, com a realização de reuniões mensais com grupo de trabalho visando 
o desenvolvimento de uma estratégia nacional para as políticas de financiamento da pesquisa no 
Brasil. Neste âmbito, será realizada no dia 19 de setembro uma reunião entre a Academia Nacional 
de Medicina, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Brasileira de Letras, a fim de que as 
três instituições possam unir forças em prol deste interesse comum. O documento redigido pelo Acad. 
Walter Zin, aprovado em plenário, foi enviado ao Ministro Gilberto Kassab e ele respondeu, 
mostrando-se disposto a colaborar. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. José Galvão-Alves 
informou que será comemorado no dia 20 de setembro às 12 h, 72 anos do Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho. Na ocasião será realizada uma homenagem ao Acad. Antonio Paes de Carvalho. Nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Orlando Marques Vieira participou o falecimento do 
Correspondente Nacional Dr. Antônio Dib Tajra, em 13 de março de 2017. O Acad. Marcello André 
Barcinski informou que o Dr. André Russowsky Brunoni, participante do Programa Jovens Lideranças 
Médicas, teve sua candidatura aceita para tomar parte no evento World Science Forum, a ser 
realizado na Jordânia entre os dias 6 e 10 de novembro. O Acad. José Carlos do Valle informou que 
o Acad. José Luiz Gomes do Amaral foi eleito Presidente da Sociedade Paulista de Medicina. O Acad. 
Delta Madureira comunicou a todos acerca da realização do 1º Curso do Instituto de Treinamento em 
Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica (IRCAD), versando acerca de Cirurgia Geral 
Laparoscópica, organizado pela Associação Brasil-França de 

14/09/2017
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                  ATA - continuação
14/09/2017

Cirurgia Laparoscópica e Robótica entre os dias 11 e 14 de setembro de 2017. O Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, anunciou que, no dia 15 de setembro de 2017, será inaugurado o Centro 
de Radiocirurgia do Instituto Estadual do Cérebro (IEC), onde será apresentado o primeiro 
equipamento Gamma Knife a funcionar em uma unidade pública de saúde no país. Ao final das 
Comunicações dos Acadêmicos, a Sessão foi declarada secreta em razão da realização das eleições 
para as Cadeiras: nº 02, Secção de Medicina, Patrono: Miguel da Silva Pereira, aberta em 
decorrência da passagem a Emérito do Acad. Sérgio Augusto Pereira Novis, em 20/10/2016, tendo 
como candidatos os Drs. Osvaldo José Moreira do Nascimento e Mauricio Younes Ibrahim; nº 49,
Secção de Medicina, Patrono: Enjolras Vampré, aberta em decorrência do falecimento do Acad. 
Hélcio Alvarenga, em 29/08/2015, tendo como candidatos os Drs. Regina Maria Papais Alvarenga e 
Rui Monteiro de Barros Maciel; e nº 40, Secção de Cirurgia, Patrono: Jayme Poggi de Figueiredo, 
aberta em decorrência do falecimento do Acad. Adib Domingos Jatene em 14/11/2014, tendo como 
candidato o Dr. José Horácio Costa Aboudib Jr. Foram eleitos: para a Cadeira nº 49, o Dr. Rui 
Monteiro de Barros Maciel e para a Cadeira nº 40, o Dr. José Horácio Costa Aboudib Jr. Por não ter 
havido vencedor, a vaga para a Cadeira nº 02 foi reaberta. Presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto 
Costa e Silva, José Carlos do Valle, José Luiz Gomes do Amaral, Milton Ary Meier, Omar da 
Rosa Santos, Pietro Novellino, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Manassés Claudino 
Fonteles, José de Jesus Peixoto Camargo, José Galvão Alves, Eliete Bouskela, Antonio Egidio 
Nardi, Francisco José Barcellos Sampaio, Sergio Augusto Pereira Novis, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Hildoberto Carneiro de Oliveira, Rubens Belfort 
Mattos Jr., Marcello André Barcinski, Roberto Soares de Moura, Wanderley de Souza, Orlando 
Marques Vieira, Alcino Lázaro da Silva, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva (Honorário), Carlos 
Antonio Barbosa Montenegro, Natalino Salgado Filho, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda,
Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Ricardo José Lopes da Cruz, Hiram Silveira Lucas, Jerson Lima
da Silva, Mario Barreto Corrêa Lima, Henrique Murad, Jayme Brandão de Marsillac, Luiz Felippe
de Queiros Mattoso, Rubem de Andrade Arruda, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Maurício 
Gomes Pereira, Aderbal Magno Caminada Sabrá, José Manoel Jansen, Samir Rasslan, Adolpho 
Hoirisch, Paulo Marchiori Buss, José Augusto da Silva Messias, Sérgio Paulo Bydlowski, Celso
Marques Portela, Mônica Roberto Gadelha, Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Giesta, Ruy 
Garcia Marques, Marcus Tulio Bassul Haddad, Silvano Mário Atílio Raia, Claudio Buarque 
Benchimol, Paulo Henrique Murtinho Couto, Talita Romero Franco, Carlos Eduardo Brandão
Mello, José Gomes Temporão, Maurício Rocha e Silva, Paulo Niemeyer Soares Filho, Ronaldo 
Damião, Jacob Kligerman, José Rodrigues Coura, Fernando Pires Vaz, Deolindo de Souza 
Gomes Couto, Aníbal Gil Lopes, Delta Madureira Filho, Octávio Pires Vaz, Celso Ferreira Ramos
Filho, Karlos Celso de Mesquita, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Glaciomar Machado, Carlos 
Américo Paiva Gonçalves Filho, Eduardo Lopes Pontes, Carlos Roberto Telles Ribeiro (73). 

14/09/2017
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Simpósio 
Cirurgia em Ginecologia e Obstetrícia 

- 14 de setembro de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=tTbEcKt9W3k
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AULA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 
ABORDA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

No dia 21de setembro, o Curso de 
Atualização em Ciências Médicas 
da ANM debateu o tema Hiperten-
são Arterial Sistêmica (HAS), tendo 
como palestrante convidado o Acad. 
Cláudio Buarque Benchimol.

O Professor Benchimol é gradua-
do em Medicina (UERJ), especia-
lista em Cardiologia pela Socieda-
de Brasileira de Cardiologia (SBC) 
e mestre e doutor em Cardiologia 
pela UFRJ. É Professor Adjunto da 
UERJ e da UFRJ em Cardiologia, foi 

Chefe da Seção de Hemodinâmica 
e Angiocardiografi a do Hospital de 
Clínicas da UERJ e Chefe do Labo-
ratório de Hemodinâmica e Angio-
cardiografi a e Cardiologia Invasiva 
no HUCFF (UFRJ). É autor de diver-
sos artigos em revistas nacionais e 
internacionais e capítulos de livros 
e membro de vários conselhos edi-
toriais de periódicos científi cos. Foi 
co-editor da Enciclopédia Brasileira 
de Cardiologia. É fellow da Universi-
dade de Londres e Membro da ANM, 
ocupando a cadeira de nº 14.

Acadêmico Claudio Benchimol interagiu com os alunos 
ao longo de sua conferência
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O professor Benchimol iniciou a sua 
apresentação mostrando alguns da-
dos epidemiológicos sobre a doença, 
ressaltando que atualmente mais de 
1 bilhão de pessoas no mundo têm 
HAS e que, até 2025, mais de 1/3 
da população mundial terá esta pa-
tologia, devido ao envelhecimento 
da população e do aumento da pre-
valência da obesidade.

A apresentação seguiu com a expo-
sição dos mecanismos que levam à 
HAS e sua fisiopatologia. Mecanis-
mos neurais, renais, a obesidade e 
aspectos genéticos foram debatidos 
com os alunos.

A definição de HAS transmitida pelo 
palestrante, foi: níveis pressóri-
cos maiores ou iguais a 140 mmhg 
para a sistólica e/ou 90 mmhg para 
a diastólica. O professor explicou 
ainda que a HAS sistólica é causa-
da basicamente pelo aumento do 
tônus simpático e a HAS diastólica 
tem relação com o aumento da re-
sistência vascular periférica. Além 
disso, mostrou que a HAS no ido-
so tem uma relação direta com o 
“endurecimento” das paredes das 
artérias.

A classificação da HAS também foi 
debatida pelo Acadêmico, nos infor-
mando que a pressão arterial (PA) 
ótima seria abaixo de 120 mmhg x 
80 mmhg. Os níveis até 130 mmhg 

x 85 mmhg são considerados, ain-
da, normais. A HAS estágio I se dá 
quando os valores chegam a 140 
mmhg x 90 mmhg. E a doença pode 
ir até o estágio III, o nível mais 
grave, quando os valores pressóri-
cos ultrapasssam 180 mmhg x 110 
mmhg.

Dentre as causas de HAS, além das 
causas primárias, há também cau-
sas secundárias, sendo possível ci-
tar: causa renovascular, síndrome 
de cushing, coarctação de aorta, 
feocromocitoma, uso e anticoncep-
cionais e uso de anti-inflamatórios.

- Os órgãos mais acometidos com a 
HAS, ou seja, que sofrem mais da-
nos diretos são: o cérebro, os rins e 
o coração - afirmou o palestrante.

Em relação ao tratamento da HAS, o 
professor demonstrou que mudan-
ças no estilo de vida são fundamen-
tais. Evitar o fumo e o álcool, redu-
zir o peso e praticar atividade física, 
reduzir a ingestão de sódio, além de 
evitar o uso de anticoncepcionais, 
anti-inflamatórios e vasoconstrito-
res nasais (sem orientação médica) 
são medidas extremamente impor-
tantes para o controle da pressão 
arterial.

Dentre os medicamentos que po-
dem ser usados para o tratamento 
desta doença, de forma isolada ou 
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combinada, foram citados: os agen-
tes centrais (clonidina, reserpina 
etc); os diuréticos, os inibidores do 
sistema renina-aldosterona; os alfa-

-bloqueadores; os betabloqueado-
res; e os vasodilatadores (como os 
bloqueadores dos canais de cálcio e 
outros grupos).

Anfiteatro Xavier Sigaud

Ao fim da aula, o Acadêmico Cláu-
dio Benchimol debateu com os alu-
nos, respondendo às perguntas que 
surgiram sobre aspectos do prog-
nóstico da doença, fisiopatologia, 

fatores de risco para o surgimento 
da patologia, combinação e escolha 
de medicamentos para o tratamen-
to de casos específicos e outras dú-
vidas.
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TITO DE ABREU FIALHO TOMA POSSE COMO HONORÁRIO 
NACIONAL NA ANM

Na tarde da última quinta-feira (21), 
tomou posse na Academia Nacional 
de Medicina o Dr. Tito de Abreu Fia-
lho, que passa a integrar a categoria 
dos Honorários Nacionais da insti-
tuição, mais antiga entidade cientí-
fi co-cultural do Brasil.
Estiveram presentes amigos, co-
legas de profissão do médico e 

escritor, que toma posse na insti-
tuição aos 94 anos. Na ocasião, o 
Dr. Tito de Abreu Fialho foi condu-
zido ao tradicional anfiteatro Mi-
guel Couto pelos confrades Pietro 
Novellino, Orlando Marques Vieira 
e Milton Ary Meier, consagrando a 
tradição nas solenidades da Aca-
demia.

Acadêmicos Pietro Novellino, Omar da Rosa Santos,  Honorário Tito de Abreu Fialho 
e o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva

Em seu discurso de saudação, o 
Acadêmico Omar da Rosa Santos, 
confrade de Tito de Abreu Fialho 
na Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (ABRAMES), ressaltou a 
tradição da família Abreu Fialho na 
Medicina, que remonta à primeira 

turma formada pela Academia Ana-
tomico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, 
fundada em 1808 por D. João VI.

Além deste fato, o Presidente Jorge 
Alberto Costa e Silva fez importante 
discurso em homenagem ao Dr. Tito, 
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ressaltando que o Honorário “tem 
como marca notória de sua perso-
nalidade a prática das virtudes hu-
manas”. Destacou, ainda, a intensa 
produção literária de Tito de Abreu 
Fialho, que reúne mais de 5.000 
obras literárias de sua autoria, além 
da conjugação de suas atividades 
médicas, educacionais, culturais e 
artísticas.

A cerimônia foi finalizada com a 
leitura de um poema acróstico em 
homenagem ao empossado e sua 
esposa, a Profa. Marilza Fialho, 
apresentado pelo Dr. João Marcos 
de Oliveira, que é também autor da 
obra “Homeopatia e Mesmerismo”, 
publicada em 2017 pela Editora Au-
tografia.

O Dr. Tito de Abreu Fialho foi eleito 
como Honorário Nacional no dia 18 
de maio de 2017, e sua eleição con-
sagrou a tradição da família Abreu 
Fialho na Academia Nacional de Me-
dicina. Antes do Dr. Tito de Abreu 
Fialho, outros ilustres ocuparam ca-
deiras na instituição. O Dr. José An-
tônio de Abreu Fialho, responsável 
pela fundação e também presidente 
da Sociedade Brasileira de Oftalmo-
logia (SBO), é Patrono da Cadeira 
nº 71 e Membro Titular da Cadeira 
nº 27, tendo sido eleito em 1899. 
Sylvio de Abreu Fialho ocupou tam-
bém a Cadeira nº 71, tendo sido Vi-
ce-Presidente (1942) e Presidente 
(1944) da SOB, tendo tomado pos-
se como Membro Titular da ANM no 
mesmo ano.

Dr. Tito de Abreu Fialho
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A história da família Abreu Fialho 
junto à Academia Nacional de Medi-
cina está eternizada no recém-pu-
blicado livro “Os Quadros da Aca-
demia Nacional de Medicina e suas 
Histórias”, que traz em suas pági-
nas a obra “1a Enfermaria da Santa 
Casa do Rio de Janeiro”, que repre-
senta o Acadêmico José Antônio de 
Abreu Fialho examinando um pa-
ciente, observado por Oftalmologis-
tas da 1a Enfermaria da Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro. O 
quadro foi pintado pelo artista Ro-
berto Fantuzzi, conhecido como o 
pintor de Papas e de Presidentes e 
servindo como soldado na Segunda 
Guerra Mundial, encontrou também 

fama para suas pinturas dos com-
batentes.
Professor adjunto da UFRJ por 42 
anos, Tito de Abreu Fialho chefiou 
os Serviços de Oftalmologia dos 
Hospitais Carlos Chagas, Albert 
Schweitzer e Olivério Kramer de 
1952 a 1977, período em que pode 
acompanhar a evolução da oftalmo-
logia e conviver com grandes mes-
tres. O Honorário é também escritor 
e trovador, além de Membro Emérito 
da Academia Brasileira de Médicos 
Escritores (ABRAMES), da qual tor-
nou-se membro em 26 de maio de 
1989 e onde é fundador da Cadeira 
nº 06, ocupada atualmente por Ju-
çara Viegas Valverde.
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SIMPÓSIO SOBRE ALERGIAS ALIMENTARES E 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA REÚNE 

ESPECIALISTAS NA ANM

A Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia defi ne Alergia Alimen-
tar como uma reação adversa a de-
terminado alimento, que envolve 
mecanismos imunológicos e possui 
apresentação clínica muito variável, 
com sintomas que podem surgir na 
pele, no sistema gastrointestinal e 
respiratório. As reações podem ser 
diversas e resultam de uma respos-
ta exagerada do organismo a de-
terminada substância presente nos 

alimentos. Sendo esta uma síndro-
me que acomete cerca de 6% das 
crianças e 4% dos adultos, a Acade-
mia Nacional de Medicina organizou 
um Simpósio na última quinta-feira 
(21), reunindo diversos especialis-
tas que, além de discutirem aspec-
tos envolvendo defi nições, diagnós-
tico e tratamentos para a Alergia 
Alimentar, abordaram sua associa-
ção com o Transtorno do Espectro 
Autista.

Palestrantes do Simpósio

O Simpósio foi aberto com duas 
apresentações do Dr. Luiz Werber 
Bandeira (Santa Casa de Misericór-

dia-RJ), que abordou “Bases Funda-
mentais do Sistema Imunitário” e 
“Imunologia da Gravidez”. Acerca do 
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primeiro tema, definiu a imunidade 
como o estado de reações molecu-
lares que permite a perpetuação das 
espécies. Segundo o palestrante, o 
funcionamento do sistema imunoló-
gico se baseia no “ato de não conhe-
cer, conhecer e reconhecer”. Sobre 
“Imunologia da Gravidez”, destacou 
que a gravidez normal constitui um 
grande desafio ao sistema imune 
materno, pois ele deve tolerar os 
persistentes aloantígenos paternos 
– o Dr. Werber Bandeira ressaltou 
que existem evidências que revelam 
que o reconhecimento imunitário da 
gravidez pela mãe é primordial para 
a manutenção da gestação.

O Acadêmico e organizador do Sim-
pósio Aderbal Sabrá fez as apresen-
tações “Nascemos para ser Alér-
gicos”, “Distúrbio Imunológico e 

Alergia Alimentar”, “Prevenção da 
AA e do TEA: Leite Materno ou Ami-
noácidos” e “Bases Imunológicas do 
tratamento do TEA”. Acerca do pri-
meiro tema, destacou que dentre 
as razões pelas quais a Alergia Ali-
mentar aumenta sua incidência em 
todo o mundo, estão a amamenta-
ção inadequada, a presença de in-
fecções pós-natais e o uso abusivo 
de antibióticos, cuidados excessivos 
com a higiene e a alteração da di-
gestão por anti-ácidos. Abordando 
“Distúrbio Imunológico e Alergia Ali-
mentar”, ressaltou que o diagnósti-
co deverá passar por 3 etapas após 
a suspeita clínica: testes laborato-
riais, exame endoscópico e, por fim, 
a aplicação de Dietas de Exclusão e 
do chamado “double blind placebo 
controlled food challenge” (DBPCFC, 
na sigla em inglês).

Acadêmico e organizador do Simpósio Aderbal Sabrá
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A Dra. Selma Sabrá (Unigranrio) 
apresentou palestra com o títu-
lo “A Mamadeira ‘Assassina’”, na 
qual reforçou que o leite materno 
é o alimento ideal para as crianças 
até os 2 anos de idade ou mais. Ele 
contém todos os nutrientes (pro-
teínas, vitaminas e sais minerais), 
inclusive água, de que a criança 
precisa nos primeiros 8 meses de 
vida, ressaltando que neste período 
o bebê deve receber apenas o leite 
materno, salvo nos casos nos quais 
a amamentação é impossibilitada, 
devendo ser substituída por uma 
dieta com aminoácidos. A médica 
ressaltou, ainda, que crianças ama-
mentadas com leite de vaca têm 14 
vezes mais chances de morrer por 
diarreia e 4 vezes mais chance de 
morrer por infecção respiratória 
aguda, quando comparadas com as 
crianças amamentadas com leite 
materno.

Discorrendo sobre “Prevenção da 
Alergia Alimentar e do Transtorno 
do Espectro Autista” e “Bases Imu-
nológicas do tratamento do TEA”, o 
Acadêmico Aderbal Sabrá discorreu 
sobre a pesquisa que desenvolve a 
quase duas décadas sobre a asso-
ciação entre alergias alimentares e 
transtorno do espectro autista, afir-
mando que as alterações causadas 
pela Alergia Alimentar podem inter-
ferir nos neurônios, podendo causar 
convulsões, hiperatividade, trans-

torno de déficit de atenção e, na sua 
evolução patogênica, autismo.

Na sequência, a Dra. Luciana Cor-
sini (Unigranrio) discorreu sobre 
“Alergia Alimentar e TEA”. Chaman-
do atenção para a chamada Cone-
xão Cérebro-Intestino, afirmou que 
mais de 3.000 neurônios interligam 
o Sistema Nervoso Central e o Trato 
Gastro-Intestinal e que a descober-
ta, em junho de 2015, da presença 
de vasos linfáticos nas meninges 
exige uma reavaliação das suposi-
ções básicas da neuroimunologia, 
lançando luz sobre doenças neu-
rodegenerativas e neuroinflamató-
rias, como o Transtorno do Espec-
tro Autista.

Em sua palestra, a Dra. Ana Muñoz, 
de Lima (Peru), abordou casos clí-
nicos envolvendo tanto quadros de 
alergias alimentares quanto casos 
de transtorno do espectro autista, 
abordando a utilidade do seguimen-
to personalizado da Alergia Alimen-
tar, baseado no teste cutâneo e no 
perfil imune do paciente, com o cha-
mado “Método Sabrá”.

O Simpósio foi finalizado com a 
apresentação de um vídeo para a ro-
dada de discussões intitulada “Con-
versando com Ex-autistas”, na qual 
foram apresentados depoimentos 
de pacientes do Drs. Aderbal e Sel-
ma Sabrá a respeito dos desdobra-
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mentos do tratamento realizado em 
crianças com Transtorno do Espec-
tro Autista, com os comentários do 
Dr. Juan Rivera (Peru). Durante as 
discussões finais, o Presidente Jor-
ge Alberto Costa e Silva ressaltou a 
importância do desenvolvimento de 
um protocolo de pesquisa bem de-
finido e da adoção um critério diag-
nóstico bem aceito em instituições 
como a Organização Mundial da 

Saúde. Salientando a complexida-
de envolvida nas doenças mentais, 
o psiquiatra destacou que, após a 
adoção de estudos controlados, com 
um desenho metodológico bem de-
finido, este estudo poderá lograr a 
comprovação científica e a aceitação 
dentro da comunidade acadêmico-
-científica, possuindo potencial para 
alcançar milhares de pacientes de 
maneira segura e benéfica.

Anfiteatro Miguel Couto repleto de estudantes, residentes 
e profissionais da Saúde
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21/09/2017

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 21/09/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
1º Secretário: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 11ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, comunicando a todos os Acadêmicos sobre o projeto desenvolvido 
em colaboração com a Academia Brasileira de Ciências, na figura de seu Presidente, o Prof. Luiz 
Davidovich, visando à criação de um Programa de Governo abordando Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Pesquisa no Brasil. Ressaltou que, além da Academia Brasileira de Ciências, outras instituições 
também integram a iniciativa, destacando a reunião realizada com o Prof. Domício Proença Filho, 
Presidente da Academia Brasileira de Letras, que concordou em participar da iniciativa. Segundo o 
Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, com a união das três Academias, o projeto passa a 
abordar três vertentes: tecnológica, científica e cultural. Seguiu, informando que a iniciativa da 
Academia de abordar instituições estrangeiras por meio do Núcleo de Relações Institucionais 
Internacionais vem obtendo relativo sucesso, resultando no estabelecimento de diálogo com 
instituições como a Academia de Ciências Médicas do Reino Unido e redes como a Rede 
Interamericana de Academias de Ciências (IANAS), para a qual o Acad. Marcello Barcinski foi 
indicado como representante da Academia Nacional de Medicina. Destacou que no dia 26 de 
setembro de 2017, a Academia Nacional de Medicina receberá a visita de uma comitiva da Mailman 
School of Public Health da Columbia University, Estados Unidos, para a realização de uma reunião 
abordando o desenvolvimento de um acordo de cooperação entre as duas instituições. Além da 
reunião, será ministrada uma conferência pelo Dr. Charles Branas (Chefe do Departamento de 
Epidemiologia) com o tema “The Disease of Gun Violence”, sessão para qual foi solicitado aos 
Acadêmicos convidar alunos e profissionais que possam se interessar por esta temática. Discorreu 
sobre a realização do tradicional Jantar Acadêmico, que este ano será realizado por meio de 
patrocínio externo. Informou, ainda, que no dia 15 de setembro de 2017, foi inaugurado o Centro de 
Radiocirurgia do Instituto Estadual do Cérebro (IEC), quando foi apresentado o primeiro equipamento 
Gamma Knife a funcionar em uma unidade pública de saúde no país. O Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, relatou sua participação em um Seminário realizado na FIRJAN no dia 18 de 
setembro de 2017, com a presença de diversas autoridades. Na sequência, colocou em discussão e 
aprovação a ata da sessão de 31 de agosto de 2017 e, não havendo reparos, foi considerada 
aprovada. Ao final das comunicações, solicitou ao Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá dar 
continuidade ao Simpósio “Alergia Alimentar e Transtorno do Espectro Autista”. A Dra. Luciana 
Corsini (Unigranrio) apresentou conferência “Alergia Alimentar e TEA”. A Dra. Ana Muñoz (Lima-Peru) 
abordou “Casos Clínicos”, sendo seguida pelas conferências do Acad. Aderbal Magno Caminada 
Sabrá: “Prevenção da AA e do TEA: Leite Materno ou Aminoácidos” e “Bases Imunológicas do 
tratamento do TEA”. Após a exibição de uma sequência de entrevistas em vídeo com pacientes, 
iniciou-se rodada de debates intitulada “Conversando com ex-Autistas”, da qual participaram os Profs. 
Juan Rivera (Lima-Peru) e Selma Sabrá (Unigranrio). Encerrado o debate, o Presidente, Acad. Jorge 
Alberto Costa e Silva, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Jorge 
Alberto Costa e Silva, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino,
Milton Ary Meier, Claudio Cardoso de Castro, Orlando Marques Vieira, Ricardo José Lopes da 
Cruz, Cláudio Buarque Benchimol, Antonio Egidio Nardi, José Carlos do Valle, Adolpho 
Hoirisch, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Walter Araújo Zin, Omar Lupi da Rosa Santos, 
Carlos Antonio Mascia Gottschall, Marcelo Marcos Morales, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Deolindo de Souza Gomes Couto, Mario Barreto Corrêa Lima, Eliete 
Bouskela, Celso Ferreira Ramos Filho, Patrícia Rieken Macêdo Rocco, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello (26). 

21/09/2017
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Simpósio 
Alergia Alimentar e Transtorno de Espectro Autista 

- 21 de setembro de 2017 - 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=1E9oh3ysc8s
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Simpósio 
Alergia Alimentar e Transtorno de Espectro Autista 

- 21 de setembro de 2017 - 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=meRt3MQaRHA
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Posse do Dr. Tito de Abreu Fialho 
como novo Honorário Nacional da ANM 

- 21 de setembro de 2017 -

https://www.youtube.com/watch?v=uQIyp9pGqTw
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26 de Setembro de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA RECEBE VISITA DE 
REPRESENTANTES DA COLUMBIA UNIVERSITY

Uma comitiva da Universidade de 
Columbia (Nova Iorque, Estados 
Unidos) realizou visita ao Brasil en-
tre os dias 25 e 28 de setembro, com 
o objetivo de apresentar a Mailman, 
Escola de Saúde Pública da institui-
ção, fundada em 1922.

A agenda da visita tem como prin-
cipais objetivos a promoção do Pro-
grama Global de Saúde no Brasil e o 
desenvolvimento de cooperação com 
diversas instituições científi cas e de 
Saúde no Brasil. Contando com a co-
laboração da Fundação Lemann, o 
chamado Columbia Global Centers - 
que possui unidades em países como 
Índia e Amã e com uma unidade no 
Rio de Janeiro - está desenvolvendo 
estratégias gerais de divulgação e 
recrutamento para a Escola, através 
de bolsas de estudos de diversas ca-
tegorias, durações e enfoques.

A comitiva, que visitou instituições 
como a Fundação Oswaldo Cruz, o 
Hospital Municipal Miguel Couto e as 
Universidades Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e de São Paulo (USP), 
dedicou a tarde de terça-feira (26) 
à Academia Nacional de Medicina, 
instituição científi co-cultural mais 

antiga do Brasil, responsável por 
responder, aconselhar e auxiliar o 
Governo em questões relacionadas 
à Saúde Pública. Em reunião reali-
zada no gabinete da presidência, 
ambas as instituições apresentaram 
projetos de pesquisa e discutiram o 
desenvolvimento de um projeto de 
cooperação institucional.

Além desta reunião, o Dr. Charles 
Branas (Chefe do Departamento de 
Epidemiologia da Mailman) apresen-
tou a conferência “The Disease of 
Gun Violence”, que integra sua prin-
cipal linha de pesquisa, ressaltando 
que, em 2010, nos Estados Unidos, 
foi registrada a média de uma arma 
de fogo por habitante, destacando 
também a tendência de crescimento 
exponencial nos próximos anos. Sa-
lientou também que os Estados Uni-
dos possuem mais armas do que as 
10 maiores nações do mundo com-
binadas, resultando em um quadro 
alarmante: cerca de 100 mil pesso-
as baleadas todos os anos e cerca 
de 30 mil crianças baleadas a cada 
ano. Além disso, calcula-se que o 
Governo perca cerca de U$ 100 bi-
lhões em razão da violência armada 
a cada ano.
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Dr. Charles Branas durante sua apresentação

Em sua apresentação - transmitida 
ao vivo pelo site da ANM e pelo Face-
book da instituição, com mais de 200 
acessos - o Dr. Branas propôs que a 
questão violência armada não deva 
ser abordada exclusivamente pelos 
órgãos de Segurança Pública ou Jus-
tiça; ela é, antes de tudo, uma ques-
tão de Saúde Pública de importância 
constitucional. Destacou, ainda, que 
todos estamos vulneráveis aos efei-
tos da violência por armas de fogo, 
assim como acontece com doenças 
como câncer e problemas de coração. 
Além deste fato, o convidado defen-
deu que os estudos acerca da violên-
cia armada deverão ser financiados e 
levados ao nível de outros problemas 
biomédicos e de Saúde Pública.

O Dr. Branas realizou pesquisas que 
se estendem desde áreas urbanas e 
rurais nos EUA até comunidades em 

todo o mundo, incorporando inter-
venções locais e noções de geogra-
fia humana. Seu trabalho pioneiro 
sobre o acesso geográfico aos cui-
dados médicos mudou o cenário da 
saúde nos EUA, levando à designa-
ção de novos hospitais e uma série 
de replicações científicas no âmbito 
nacional e também em outros pa-
íses, abordando temas como trau-
ma, câncer, acidente vascular ce-
rebral, entre outros. Sua pesquisa 
sobre a geografia e os fatores que 
sustentam a violência armada foram 
citados em decisões importantes da 
Suprema Corte dos Estados Unidos. 
O Dr. Branas também liderou o tra-
balho científico em larga escala para 
transformar milhares de terrenos 
vazios, edifícios abandonados e ou-
tros espaços destruídos para melho-
rar a saúde e segurança de comuni-
dades inteiras. 
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Na sequência, a Dra. Julie Kornfeld 
realizou uma Sessão Informativa 
sobre a história da Mailman School 
of Public Health e as oportunida-
des para os cursos de Mestrado e 
Doutorado disponíveis na institui-
ção. Julie Kornfeld é Diretora de 
Programas de Saúde Pública do 
Departamento de Ciências da Saú-
de Pública e Doutora Auxiliar de 
Saúde Pública da Miller School of 

Medicine e foi nomeada vice-Deca-
na de Educação da Mailman Escola 
de Saúde Pública, da Universidade 
de Columbia. Como Diretora dos 
vários Programas de Mestrado do 
Departamento de Saúde Pública, 
a Dra. Kornfeld liderou os esforços 
para transformar os programas 
educacionais do Departamento e 
preparar a próxima geração de lí-
deres em Saúde Pública.

Vice-Decana da Mailman Escola de Saúde Pública, a Dra. Julie Kornfeld apresentou 
as oportunidades nos programas de Mestrado e Doutorado da Escola
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Conferência
The disease of Gun Violence 
- 26 de setembro de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=WXDMyx_TX2w
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ANM RELEMBRA OS 30 ANOS DO ACIDENTE DE GOIÂNIA 
COM SIMPÓSIO

Em 2017 completa-se 30 anos da-
quele que é considerado pela a 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (IAEA) como o maior aci-
dente radiológico do mundo, dada a 
extensão da contaminação. Ocorri-
do em Goiânia em 1987, o acidente 
decorreu em aproximadamente 249 
casos com signifi cativa contamina-
ção e quatro mortes ofi ciais, incluin-
do a menina Leide das Neves, com 6 
anos na época do acidente.

O incidente teve início após jovens 
catadores de papel encontrarem um 
aparelho de radioterapia desativa-

do, contendo o elemento radioativo. 
A peça foi achada em um prédio do 
antigo Instituto Goiano de Radiote-
rapia e foi em seguida desmontado 
e repassado a terceiros, resultando 
no rastro de contaminação.

Fazendo alusão à chamada meia-
-vida - tempo necessário para que 
metade dos átomos presentes em 
uma amostra radioativa desintegre-
-se - do elemento Césio, a Acade-
mia Nacional de Medicina organizou 
o Simpósio “Uma Meia Vida Depois 
– O Acidente de Goiânia”, para re-
lembrar este trágico e importante 

Na mesa Diretora do Simpósio, o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva junto 
ao Acadêmico Carlos Eduardo Brandão e os Drs. Alexandre Rodrigues Oliveira e 

Paulo Heilbron Filho
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evento da história mundial, apre-
sentando também o estado atual 
dos estudos desenvolvidos sobre 
a radiação e seus efeitos na saúde 
humana. O evento foi coordenado 
pelos Acadêmicos José Galvão-Al-
ves e Carlos Eduardo Brandão. Além 
dos Acadêmicos, participaram da 
organização os Drs. Claudio Tinoco 
(UFF), Anderson Oliveira (CNEN), 
Paulo H. Rosado de Castro (UFRJ) e 
Sérgio Altino (SBMN).

Mas nem só de malefícios vive a ra-
diação. Em sua apresentação, o Dr. 
Claudio Tinoco exaltou os avanços 
do uso desta técnica em prol da saú-
de humana. A importância dos usos 
da radiação na Medicina foi ressal-
tada, levando-se em consideração 
suas aplicações tanto no diagnósti-
co quanto na terapia. A respeito do 

uso da Medicina Nuclear no Sistema 
Único de Saúde, Claudio Tinoco de-
clarou que esta é subutilizada, sa-
lientando que o desenvolvimento de 
um plano coordenado interministe-
rial e com apoio da Sociedade Civil 
Organizada precisa ser empreendi-
do para mudança desta realidade.

Apesar de todos os benefícios envol-
vidos, a utilização de quaisquer prá-
ticas que envolvam o uso de energia 
nuclear encontra como grande en-
trave a opinião pública, afetada pelo 
estigma gerado a partir de eventos 
traumáticos como as bombas de 
Hiroshima e Nagasaki. A respeito 
dos principais aspectos da chama-
da Proteção Radiológica, o Dr. Paulo 
Heilbron Filho (CNEN) ressaltou que 
o Sistema de Proteção Radiológica 
está baseado nas três grandes Teo-

Acadêmicos Carlos Eduardo Brandão e Daniel Tabak (ao centro) junto aos convi-
dados que participaram do atendimento às vítimas
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rias da Ética, combinando o respeito 
aos direitos individuais, a busca do 
interesse coletivo e o agir com jus-
tiça. Desta forma, destacam-se: o 
da justificação, o da optimização da 
proteção e o da aplicação dos limites 
de dose, de forma a reverter esse 
quadro de estigma e permitir que a 
sociedade se beneficie das inúmeras 
vantagens que a tecnologia nuclear 
oferece.

Já ao Dr. Alexandre Oliveira coube 
discorrer sobre a Abordagem Clínica 
das Radiolesões, tendo como foco o 
atendimento às vítimas do aciden-
te em Goiânia. Segundo o médico, 
o atendimento envolveu algumas 
particularidades como o fato de afe-
tar um centro urbano (em oposição 
ao acidente com a usina em Cher-
nobyl), a forte relação social e fa-
miliar das vítimas e o fato de que 
o planejamento de emergência não 
contemplava o tipo nem a localiza-
ção do acidente. Ressaltou, ainda, 
a intensa mobilização de recursos 
humanos e materiais desprendidos 
para a abordagem do evento, sem 
precedentes na história do país. Em 
suas considerações finais, salientou 
que as lesões radioinduzidas tem um 
curso longo e são sujeitas a recidi-
vas, em geral, severas. Além deste 
fato, estas lesões possuem caráter 
crônico-degenerativo, fazendo-se 
necessário o acompanhamento a 
longo prazo.

Considerada a causa da morte de ví-
timas como a menina Leide das Ne-
ves, a Síndrome da Radiação Aguda 
foi abordada pelo o Acadêmico Car-
los Eduardo Brandão, que a classi-
ficou como um conjunto de sinto-
mas e sinais clínicos consequente à 
exposição a materiais radioativos. 
Chamou atenção para o fato de que 
esta é uma síndrome caracterizada 
por distúrbios que se refletem em 
praticamente todos os sistemas do 
organismo, dependendo da dose ab-
sorvida, da taxa e da forma de ex-
posição. Os sintomas podem incluir 
alterações gastrointestinais, queda 
de cabelo, sintomas neurológicos e 
distúrbios do comportamento, den-
tre outros. Destacou que, de forma 
geral, a gravidade do quadro pode 
ser medida de acordo com o inter-
valo de tempo entre a exposição e 
o início do quadro clínico, chamando 
atenção para o fato de que, em Goi-
ânia, este intervalo foi especialmen-
te curto (alguns pacientes já apre-
sentavam sintomas no mesmo dia 
da exposição ao Césio).

Sobre as lições aprendidas após o 
acidente, o Dr. Rex Nazaré, que era 
Presidente da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) em 1987, 
apresentou uma linha do tempo do 
acidente, discorrendo sobre as me-
didas tomadas pelas autoridades da 
época, fazendo uma avaliação acer-
ca de cada um dos aspectos abor-
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dados. Um dos mais importantes, se-
gundo o físico, foi a execução de um 
comando centralizado, dada a exten-
são do acidente e a necessidade de 
uma ação rápida e eficiente. Também 
destacou a importância do desenvol-
vimento de medidas de segurança e 
da existência de uma infraestrutura 

adequada para o atendimento das ví-
timas. Por fim, considerou indispen-
sável o acompanhamento dos efeitos 
psicológicos, sociais e econômicos de 
um evento desta magnitude, que, 
mais de 30 anos depois de seu vór-
tex, ainda tem consequências signi-
ficativas na vida daquela população.

O Simpósio também contou com um 
momento dedicado a homenagear 
as instituições envolvidas no aten-
dimento às vítimas de Goiânia, além 
do Dr. Rex Nazaré, que teve parti-
cipação direta e ativa na condução 
das atividades. Foram homenagea-
dos o Hospital Naval Marcílio Dias, 
a companhia Eletronuclear, o Exérci-
to, a Aeronáutica e o Corpo de Bom-

beiros do Rio de Janeiro. O Simpósio 
foi encerrado com uma importante 
rodada de discussões da qual foram 
convidados a participar especialistas 
e autoridades de diversas institui-
ções como a Sociedade Brasileira de 
Medicina Nuclear, o Colégio Brasilei-
ro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem e a Sociedade Brasileira de 
Radioterapia.

Dr. Claudio Tinoco,  Dr. Juliano Cerci (Presidente da Sociedade Brasileira de Medi-
cina Nuclear, SBMN), Acadêmicos Hiram Silveira e Jorge Alberto Costa e Silva e Dr. 

Paulo Henrique Rosado de Castro (Programa Jovens Lideranças Médicas)
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM DEBATE O AVE

Além do Seminário organizado pelos 
alunos, a aula do dia 28 de setembro 
do Curso de Atualização em Ciências 
Médicas da ANM teve como tema o 
Acidente Vascular Encefálico (AVE). 
A aula foi ministrada pelo Acadêmi-
co Sérgio Augusto Pereira Novis.

O acadêmico Sérgio Novis é gradua-
do em Medicina pela UNIRIO. Atual-
mente é Professor Emérito de Neu-
rologia da UFRJ, Professor Titular de 

Neurologia da Escola de Medicina 
Souza Marques e da PUC-RJ, além 
de chefe do Serviço de Neurologia 
da Santa Casa de Misericórdia do 
RJ. É membro de várias sociedades 
médicas, dentre elas a Academia 
Brasileira de Neurologia, a Acade-
mia Americana de Neurologia e a 
Sociedade Francesa de Neurologia. 
É membro titular da Academia Na-
cional de Medicina, ocupando a ca-
deira nº 2.

O acadêmico Sérgio Novis iniciou a 
palestra abordando a epidemiologia 
do AVE, afi rmando que a incidência 
anual é em torno de 750 mil novos 

casos e que atualmente é a tercei-
ra maior causa de óbito nos EUA, 
além da primeira causa de sequelas 
permanentes. Em relação à classi-

Acadêmico Sergio Novis
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ficação, o palestrante lembrou que 
existem dois tipos de AVE, o isquê-
mico e o hemorrágico, sendo que o 
primeiro representa 80% de todos 
os casos existentes.

O AVE Isquêmico foi caracterizado 
pela interrupção do fluxo sanguí-
neo em uma determinada área do 
encéfalo. Quanto ao quadro clínico, 
afirmou que os sinais e sintomas do 
AVE podem ser muito variados, se 
apresentando como qualquer altera-
ção neurológica súbita. Os achados 
mais comuns são fraqueza de mem-
bros, dificuldade para caminhar, al-
terações na fala, alterações visuais, 
tonteiras, vertigens etc.

Em relação ao diagnóstico, o pro-
fessor ratificou a importância da 
semiologia, ao afirmar que o diag-
nóstico baseia-se na história clíni-
ca e no exame do paciente. Porém, 
também afirmou que a Tomografia 
Computadorizada de Crânio é indis-
pensável para diferenciar um qua-
dro isquêmico de um quadro he-
morrágico. A realização de outros 
exames, para se verificar fatores de 
risco, como exames laboratoriais, 
ecocardiograma e ecodoppler de 
artérias da região cervical também 
foram salientados pelo palestrante, 
assim como a Ressonância Magnéti-
ca, que evidencia zonas de necrose 
e de penumbra isquêmica na área 
encefálica acometida.

Quanto ao tratamento, o acadêmico 
Sérgio Novis afirmou que a preven-
ção dos fatores de risco é o trata-
mento mais eficaz possível, listan-
do como tais fatores a hipertensão 
arterial, a obesidade, o diabetes, as 
dislipidemias, o tabagismo e o se-
dentarismo.

Acerca do atendimento inicial do 
paciente com AVE, o Acadêmico 
ressaltou que as medidas gerais 
negligenciadas não podem ser ne-
gligenciadas: cuidar do ABC da vida, 
hidratação venosa com soluções 
isotônicas (evitando nestes casos o 
soro glicosado), controle rigoroso da 
glicemia e tratamento agressivo da 
hipertermia.

Sobre o tratamento, o conferencis-
ta ressaltou que existem três tipos 
principais de tratamento farma-
cológico para o AVE isquêmico: os 
trombolíticos, os antiagregadores 
plaquetários e os anticoagulantes. 
Os trombolíticos, apesar de serem 
uma excelente opção terapêutica 
quando há indicação, só devem ser 
usados até 4,5 horas após o AVE, o 
que muitas vezes limita o seu uso. 
Quando da impossibilidade do uso 
dos trombolíticos, opta-se pelo uso 
de antiagregadores e/ou de antico-
agulantes, dependendo do perfil do 
paciente e do tipo de AVE isquêmi-
co (trombose ou embolia). Na se-
quência, o palestrante mostrou al-
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guns casos clínicos e as condutas 
terapêuticas mais corretas em cada 
um deles. Foram citadas as práticas 
endovasculares, as angioplastias e 
colocação de stents, além de outras 
condutas cirúrgicas como possíveis 
condutas terapêuticas para casos de 
AVE.

Por fim, o acadêmico Sérgio Novis 
se colocou à disposição dos alunos, 
respondendo às dúvidas e questio-
namentos destes, tanto em relação 
ao diagnóstico de um AVE, quanto 
às condutas mais apropriadas em 
cada caso.
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SEMINÁRIO DOS ALUNOS DEBATE O TEMA 
RACISMO NA MEDICINA

Na concepção da segunda edição do 
Curso de Atualização em Ciências 
Médicas da ANM, foi oferecida aos 
alunos a oportunidade de montarem 
e organizarem Seminários com te-
mas e metodologia escolhidos pelos 
próprios alunos. Serão realizados 
um total de três Seminários, que 
ocorrerão sempre de 14h às 17h.

No dia 28 de setembro se realizou 
o primeiro destes Seminários, com 
o tema “Ser negro na medicina: um 
debate sobre o racismo”, abordan-
do a difi culdade em ser um médico 
negro no Brasil - as difi culdades en-
frentadas durante a graduação e em 

sua vida profi ssional, dos preconcei-
tos sofridos e de casos de racismo.

O Seminário foi organizado pelas 
alunas Caroline Almeida da Cos-
ta Pedroso (Faculdade Souza Mar-
ques), Lucianna Ifarraguirre Mello 
(Faculdade Souza Marques) e Letí-
cia Veríssima Martins Barcelos (Uni-
granrio).

As palestrantes convidadas para 
apresentar o tema e debater com os 
alunos foram: Rafaela de Sá Rama-
lho (graduanda de medicina da Uni-
versidade Estácio de Sá e membro 
do coletivo NegreX); Ionata de Sou-

Alunos durante a fala do Acadêmico Sergio Novis



160

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 189 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2017

za Rodrigues (graduanda de medici-
na da Universidade Estácio de Sá e 
membro do coletivo NegreX) e a Dra. 
Monique França da Silva, que médi-
ca graduada pela UERJ, residente de 
Medicina de Família e Comunidade 
na clínica de família Anthídio Dias 
da Silveira, ex-coordenadora geral 
da Direção Executiva Nacional dos 
Estudantes de Medicina (DENEM) e 
membro do coletivo NegreX.

O Seminário foi montado como uma 
roda de debate. A atividade se ini-
ciou com as palestrantes se apresen-
tando e comentando sobre aspectos 
de sua vida pessoal e dificuldades e 
preconceitos que sofreram no de-
correr de sua vida estudantil, tanto 
no ensino básico quanto na gradua-
ção de medicina.

A Dra. Monique França também 
apresentou dados estatísticos que 
mostraram a pequena prevalência 
de médicos negros no Brasil (em 
torno de 15% do total de médicos) 
e citou as fontes de alguns trabalhos 
acadêmicos que investigam esta 
questão, para aprofundamento dos 
alunos.

Após a apresentação das palestran-
tes, os alunos levantaram questões 
muito importantes para o debate, 
que se tornou muito rico e intenso. 
Questões como a relação entre ser 
negro e ser pobre no Brasil, a dife-

rença entre preconceito explícito e 
velado, se existe ou não diferença 
entre preconceito e racismo, a di-
ferença semântica entre os termos 
“preto” e “negro”, como combater o 
racismo, como se portar na presen-
ça de um caso de racismo, além de 
muitas outras questões que foram 
levantadas e debatidas no Seminá-
rio.

É possível destacar também a par-
ticipação do Acadêmico Emérito da 
ANM Sérgio Novis, que contribuiu 
para o debate contando um caso de 
racismo que ocorreu contra um neu-
rocirurgião negro, vindo da mãe de 
um paciente infantil, na época em 
que ele era chefe do referido Servi-
ço de Emergência. A polícia foi cha-
mada e a mãe foi detida por racis-
mo. A criança foi operada e teve sua 
vida salva.

Algumas histórias de racismo e/ou 
preconceito, vividas pelas próprias 
palestrantes no decorrer de suas vi-
das acadêmicas e profissionais, fo-
ram expostas e comentadas. Porém, 
as palestrantes também contaram 
histórias de solidariedade e de de-
monstração de amor ao próximo e 
combate ao racismo, vindo de cole-
gas, professores, familiares, pacien-
tes e amigos.

Por fim, as palestrantes nos infor-
maram que foi criado, há alguns 
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anos, um grupo auto-organizado de 
estudantes de medicina negros e 
negras, chamado Coletivo NegreX, 
que pretende pautar a temática ra-
cial dentro do movimento estudan-
til e contribuir para o debate sobre 
esta questão na área de saúde e na 
sociedade em geral.

Ao fim do Evento, as organizadoras 
agradeceram a presença de todos e 
afirmaram que este foi um pequeno, 
porém importante, passo para a ex-
tinção do racismo em não só na área 
médica, mas na sociedade como um 
todo.
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29 de Setembro de 2017

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA E ACADEMIA SUL-RIO-
GRANDENSE DE MEDICINA REALIZAM REUNIÃO CONJUNTA

A Academia Nacional de Medicina, 
instituição científi co-cultural mais 
antiga do Brasil, fundada em 30 de 
junho de 1829 e a Academia Sul-
-Rio-Grandense de Medicina, funda-
da em 19 de maio de 1990, reali-
zaram entre os dias 29 setembro e 
1º de outubro de 2017, uma Sessão 
Conjunta na sede da Academia gaú-
cha.

A convite do Presidente da Acade-
mia Sul-Rio-Grandense, o também 
Acadêmico Gilberto Schwartsmann, 

os Acadêmicos participaram das ati-
vidades programadas, que incluíram 
palestras na sede da Academia Sul-
-Rio-Grandense e reuniões de con-
fraternização entre os membros de 
ambas as Academias. O convite foi 
também extensivo aos cônjuges dos 
Acadêmicos, confi gurando um agra-
dável fi nal de semana de troca de 
conhecimentos e comunhão entre 
os pares. Estiveram presentes os 
Acadêmicos Pietro Novellino, Jorge 
Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa 
Santos, Silvano Mario Attilio Raia, 

Acadêmicos Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), Gilberto 
Schwartsmann e Antonio Nardi durante a Sessão da Academia Sul-Rio-Grandense 

de Medicina



163

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 189 (1)                                                                                                                                                Julho, Agosto, Setembro - 2017

Eliete Bouskela, José Carlos do Val-
le, Carlos Antonio Mascia Gottschall, 
Manassés Claudino Fonteles, José 
de Jesus Peixoto Camargo, Antonio 
Egidio Nardi, Ricardo José Lopes da 
Cruz, José Luiz Gomes do Amaral e 
Walter Araujo Zin.

Conforme disposto no Regimento 
Interno da instituição, as Sessões 
Ordinárias da Academia Sul-Rio-
-Grandense serão realizadas men-
salmente, no último sábado de cada 
mês. Na Sessão organizada no dia 
30 de setembro, além dos proce-
dimentos rotineiros da instituição, 
foram realizadas conferências por 
parte de alguns dos Acadêmicos da 
ANM.

O Presidente Jorge Alberto Costa e 
Silva abriu os trabalhos junto ao 
Acad. Gilberto Schwartsmann, que 
também convidou o ex-Presidente 
Pietro Novellino e o 1º Vice-Pre-
sidente Antonio Egidio Nardi para 
tomar assento à mesa. A palestra, 
intitulada “As Perspectivas da Medi-
cina no Século XX”, apresentou um 
panorama geral da evolução da Me-

dicina, apontando importantes pon-
tos de inflexão para os profissionais 
da área. Na sequência, o Acad. Ma-
nassés Claudino Fonteles apresen-
tou a conferência “Atualização sobre 
as Guanilinas”, tema de pesquisa 
do Acadêmico, que é Professor Ti-
tular e Emérito da Universidade Es-
tadual do Ceará (UECE). Abordando 
“Transtorno Bipolar – Atualização e 
Perspectivas”, o Acadêmico e Vice-
-Presidente da ANM Antonio Egidio 
Nardi destacou a complexidade e 
heterogeneidade da doença, que 
possui graves associações como o 
suicídio. A rodada de conferências 
foi encerrada com a contribuição do 
Acad. Ricardo Cruz, que abordou 
o “Estado Atual dos Transplantes 
de Face”, apresentando os últimos 
avanços da área.

O final de semana de confraterniza-
ção foi finalizado com um tradicional 
churrasco gaúcho na propriedade do 
Acadêmico Gilberto Schwartsmann, 
onde os convidados puderam de-
gustar os vinhos da vinícula Lauren-
tia, fundada em 1996 em Barra do 
Ribeiro (RS).
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ATA
28/09/2017

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 189º 
ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 28/09/2017, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 

Presidente: Acad. Jorge Alberto Costa e Silva 
2º Secretário: Acad. Walter Araújo Zin 

Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva, deu início à 12ª Sessão 
Ordinária do 189º Ano Acadêmico, comunicando que no dia 26 de setembro, a ANM recebeu a visita 
de uma comitiva da Mailman School of Public Health da Columbia University, Estados Unidos, para 
a realização de uma reunião abordando o desenvolvimento de um acordo de cooperação entre as 
duas instituições. Além da reunião, com a presença dos Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, Walter 
Araújo Zin, José Luiz Gomes do Amaral e Eliete Bouskela, foi realizada uma conferência pelo Dr. 
Charles Branas (Chefe do Departamento de Epidemiologia) com o tema “The Disease of Gun 
Violence”, que foi transmitida pelo portal da ANM e também por meio da ferramenta de transmissão 
ao vivo do Facebook, totalizando mais de 200 acessos. Em seguida, abriu a palavra à bancada 
Acadêmica e, não havendo manifestações por parte dos Acadêmicos presentes, o Presidente, Acad. 
Jorge Alberto Costa e Silva, convidou o Acad. Pietro Novellino para tomar assento à mesa. Na 
sequência, solicitou ao Acad. Carlos Eduardo Brandão Mello dar continuidade ao Simpósio “Uma 
Meia Vida Depois: O Acidente de Goiânia”. O Dr. Rex Nazaré apresentou conferência acerca das 
“Lições Aprendidas com o Acidente de Goiânia”. Na sequência, o Acad. Carlos Eduardo Brandão 
Mello abordou o tema “Aspectos Médicos”. Ao final das apresentações, o Acad. Carlos Eduardo 
Brandão Mello abriu a rodada de debate, para a qual foram convidados o Acad. Daniel Goldberg
Tabak, o Dr. Alexandre Rodrigues de Oliveira, o Dr. Paulo Roberto Pertusi (Presidente da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, CNEN), a Dra. Isabella Knust (Hospital Naval Marcílio Dias), o Dr. 
Juliano Cerci (Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, SBMN) e o Dr. Eduardo 
Weltman (Presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, SBRT). Também participaram os 
Acadêmicos José Carlos do Valle e o Presidente, Acad. Jorge Alberto Costa e Silva. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Jorge Alberto Costa e Silva, Omar da Rosa Santos, Pietro Novellino,
Sergio Augusto Pereira Novis, Daniel Goldberg Tabak, Claudio Cardoso de Castro, Jayme
Brandão de Marsillac, Luiz Felippe de Queiros Mattoso, Walter Araújo Zin, Orlando Marques 
Vieira, José Carlos do Valle, Ruy Garcia Marques, José Manoel Jansen, José Augusto da Silva 
Messias, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Jorge Fonte 
de Rezende Filho, Eliete Bouskela, Ricardo José Lopes da Cruz, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro,
Mário Barreto Corrêa Lima (21). 

ATA
28/09/2017
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Simpósio
 Uma meia vida depois - O acidente de Goiânia -

 28 de setembro de 2017 
(1ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=wP4PPR3hQKI
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Simpósio
 Uma meia vida depois - O acidente de Goiânia -

 28 de setembro de 2017 
(2ª PARTE)

https://www.youtube.com/watch?v=sPg94rNOW8U
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SANGRIA: O TRATAMENTO QUE MAIS MATOU NA 
HISTÓRIA E SEU ALGOZ

Carlos A.M. Gottschall*

INTRODUÇÃO

No início do século XIX a França do-
minava a Europa e a Medicina. Esta, 
porém, ainda vivia sob a égide da 
teoria dos humores (sangue, fl eg-
ma, bile amarela e bile negra) de 
Hipócrates e Galeno, febres eram 
doenças e não sintomas, a Medicina 
guiava-se por classifi cações arbitrá-
rias de sintomas e febres (puerpe-
ral, colérica, héctica, amarela, etc) - 
cada uma com um nome específi co 
-,  para fazer diagnósticos e estipu-
lar terapêuticas, não se conheciam 
os microorganismos causadores 
de doenças, a fi siologia ia pouco 
além de saber que o sangue circu-
la pelo organismo, o método cien-
tífi co experimental não era aplica-
do em nenhuma disciplina médica. 
É verdade que Thomas Sydenham 
(1624-1689) já lançara o conceito 
de enfermidade e história natural 
das doenças, a anatomia patológi-
ca nascera pelo trabalho de Giovan-
ni Morgagni (1682-1771), Antoine 
Lavoisier (1743-1794) decifrara a 

função do oxigênio na combustão e 
na respiração, Marie François Xavier 
Bichat (1771-1802) dissera que as 
doenças dos órgãos começam pela 
alteração dos tecidos e René Laën-
nec (1781-1826) presenteara os clí-
nicos com o estetoscópio.
Porém, a maioria dos médicos via 
pouco sentido nesses avanços e por 
séculos entendeu, segundo a teo-
ria dos humores, que numa pessoa 
saudável estes estavam equilibra-
dos. Variação das proporções corre-
tas entre os humores determinaria 
doenças orgânicas. A terapêutica ló-
gica era a drenagem dos excessos. 
Daí a origem dos tratamentos basea-
dos em dietas, eméticos, catárticos, 
enemas, emplastros, cataplasmas, 
suadores, sanguessugas, ventosas, 
punções e sangrias. François Joseph 
Victor Broussais (1772-1838), nome 
de referência na medicina da época, 
ensinava que a pletora e as infl ama-
ções eram as únicas causas morbi-
gênicas e que febres tinham a mes-
ma origem comum especialmente 
em infl amações dos intestinos. A 
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fim de drenar os fluidos malignos, 
recomendava sanguessugas para 
sugar em lugares cutâneos corres-
pondentes ao sítio do órgão afetado, 
como tórax de pacientes com pneu-
monia. Somente em 1833, a França 
importou 42 milhões de sanguessu-
gas para uso médico.

A Sangria

Possivelmente, a sangria começou 
antes da escrita. Os primeiros re-
gistros médicos em papiros egíp-
cios já mostravam indivíduos sen-
do submetidos a sangrias, cujo uso 
continuou em quase todas as cultu-
ras até o século XX. Dependiam de 
dias apropriados, mestres sangra-
dores, lugares específicos para san-
grar no paciente, associavam-se 
com eméticos, catárticos e dietas 
e, como vimos, muitas vezes eram 
feitas por intermédio de sangues-
sugas. É difícil saber como surgiu 
a prática da sangria. Pode ter sido 
na época mágica da medicina, pri-
meiro como sacrifício aos espíritos 
e depois aos deuses. Também pode 
ter surgido da observação de que 
muitas mulheres sentem-se mais 
dispostas depois da menstruação, 
cuja tensão pré-menstrual atribu-
íam a excesso de sangue impuro, 
e não a alterações hormonais, que 
desconheciam. Muito depois, foi 
extensamente praticada para livrar 
o corpo e a alma de “impurezas” 

trazidas pelas doenças e contidas 
no sangue.
Galeno, no século II, foi muito mais 
intervencionista que Hipócrates e in-
tensificou a prescrição de sangrias. 
Vitalista, Galeno considerava o san-
gue a essência espiritual do homem 
fluindo desde o fígado (onde se 
formava o espírito natural a partir 
dos alimentos) ao coração (onde se 
formava o espírito vital no ventrícu-
lo esquerdo) e deste até o cérebro 
(onde se formava o espírito animal 
que se distribuía pelos nervos para 
o corpo, responsáveis pela sensibi-
lidade e motilidade). Essa trindade 
adquiriu status de dogma na Idade 
Média e estendeu-se à medicina ára-
be. O pensamento galênico de que 
o sangue se formaria continuamen-
te dos alimentos e se transformaria 
em transpiração ajudou a justificar 
as primitivas idéias de que retirar 
“sangue ruim” seria útil para restau-
rar o equilíbrio orgânico e formar-se 
“sangue bom”, além do suposto be-
nefício para equilibrar a quantidade 
entre os dois lados da circulação, 
em caso de apoplexia. Assim é que 
os grandes médicos da Antiguidade 
e da Idade Média recomendavam 
sangrias para limpar o organismo de 
sangue mau, e provocar a formação 
de novo sangue livre de impurezas 
e doenças.
O tratamento com ventosas, assim 
como o uso de emplastros e cata-
plasmas, data do tempo dos ro-
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manos e, além de sangrar, visava 
retirar excesso de secreções do cor-
po,. Havia sangrias úmidas e secas, 
cada com indicações específicas. As 
úmidas requeriam incisões na pele, 
uma mecha de linho em combustão 
era colocada dentro de ventosa me-
tálica ou de vidro e então aplicada 
sobre a pele. Como uma sangues-
suga artificial, o vácuo criado aspi-
rava o sangue. Na sangria a seco 
não havia corte mas consideravam 
a sucção suficiente para “extrair” o 
humor prejudicial. Do século XV ao 
XIX, sangrias em que o sangue jor-
rava das veias constituíram o méto-
do preferencial de tratamento para 
a maioria dos médicos, para todos 
os males, até para tratar anemia. O 
famoso Guy Patin, diretor da Facul-
dade de Medicina de Paris, no sécu-
lo XVI, referiu sangrar-se sete vezes 
por uma gripe e a seu filho vinte ve-
zes em alguns dias. O auge ocorreu 
nos séculos XVI a XVIII mas o mé-
todo durou até a metade do sécu-
lo XX. Muitos usavam sangria como 
preventivo de doenças em pessoas 
sadias. Sem dúvida, seu uso indis-
criminado foi o tratamento que mais 
matou na história. Na medicina mo-
derna ainda pode ter lugar em raras 
situações de policitemias, para alí-
vio circulatório, embasada em prin-
cípios fisiológicos.
Como costuma ocorrer em situações 
catastróficas, sempre surge um he-
rói salvador. Esse homem chama-

-se Pierre-Charles-Alexandre Louis, 
cuja ânsia pela busca da verdade 
resultou num golpe fatal na prática 
da sangria, na criação da estatística 
aplicada à clínica médica e na mo-
derna medicina baseada em evidên-
cias, embora essa expressão tenha 
sido cunhada só no século XX.

Biografia

Pierre-Charles-Alexandre Louis nas-
ceu em 14/04/1787 em Ay sur Mar-
ne na provícia de Champagne, na 
França, filho de um próspero co-
merciante de vinhos. Cresceu du-
rante a Revolução Francesa, pensou 
em ser advogado e, felizmente para 
a humanidade, acabou optando 
pela Medicina. Começou estudando 
medicina em Reims e graduou-se 
em Paris em 1813. Logo depois da 
graduação Louis acompanhou um 
amigo, o conde de Saint-Priest, à 
Rússia e com ele trabalhou até es-
tabelecer-se em Odessa no ano de 
1816, onde manteve uma clínica 
de sucesso por quatro anos, tendo 
recebido do Czar o título de médi-
co honorário. Entretanto, em 1820 
reconheceu a inutilidade de seus co-
nhecimentos ao não conseguir de-
belar uma epidemia de difteria. Essa 
frustração com o falso conhecimen-
to da época permaneceu na mente 
de Louis e serviu como mote para 
depois estabelecer o método numé-
rico. Retornou a Paris e trabalhou 
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por sete anos no serviço do profes-
sor François Chomel (1788-1859), 
sucessor de Laënnec no La Charité, 
inicialmente como voluntário. Meti-
culoso e ordenado, reuniu milhares 
de histórias clínicas e realizou cen-
tenas de autópsias. Suas observa-
ções tornavam-no cada vez mais 
cético em relação às classificações e 
aos “sistemas de medicina” usados, 
como as teorias de Broussais, nada 
mais que deduções arbitrárias des-
vinculdas do método científico. Para 
Louis, a arte da medicina estava na 
observação. Tornou-se médico clíni-
co e patologista conhecido por seus 
estudos sobre tuberculose, febre ti-
fóide e pneumonia que resultaram 
na imorredoura contribuição para 
aplicação do “método numérico” na 
clínica a fim de avaliar a efetividade 
dos tratamentos, método fundador 
da epidemiologia e dos modernos 
ensaios clínicos.
O início da atividade médica de Lou-
is coincidiu com uma época de gran-
des mudanças no mundo, em que 
ruiam antigas estruturas, trocan-
do-se certezas por probabilidades. 
Philipe Pinel (1745-1826) já usara 
números em seus estudos. Conside-
rações estatísticas já faziam parte 
de estudos demográficos e sanitá-
rios. Em 1812 o físico e matemáti-
co Pierre Simon de Laplace (1749-
1827) publicou Theorie Analytique 
des Probabilités, passando a ser um 
dos criadores da teoria das probabi-

lidades aplicada ao estudo de fenô-
menos naturais. Não se sabe qual o 
conhecimento matemático prévio de 
Louis, nem como desenvolveu pos-
teriormente seu método numérico 
mas o certo é que soube aproveitar 
essas novas visões para depois apli-
cá-las na clínica médica, historica-
mente sempre avessa a números, já 
que estes, pensava-se, não podiam 
participar de fenômenos vitais que 
orbitavam no terreno do sagrado.
Em 1823 Louis começou a publicar 
trabalhos nos quais aplicava o mé-
todo numérico a grande variedade 
de situações, ao analisar informa-
ções reunidas a partir de seus estu-
dos de casos clínicos e de autópsias, 
desde perfuração intestinal até mor-
te súbita. Um dos mais destacados 
versou sobre tuberculose, a doença 
mais importante da época, sistema-
tizando sintomas e a história natural 
dessa enfermidade, de modo que, 
em 1825, publicou Recherches Ana-
tomopathologiques sur la Phitisie 
Précédées du Rapport Fait a L’Aca-
demie Royale de Médecine par MM 
Bourdois, Royer-Collard et Chomel, 
baseando-se em 123 casos estuda-
dos clínica e patologicamente com 
grande detalhe. Desse texto emer-
giu a chamada “lei de Louis”, se-
gundo a qual a tuberculose começa 
geralmente pelo vértice do pulmão 
esquerdo e que, quando existe tuber-
culose em outros órgãos, acomente 
também o pulmão. A obra comple-
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mentou observações anteriores de 
Laënnec e Bayle. Porém, seu interes-
se pela epidemiologia não morrera 
e em 1828 investigou em Gibraltar 
uma epidemia de febre amarela. No 
ano seguinte publicou dois volumes 
sobre uma entidade confusa que re-
cebia vários nomes (gastro-enterite, 
febre pútrida, adinâmica, atáxica, ti-
fóide). Estabeleceu o quadro clínico 
dessa doença e assim firmou o termo 
febre tifóide. Em 1830, sem ter sido 
nomeado professor - provavelmente 
porque colocava a investigação na 
frente da erudição -, converteu-se 
no mais famoso docente de clínica 
médica de Paris. É possível que essa 
relativa distância do academicismo 
explique o descompromisso para en-
frentar, e desbancar, falsas verdades 
sagradas.
 Louis trabalhou e ensinou no Hôtel-
-Dieu e Pitié-Salpêtrière de Paris. Foi 
descrito por contemporâneos como 
um homem sombrio e introspecti-
vo, e muitas de suas motivações e 
atitudes permanecem misteriosas. 
Casou tarde com a filha do marquês 
de Montferrier e teve apenas um fi-
lho, Armand, falecido, por ironia do 
destino, de tuberculose aos dezoito 
anos, em 1854, doença que seu pai 
tanto estudara. Nesse mesmo ano 
Louis deixou a medicina depois de 
ter abandonado o hospital para tra-
tá-lo. Recebeu não tantas homena-
gens quanto merece. Em 1832 os 
estudantes Marc D’Espine, Théodore 

Maunoir e John Visto criaram a So-
ciété Médicale d’Óbservation, fazen-
do Louis seu presidente perpétuo. 
Teve ilustres discípulos por todo o 
mundo, principalmente nos Estados 
Unidos, pois seu método sempre es-
teve de acordo com o tão cultivado 
pragmatismo americano, que de-
pois tanto desenvolveu a medicina 
baseada em evidências. Faleceu em 
22/08/1872 aos 85 anos. Em 1905, 
quando o famoso William Osler se 
encontrava em Paris por motivo de 
uma conferência, este organizou 
uma homenagem diante de seu tú-
mulo em Montparnasse. A humani-
dade continua devendo-lhe um tri-
buto irresgatável.
Embora um trabalhador incansável 
com inúmeras contribuições impor-
tantes, o gande mérito de Louis foi 
ter extrapolado sua época, ao in-
troduzir a análise de resultados de 
tratamentos baseada no método nu-
mérico. Nesse sentido, seu mais im-
portante trabalho foi Recherche sur 
les Effets de la Saingnée dans Plu-
siers Maladies Inflamatoires, numa 
série de artigos publicados em 1828, 
depois ampliados e impressos como 
livro em 1835, com o título Recher-
ches sur les Effets de la Saingnée 
dans quelques Maladies Inflamma-
toires e sur l’Action de l’Émétique et 
de Vésicatoires dans la Pneumonie. 
Traduzido para o inglês, foi publicado 
nos Estados Unidos no ano seguinte. 
Esse trabalho foi decisivo para criar a 
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medicina baseada em evidências es-
tatísticas e destruir o maior erro mé-
dico de todos os tempos, a panacéia 
do tratamento com sangrias. É certo 
que a prática das sangrias vinha sen-
do abalada por convicções médicas 
emergentes baseadas em observa-
ções empíricas, algum respeito aos 
números e novas teorias sobre do-
enças. O primeiro abalo foi quando, 
numa epidemia em cidades britâni-
cas, por volta do primeiro terço do 
século, alguns médicos começaram a 
questionar os supostos benefícios da 
sangria ao verificarem a piora de do-
entes febris ou tifosos submetidos a 
ela. “Em presença de febre renuncie 
à sangria”, aconselhava um médico 
escocês, mas nada foi tão decisivo 
quanto a ação de Pierre-Charles-
-Alexandre Louis.

O método numérico

O “método numérico” representou 
a última expressão do método ana-
lítico sensualista, considerando ser 
imprescindível levar a quantificação 
à medicina clínica. Com ele poderia 
apreciar-se o valor dos sintomas, a 
evolução, a duração, a gravidade, a 
morbidade, a mortalidade de uma 
doença e a eficácia dos tratamen-
tos. Este método começou quando 
um indivíduo alto, magro e sombrio, 
com longas suíças, atrás de óculos 
redondos e empunhando um cader-
no no hospital de La Pitié em Paris, 

registrava de leito em leito respos-
tas dos pacientes a perguntas sobre 
quando iniciou a doença, que sinto-
mas sentiam, qual foi o efeito do tra-
tamento. A doença era pneumonia e 
o homem era Louis. Sua hipótese de 
trabalho surgiu da desconfiança so-
bre as recomendações de Broussais 
e sobre o valor terapêutico da san-
gria. Numa época em que contava 
só com o exame físico e o estetoscó-
pio - os RXs ainda não haviam sido 
descobertos -, formou um grupo 
homogêneo de 77 pacientes, com o 
mesmo tipo de “pneumonia” e com 
perfeita saúde até o início dos sin-
tomas, para analisar os resultados 
das sangrias. Depois de estabelecer 
rigorosamente o início da doença 
em cada paciente, agrupou-os con-
forme o tempo da sangria, se en-
tre um a quatro dias (41 pacientes) 
ou cinco a nove dias (36 pacientes) 
após o diagnóstico. Foi além: como 
o tempo em que a sangria foi reali-
zada poderia depender da gravidade 
dos pacientes e afetar a mortalida-
de, comparou a severidade dos sin-
tomas entre os dois grupos e não 
detectou diferenças.
A partir daí criou registros que do-
cumentavam o curso da enfermi-
dade e a influência da terapêutica. 
Verificou que “três sétimos” (44%) 
dos sangrados precocemente mor-
reram contra apenas “um quarto” 
(25%) dos sangrados tardiamente, 
um resultado “aparentemente ab-
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surdo” para as concepções da épo-
ca. Utilizando esses dados concluiu 
que a sangria não era o que pen-
savam os médicos. Apesar de ter 
restringido suas conclusões às con-
dições estudadas – como manda a 
melhor técnica estatística: sangria 
em pacientes com pneumonia e não 
todo tipo de sangria -, o impacto foi 
tremendo, pois Louis denunciava 
como prejudicial o mais arraigado 
dos tratamentos. É claro que sobra-
ram ortodoxos em níveis práticos e 
acadêmicos para desmoralizar seu 
trabalho, criticar a amostra estuda-
da, os resultados obtidos, enfim a 
nova ciência numérica que surgia, 
tudo em nome da tradição médica 
dedutivista, historicamente sempre 
avessa a números.
Na época inexistiam testes de sig-
nificância estatística. Assim é que 
as conclusões de Louis surgiram 
instintivas diante da evidência dos 
números encontrados. Cálculos mo-
dernos de significância mostram um 
p = 0,07 para as diferenças entre 
os grupos estudados. Não seria de 
estranhar que algum mentecapto 
moderno (os há em todas as épo-
cas e culturas) duvidasse da valida-
de dos achados de Louis porque o 
p foi maior que 0,05! Por sua vez, 
seus doutos colegas contemporâ-
neos não aceitavam aquela figura 
introspectiva que preferia números 
em vez de eruditas considerações 
sobre classificações de doenças ou 

estéreis discursos favorecendo im-
prováveis condutas teóricas em me-
dicina, mesmo que contrariassem 
evidências palpáveis. Não deixava 
de ser ameaçador, pois, ao introdu-
zir o conceito de ensaios clínicos ob-
jetivos, Louis retirava dos médicos 
seu poder de arbítrio.
Além de ter como resultado a des-
truição de uma construção mítica 
milenar - a sangria -, o trabalho de 
Louis antecipa elementos de amos-
tragem e comparação estatística 
muito antes de esta ciência surgir e 
funda a moderna medicina baseada 
em evidências. De seu texto reti-
ram-se alguns ensinamentos incon-
testáveis e generalizados:
1) Louis comparou grupos e enten-
deu que estes têm que ser similares 
em todos os aspectos, salvo o trata-
mento testado;
2) Se não forem similares, é neces-
sário estimar a influência da idade, 
dieta, sexo, estado clínico e outras 
características;
3) Tangenciou a randomização como 
se considera atualmente, pois che-
gou a escrever sobre selecionar pa-
cientes indiscriminadamente para 
comparar tratamentos, sendo todo 
o restante igual;
4) O comportamento da média deve 
servir como orientação para o prog-
nóstico e tratamento individual e 
não o contrário; o indivíduo que foge 
ao grupo é a exceção, não a regra;
5) À freqüente crítica de que cada 
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caso é único e não pode seguir 
exemplos gerais responde que, se 
fosse assim, a medicina estaria im-
pedida de progredir.
É emblemático o seguinte trecho 
escrito por ele: “Por exemplo, numa 
epidemia qualquer, vamos supor 
quinhentos doentes indiscrimina-
damente e submetidos a um trata-
mento específico, e quinhentos ou-
tros, tomados da mesma maneira 
e tratados de modo diferente; se a 
mortalidade for maior entre os pri-
meiros que entre os segundos, não 
devemos concluir que o tratamen-
to foi menos apropriado ou menos 
eficaz no primeiro grupo que no se-
gundo? Isto é inquestionável, por-
que entre tão grande grupo serão 
encontradas similaridades de condi-
ção e, todas as coisas sendo iguais, 
a conclusão será rigorosa.” Ou este 
outro: “É impossível apreciar cada 
caso com exatidão matemática e é 
precisamente neste sentido que a 
enumeração torna-se necessária. 
Assim fazendo, os erros (que são 
inevitáveis), sendo os mesmos nos 
dois grupos de pacientes submeti-
dos a diferentes tratamentos, com-
pensam-se mutuamente e podem 
ser descartados sem afetar mate-
rialmente a exatidão dos resulta-
dos.” Só não falou em randomização 
mas a idéia está implícita no trecho 
acima.
Os gênios sempre se antecipam; 
os seguidores vêm depois. Gradu-

almente o “método numérico” de 
Louis começou a ganhar aceitação 
entre os médicos e hoje a estatísti-
ca médica, a epidemiologia clínica e 
a medicina baseada em evidências 
constituem ciência complexa, espe-
cializada e imprescindível para to-
das as áreas da medicina.
É incrível que uma prática inútil e 
perniciosa como a sangria tenha se 
mantido por tempos imemoriais e 
por documentados vinte e cinco sé-
culos de história, iludindo médicos 
e pacientes. Talvez a explicação se 
deva a sentimento de onipotência 
por parte dos médicos, dogmas ar-
raigados, inércia mental, argumento 
da autoridade, alternativa de algo a 
fazer, sensação de euforia pelos do-
entes depois de, apesar da sangria, 
a natureza vencer uma doença de-
bilitante, e auto-sugestão pelos pa-
cientes. Conforme mostra a história 
da medicina, os avanços da tera-
pêutica clínica sempre têm vindo a 
reboque dos progressos nas ciên-
cias básicas. Por fim, novas teorias 
sobre doenças decorrentes dos tra-
balhos de Morgagni, de Bichat e de 
Virchow - colocando respectivamen-
te a origem das doenças e dos sin-
tomas nos órgãos, nos tecidos e nas 
células -, e a teoria microbiana de 
Pasteur e Koch - que imputava a mi-
cróbios outras tantas -, terminaram 
com a teoria dos humores e a lógica 
das conseqüentes sangrias que, por 
efeito residual persistente, mantive-
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ram-se até seu completo ocaso no 
século XX.
Assim é que a maior descoberta 
da fisiologia humana, a da circula-
ção sanguínea, mostrou que o san-
gue não serve apenas para jorrar 
ou para ser infundido mas antes de 
tudo para levar oxigênio, nutrientes 
e anticorpos às células e delas reti-
rar bióxido de carbono e catabolitos. 
Muito mais do que jorrar, o sangue 
deve circular.

Conclusões

Embora ainda não existisse formal-
mente uma teoria epidemiológica 
no início do século XIX, Pierre-Char-
les-Alexandre Louis (1787-1872) 
destruiu míticas teorias médicas 
baseando suas pesquisas em dois 
princípios epidemiológicos princi-
pais: comparação de grupos e com-
portamento populacional. Estudan-
do as causas do enfisema ou da 
tuberculose ou a pretensa eficácia 
da sangria, Louis insistiu sobre a 
necessidade de um grupo controle e 
sobre a qualidade das informações 
nas quais os achados se baseavam, 
checando a consistência lógica dos 
resultados por comparação com 
grupos controle. Também insistiu 
que predições só podem ser confi-
áveis com um grau mensurável de 
certeza em grupos populacionais 
mas não em nível individual. Abriu o 
caminho para a construção da mo-

derna medicina baseada em evidên-
cias.

REFERÊNCIAS

1. Gottschall C. Pilares da Medicina. 
A construção da Medicina por seus 
pioneiros. Editora Atheneu. São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Pre-
to, Belo Horizonte 2009.

2. Louis P. Recherche sur les effets 
de la saingnée dans plusiers mala-
dies inflammatoires. Arch Gen Med 
1828;21:321-336.

3. Louis P. Recherches sur les effets 
de la saingnée dans quelques ma-
ladies inflammatoires et sur l’action 
de l’emétique et des vesicatoires 
dans la pneumonie. Paris. Librairie 
de l’académie royale de médecine 
1835.

4. Morabia A, Rochat T. Reproducibili-
ty of Louis’ definition of pneumonia. 
Lancet 2001;358:1188.

5. Morabia A. PCA Louis and the birth 
of clinical epidemiology. J Clin Epi-
demiol 1996;49:1327-1333.

Endereço para correspondência: 
Acad. Carlos A.M. Gottschall
Email: carlos.gottschall@cardiologia.org.br



176

ARTROSCOPIA DO PUNHO A SECO. 
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA TÉCNICA

DRY WRIST ARTHROSCOPY 
PRELIMINARY EVALUATION OF THE TECHNIQUE

Deise Godinho1, 
Rossano Fiorellib2

1 Ortopedista especialista em Cirurgia da Mão    
2 Professor Titular, Chefe do Departamento de Cirurgia e Coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Medicina da UNIRIO

RESUMO

Objetivos: Analisar a técnica de artroscopia do punho a seco, quanto às suas van-
tagens e desvantagens sobre a técnica convencional, úmida.
Método: Avaliação prospectiva de 15 artroscopias de punho realizadas a seco: 
10 casos de fraturas intra-articulares da extremidade distal do radio e 05 casos 
de lesões ligamentares. Foram avaliados: o tempo operatório, a necessidade de 
mudança de técnica (para a convencional) e a incidência de complicações relacio-
nadas à técnica a seco.
Resultados: Nos casos revisados, constatou-se a necessidade frequente de con-
versão da técnica a seco para úmida (convencional), porém não houve aumento 
do tempo operatório, nem houve complicações referentes à ausência de líquido. 
Conclusão: Concluímos que a versão a seco da artroscopia do punho não tornou 
a cirurgia mais longa, nem houveram complicações nos casos avaliados. A técnica 
mostrou – se efi caz alternativa para a realização do procedimento sem distensão 
articular através de líquidos, de forma segura e fácil. Apresenta vantagens sobre 
a técnica úmida quanto a manutenção da anatomia, sem infi ltração dos tecidos. O 
uso de coagulação térmica determina mudança para técnica úmida.

Palavras-chave: Artroscopia; traumatismos do punho; ligamentos.
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ABSTRACT

Objective: To analyze de advantages and disadvantages of dry over conventional 
wrist arthroscopy.
Method: Prospective study analysed fifteen dry wrist arthroscopies, between June 
2013 and August 2015:10 cases were of intra articular distal radius fracture and 
05 of ligament injuries. The operative time, the need to convert to wet arthroscopy 
and complications related to the absence of fluid were analyzed.
Results: In the series of analyzed cases we had the frequent need to convert to 
wet arthroscopy but no increase in operative time and no complications related to 
the technique were found.
 Conclusion: We have concluded that the dry version of wrist arthrocopy did not 
increase surgery time and no complications were found in the reviewed cases. The 
dry technique showed to be an effective alternative to the procedure, without li-
quid distension of the joint, in a safe and easy way. It proved advantageous when 
compared to the wet technique as it maintains the anatomy, without tissue infiltra-
tion. A disadvantage was the impossibility of simultaneous use of thermal probes.

Key words: Arthroscopy, wrist injury, ligament.

INTRODUÇÃO

A artroscopia do punho, desde que 
foi descrita (1,2), vem sendo reali-
zada seguindo o mesmo princípio da 
técnica utilizada em grandes articu-
lações, como joelho e ombro, com a 
distensão articular por meio da in-
fusão de líquido, seja com o uso de 
bombas ou através da gravidade. A 
diferença é que o tamanho restrito 
da cavidade articular do punho faz 
com que a infusão líquida não seja 
livre de complicações. 
O advento da artroscopia, nas cirur-
gias da mão e punho, abriu novas 
possibilidades para o diagnóstico e 

tratamento de lesões intra-articula-
res, de forma minimamente invasi-
va, diminuindo, assim, a quantidade 
e a extensão de cicatrizes, fibrose 
pós-operatória e alterações vascula-
res decorrentes dos acessos cirúrgi-
cos. A artroscopia do punho permi-
te visualização direta da superfície 
articular, sob visão e luminosidade 
amplificadas (3).
Atualmente, são muitas as indica-
ções para artroscopia do punho. Cito 
as principais: auxílio na redução de 
fraturas intra-articulares da extre-
midade distal do radio, diagnóstico 
e tratamento de lesões ligamenta-
res, realização de ressecções ósse-
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as, artrodeses parciais e sinovecto-
mias (4, 14).
 Uma variante da técnica clássica de 
artroscopia de punho, descrita por 
Francisco del Pinal foi denominada 
artroscopia a seco (5). Evitar uma 
possível síndrome compartimental 
seria a principal vantagem sobre a 
técnica convencional, mas, a não 
utilização de líquido para distensão 
articular, permitiria melhor visua-
lização das estruturas que, assim, 
manteriam suas formas anatômicas 
livres da infiltração.
Na artroscopia a seco, a simples 
tração axial pelos dedos é suficien-
te para formar uma cavidade óptica 
que permite a realização de vários 
procedimentos dispensando a dis-
tensão articular através de líquido.
Segundo o autor, Del Pinal, a prin-
cipal indicação da artroscopia a 
seco, quando comparada à técni-
ca convencional – úmida -, seria 
no auxílio da redução de fraturas 
intra-articulares, em osteotomias 
intra-articulares e na reinserção 
da fibrocartilagem. A ausência de 
líquido facilitaria a redução e a ma-
nipulação de fragmentos ósseos e 
a conversão em cirurgia aberta se 
tornaria mais simples pela manu-
tenção da anatomia.
Devido à ausência de artigos re-
ferentes à artroscopia do punho a 
seco, na literatura nacional, acha-
mos apropriado relatar nossa expe-
riência com a técnica.

O objetivo da análise dos casos foi o 
de avaliar as vantagens da artrosco-
pia do punho a seco sobre a técnica 
convencional, úmida.

Material  

Foram avaliadas 15 artroscopias de 
punho a seco, realizadas entre ju-
nho de 2013 e agosto de 2015, sen-
do 10 casos de fraturas intra-articu-
lares do radio distal e 05 casos de 
lesões ligamentares fibrocartilagem 
(Tabela 1).
O grupo das fraturas constituiu-se 
de 10 pacientes: 04 do sexo femini-
no e 06 do masculino. O das lesões 
ligamentares, de 05 pacientes: 02 
do sexo feminino e 03 masculinos. A 
indicação cirúrgica para a realização 
da artroscopia foi baseada em ima-
gens de radiografias e de tomografia 
computadorizada, nos casos de fra-
turas, e de ressonância magnética, 
nos casos de lesões ligamentares. A 
osteossíntese das fraturas foi reali-
zada em todos os casos, com placa 
volar bloqueada para radio distal.
 
Método

O trabalho foi realizado prospectiva-
mente, sendo indicada a artroscopia 
a seco em todos os pacientes que 
tinham indicação para a artroscopia 
convencional, úmida.
Este trabalho fez parte da realização 
e avaliação do Mestrado Profissio-
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Pacientes Sexo Diagnóstico Tempo 
Operatório

Mudança 
de 

Técnica

Complica-
ções

01-R C F F Lesão FCT 65min S N

02-M B CS M # RD 75min N N

03-V L K F # RD 75min N N

04- M B M Lesão FCT 50min N N

05-M E W F # RD 90min N N

06-J D S S F # RD 80min N N

07- M S M #RD 90min S N

08- PRLC M #RD 72min N N

09-MRS M #RD 87min N N

10-ALS M #RD 84min N N

11-JD M #RD 75min N N

12-J K C F Lesão FC-
T+LT 80min S N

13- N A R M Lesão FCT 60min S N

14-B K F F # RD 87min N N

15- R L M M Lesão FCT 70min S N

Tabela 1
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nal, da autora principal, no Depar-
tamento de Cirurgia do Hospital Ga-
ffrée Guinle da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro.
Foram avaliados os seguintes parâ-
metros:
1-tempo operatório (importante, 
uma vez que os procedimentos são 
realizados sob isquemia do membro 
superior).
2-conversão da técnica seca em 
úmida (por dificuldades técnicas de 
visão a seco ou necessidade de uso 
de coagulação térmica).
3-incidência de complicações rela-
cionadas à técnica a seco.

Resultados

 O tempo operatório não aumentou 
de forma significativa nos casos re-
vistos, devido ao fato da técnica ser 
a seco, pois todos os procedimentos 
decorreram dentro de tempo consi-
derado seguro para a realização de 
cirurgia sob isquemia do membro 
superior (6). Nosso tempo médio foi 
de 76 minutos, variando de 50 a 90 
minutos.
Em todos os casos (n=15), a artros-
copia começou a seco; porém, em 
05 houve necessidade de distensão 
líquida da cápsula articular, para a 
finalização do procedimento. Des-
tes, 04 eram lesões ligamentares 
que necessitaram do uso da coagu-
lação térmica.
Nas fraturas intra-articulares do ra-

dio distal (n=10), a técnica seguiu 
a seco, até o final da cirurgia, em 
09 pacientes, apesar de terem sido 
realizadas várias lavagens tempo-
rárias da articulação, para retirada 
de debris e limpeza da ótica. Em 
01 caso houve necessidade de au-
mentar a distensão capsular para 
manipulação dos fragmentos, sen-
do, portanto necessária a conversão 
para a técnica úmida.
Nos casos por nós estudados não 
houve complicações relacionadas à 
técnica artroscópica em si, nem ao 
fato específico de ser a seco.

Discussão

A possibilidade de se obter uma vi-
são da anatomia intra-articular do 
punho, sem distorções e sem in-
filtração dos tecidos, foi o que nos 
atraiu a utilizar a técnica a seco. A 
pouca informação na literatura na-
cional, nos levou a realização deste 
artigo, a pesar do reduzido número 
de casos.
Seguimos, rigorosamente, as orien-
tações do autor da técnica, Francis-
co Del Pinal, quanto aos detalhes 
que garantem o sucesso do procedi-
mento como:
1- Não infundir líquido para disten-
são do espaço articular, antes da 
abertura dos portais.
2- Manter aberta a válvula lateral da 
guia de proteção da ótica, durante 
o tempo todo, para evitar o colapso 
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da cápsula articular, devido a pres-
são negativa intra-articular, incapa-
citando a visão.
3-Dar atenção especial quanto ao 
entupimento da cânula de aspiração 
por debris secos. As várias inter-
rupções da cirurgia, para lavagem 
e desobstrução da sucção, tornam 
o procedimento artroscópico a seco 
excessivamente longo e cansativo. 
Logo deve-se fazer a lavagem do 
equipamento de sucção sempre du-
rante os momentos em que o apare-
lho não está em uso.
4- Aquecer a ótica em soro morno, 
antes de se iniciar a cirurgia, já que 
a diferença de temperatura entre a 
ótica (mais fria) e a cavidade articu-
lar (mais quente) pode tornar a vi-
são turva nos primeiros minutos do 
procedimento a seco. 
5- Irrigar temporariamente a articu-
lação, passo fundamental do proce-
dimento, realizada através da cone-
xão de uma seringa com 5 a 10 ml de 
solução salina na válvula lateral da 
guia de proteção da ótica (Figura1). 
Não é necessário que se pressione o 
embolo da seringa, uma vez que a 
pressão negativa intra-articular fará 
a sucção do líquido. Em seguida, a 
seringa deve ser removida, para que 
a válvula fi que aberta, permitindo a 
livre circulação de ar (5,7). Lavagens 
frequentes, com sucção do liquido, 
são essenciais principalmente nos 
casos de fraturas intra-articulares 
quando há sangue e coágulos.

A redução da superfície articular de 
forma anatômica deve ser o obje-
tivo principal dos cirurgiões que se 
dispõem a tratar fraturas intra-ar-
ticulares. Os benefícios da redução 
dos fragmentos a desvios menores 
que 02mm já foram comprovados 
através de inúmeros trabalhos cien-
tífi cos (8). A artroscopia permite vi-
sualizar, de forma direta e ampliada 
a fragmentação articular com ima-
gem superior àquela obtida pela ra-
dioscopia per operatória (9,10). 
Ainda existe resistência quando ao 
uso da técnica, de forma rotineira, 
como coadjuvante no tratamento 
das fraturas intra-articulares do ra-
dio distal. A necessidade de treina-
mento em artroscopia, consumo de 
tempo operatório e gasto com ma-
teriais estariam na lista das razões, 
pelas quais a artroscopia de punho 

Figura 1. Lavagem temporária na ar-
troscopia a seco. Seringa com 05ml de 

solução salina adaptada a válvula
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ainda seja praticada por poucos (7). 
Concordamos com o autor da téc-
nica, Del Pinal, que a qualidade da 
visão fornecida pela artroscopia do 
punho a seco, no auxílio da redução 
dos fragmentos, é superior à da ob-
tida sob fluidos.
É compreensível que, sempre que 
se introduz técnica nova ou variante 
de técnica já estabelecida, pratica-
da há algum tempo e com sucesso, 
haja certa resistência pela maioria 
dos cirurgiões. 
Quando comparando as vantagens, 
descritas pelo autor, e nossas obser-
vações vimos que eliminar a possi-
bilidade de provocar síndrome com-
partimental nos casos de fraturas 
intra-articulares do radio distal, seria 
uma importante razão para a adoção 
da técnica. Esta grave complicação, 
provavelmente, ocorreria pela difu-
são de líquidos através dos traços de 
fratura intra-articulares e lesões cap-
sulares para os compartimentos do 
antebraço e mão. Segundo o autor, 
essa seria a principal vantagem. Po-
rém faltam dados na literatura, sobre 
qual é a real incidência da síndrome 
compartimental, como complicação 
da artroscopia do punho (11,12,13). 
Não houve nenhum caso de síndro-
me compartimental na nossa série a 
seco nem em nossa experiência com 
a técnica úmida.
Outra vantagem do procedimento 
a seco seria a possibilidade do uso 
de instrumentais de maior diâmetro 

(13), úteis quando se está manipu-
lando um fragmento ósseo. O extra-
vasamento de líquido, pelos portais, 
na artroscopia convencional é mais 
um fator de transtorno durante o 
procedimento. É um detalhe técnico 
que facilita e abrevia o tempo ope-
ratório.
Porém de todas as vantagens, a ma-
nutenção da anatomia sem infiltra-
ção dos tecidos, seria a nosso ver, 
a principal. A combinação de proce-
dimentos abertos com artroscópicos 
fica mais fácil quando não há distor-
ção da anatomia. 
Se o procedimento artroscópico tem 
o potencial para ser mais demora-
do, como por exemplo, nas fraturas 
intra-articulares com grande frag-
mentação ou lesões ligamentares 
com instabilidade, a artroscopia a 
seco tem vantagem sobre a con-
vencional pois evita a exposição dos 
tecidos a um tempo prolongado de 
imersão em líquido. A ausência de 
líquido mostrou-se bastante útil em 
determinadas etapas da artrosco-
pia, como no momento de realizar a 
redução de um fragmento articular, 
uma vez que não há flutuação.
Como desvantagens podemos citar 
que a artroscopia a seco não per-
mite o uso da coagulação térmica, 
uma vez que a não dissipação do ca-
lor pode gerar danos severos à car-
tilagem articular, devendo, portan-
to, ser realizada, imperativamente, 
sob fluxo contínuo de líquido. Em 04 
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casos, foi preciso trocar de técnica, 
pela necessidade do uso da coagu-
lação. Apesar de o autor afi rmar que 
a volta para a técnica a seco, após o 
uso da coagulação, é recomendada, 
optamos por seguir sob líquido, para 
economizar tempo.
O aquecimento do instrumental, óti-
ca e shaver, ocorre normalmente e 
não é percebido, quando há líqui-
do fl uindo; porém, na artroscopia a 
seco pode-se tornar um problema, 
como queimaduras em portais, des-
critas pelo próprio autor. Nos ca-

sos revisados, tivemos uma ótica 
queimada durante o procedimento, 
ocorrência que atribuímos ao ex-
cesso de calor dentro da cavidade 
articular, porém não consideramos 
como complicação. 
Como limitação óbvia do nosso tra-
balho temos o pequeno número de 
casos, entretanto, dada as vanta-
gens acima citadas, esta tem sido 
nossa primeira opção no tratamen-
to das fraturas articulares, com 
desvios, da extremidade distal do 
rádio. 

Conclusão 

Concluímos que a artroscopia do 
punho a seco não torna o procedi-
mento cirúrgico mais longo.
Apresenta vantagens sobre a técni-
ca úmida quanto a manutenção da 
anatomia, uma vez que os tecidos 
não se encontram infi ltrados.
O uso de coagulação térmica deter-
mina mudança para técnica úmida.
Não houve complicações nesta série 
de pacientes.
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INTRODUÇÃO

Dentre as incontáveis doenças in-
fl amatórias crônicas que atualmen-
te assolam a humanidade, as doen-
ças infl amatórias intestinas (DIIs), 
representam uma das mais fasci-
nantes e desafi adoras, por conta 
das difi culdades em se desvendar 
sua(s) causa(s) e mecanismos pa-
togênicos, da grande heterogenei-
dade de manifestações clínicas, do 
curso imprevisível, e das opções 
terapêuticas ainda insatisfatórias 
(1,2). As duas formas principais das 
DIIs, a doença de Crohn (DC) e a 
retocolite ulcerativa (RCU) consti-
tuem entidades claramente distin-
tas em suas apresentações típicas. 
Entretanto, as DIIs frequentemente 
exibem formas variáveis e peculia-
res, criando dilemas diagnósticos e 

de manejo terapêutico, levantando 
a possibilidade de que formas atípi-
cas adicionais também existam com 
suas próprias características pato-
gênicas e necessidades terapêuticas 
distintas. Todas essas difi culdades 
inerentes às DIIs determinaram as 
opções terapêuticas, que evoluí-
ram de abordagens puramente em-
píricas dos anos de 1940, para os 
atuais, incluindo os biológicos e as 
pequenas moléculas, baseados em 
conhecimentos da fi siopatologia (3). 
Apesar do progresso inquestionável, 
a taxa geral de sucesso com uso dos 
medicamentos mais recentes para 
indução e manutenção da remissão 
no longo prazo, tanto na DC como 
na RCU, mal atinge os 50%. Um 
desfecho assim é obviamente insa-
tisfatório e nos conduz à seguinte 
questão: o quê exatamente estamos 
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tratando quando prescrevemos me-
dicamentos para os pacientes com 
DIIs? Estamos tratando a doença 
como um todo, contemplando to-
dos os seus múltiplos componentes, 
ou estamos simplesmente tratan-
do a inflamação? Afinal, a maioria 
dos medicamentos administrados 
para pacientes com DC ou RCU tem 
por objetivo controlar a inflamação 
através da supressão da resposta 
imunitária sistêmica ou intestinal. 
É indubitável que grandes avanços 
têm sido alcançados no entendi-
mento de como o sistema imunitá-
rio funciona   e de como ele pode 
ser modulado. Esse progresso tem 
criado muitos novos caminhos para 
intervenção na resposta inflamató-
ria, entretanto o sistema imunitá-
rio é incrivelmente complexo. Um 
estudo recente baseado em análise 
proteômica permitiu a identificação 
de 180.000 interações de alta con-
fiabilidade entre 460 receptores e 
300 ligantes (4). Considerando esta 
complexidade esmagadora, quantas 
e quais interações seriam relevantes 
nas DIIs, e quais delas deveriam ser 
alvo de intervenção para o contro-
le da inflamação intestinal de forma 
decisiva? Mesmo presumindo que 
a inflamação possa ser controlada, 
complexidades semelhantes ou até 
maiores podem existir em relação a 
outros componentes estabelecidos 
na patogênese das DIIs, incluindo 
o exposoma (o ambiente), o geno-

ma (as variantes genéticas associa-
das com as DIIs) e o microbioma (a 
microbiota intestinal). Desta forma, 
se pararmos por um momento que 
seja, e nos debruçarmos sobre to-
dos esses componentes altamente 
complexos e  suas interações, pa-
rece lógico concluir que o progresso 
futuro nas DIIs dependerá de novas 
abordagens científicas voltadas tan-
to para a patogênese como para a 
terapia.

Doenças complexas: velhos e 
novos paradigmas 

Uma razão fundamental pela qual 
as DIIs irão requerer novas abor-
dagens científicas está no fato de 
constituírem doenças complexas 
prototípicas. Doenças complexas 
são definidas como entidades clíni-
cas que não são causadas por um 
agente ou defeito isolado, mas pela 
fusão de múltiplos fatores. Tanto a 
DC quanto a RCU se encaixam nesta 
definição, considerando que o expo-
soma, o genoma, o microbioma, o 
imunoma, e provavelmente outros 
“omas” estão envolvidos na sua pa-
togênese (1). Doenças complexas 
têm sido reconhecidas por um lon-
go tempo, e o entendimento sobre 
sua patogênese tem evoluído pro-
gressivamente de uma visão mais 
simplista para uma muito mais in-
tricada. No século XX, a noção de 
causa de doenças complexas ainda 
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ficava restrita a um único genótipo 
determinando um fenótipo, e a con-
sequente expressão de uma doença. 
No presente, uma interpretação as-
sim, conveniente mas ingênua, vem 
sendo substituída por uma outra que 
inclui a  participação  de múltiplos 
componentes, com suas interações 
funcionais multidirecionais  ao longo 
do tempo, e as manifestações clíni-
cas multifacetadas que se desenvol-
vem em consequência (5). Os com-
ponentes constituintes de doenças 
complexas variam de doença para 
doença, mas alguns fatores parecem 
ser comuns a muitas, senão a todas 
estas doenças. Entretanto, progres-
sos continuados nos campos da bio-
logia, tecnologia e informática modi-
ficam constantemente a importância 
relativa de cada fator. Isto fica bem 
ilustrado pela contribuição de varian-
tes genéticas para a patogênese de 
doenças, um exemplo que se aplica 
perfeitamente às DIIs. A explosão de 
estudos de associação genômica am-
pla (GWAS) nos últimos quinze anos 
culminou com a detecção de mais de 
200 variantes associadas com DC, 
RCU ou ambas (6). Tais descobertas 
têm estimulado investigações nume-
rosas e intensas sobre as variantes 
genéticas mais fortemente associa-
das com as DIIs, como NOD2, IL-23R 
e ATG16L1, bem como outras varian-
tes relacionadas com mecanismos de 
doença, todavia resultados conclusi-
vos ainda não foram alcançados. O 

mesmo se aplica aos estudos inces-
santes sobre a composição da micro-
biota intestinal nas DIIs (7). A razão 
pela ausência frustrante de respos-
tas definitivas é simples: nenhum fa-
tor isoladamente pode desencadear, 
mediar ou perpetuar as DIIs, mas 
múltiplos fatores precisam estar jun-
tos para permitir que a doença surja. 
A maioria dos genes e suas variantes 
exibem pleiotropismo, definido como 
a associação com mais de um fenóti-
po distinto, o que parece ser a regra 
tanto em traços humanos como em 
doenças complexas (8). A maioria 
das variantes genéticas apresentam 
penetrância baixa e estão sujeitos à 
influência de exposições ambientais 
específicas que são por si de baixa 
penetrância (9), e é a combinação 
delas que determina a expressão e 
a função gênica finais. Além disso, 
a microbiota e o sistema imunitário 
também têm sido vistos como com-
ponentes necessários ao desenvolvi-
mento da maioria das doenças com-
plexas (10). Portanto, multiplicidade, 
complexidade e heterogeneidade 
devem ser consideradas como ingre-
dientes fundamentais no paradigma 
atual das DIIs.

Variabilidade da resposta 
humana à lesão

Um elemento adicional deve ser 
acrescentado à multiplicidade, com-
plexidade e heterogeneidade dos fa-
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tores que contribuem para  as  DIIs: 
o fator humano ou, mais precisa-
mente, a variabilidade marcante que 
os humanos exibem em resposta a 
um mesmo estímulo, e o grau de 
efetividade das intervenções tera-
pêuticas. Um excelente exemplo de 
tal variabilidade humana é ilustrado 
pelo estudo de Morris e colaborado-
res (11). No trabalho, os autores in-
duziram uma lesão traumática míni-
ma da pele de indivíduos normais e, 
posteriormente, mediram o número 
de leucócitos infiltrando a lesão, e a 
resposta à ação anti-inflamatória da 
aspirina. No estudo, os investigado-
res observaram que, enquanto em 
alguns pacientes a infiltração por 
leucócitos diminuía em resposta à 
aspirina, conforme o esperado, em 
outros, nenhuma resposta aconte-
cia, ou ainda ocorria um efeito pa-
radoxal com aumento do número de 
leucócitos no local da lesão. Con-
siderando que todos os indivíduos 
eram saudáveis, a variabilidade da 
resposta à aspirina poderia ser atri-
buída a  características intrínsecas 
de cada participante. Esse resultado 
é digno de nota pois sugere que, ao 
desenvolverem uma doença, os hu-
manos podem apresentar respostas 
diversas com manifestações clínicas 
igualmente diversas. A razão por 
trás da variabilidade da resposta em 
humanos, a estímulos internos e ex-
ternos, tem sido investigada recen-
temente e resultou na publicação de 

uma série de três estudos elegantes 
(12-14), os quais fazem parte do 
Human Functional Genomics Project 
(HFGP) (15). 
Nesses estudos os autores recruta-
ram centenas de voluntários nor-
mais e investigaram sua resposta 
imunitária com relação a três fato-
res separados: 
a) a interação hospedeiro-ambien-
te; 
b) a constituição genômica, e 
c) a influência do microbioma – le-
vando em conta nos três fatores a 
idade, sexo, índice de massa corpó-
rea (IMC), medicamentos e variabi-
lidade sazonal. 
Os resultados mostraram uma varia-
bilidade marcante com idade, sexo, 
e estação do ano, com estes fatores 
tendo um impacto importante sobre 
o tipo de citocina pro-inflamatória 
(IL-6, IL-1β e TNF-α) produzida  por 
monócitos; 17 loci independentes e 
patógenos específicos sendo asso-
ciados com monócitos e citocinas Th 
em particular; e a função do micro-
bioma, ao invés da taxa (unidade 
taxonômica) como tendo os efeitos 
mais pronunciados sobre a produção 
de IFN-γ e TNF-α (12-14). Portanto, 
se tamanha diversidade é intrínseca 
a humanos saudáveis, diversidade 
semelhante também seria esperada 
quando do adoecimento. Se a doen-
ça adquirida estiver na categoria de 
doenças complexas crônicas, como 
a DC e RCU, pode-se esperar um 
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grau ainda mais alto de variabilida-
de nos mecanismos de doença, nas 
características clinicas, e na respos-
ta à terapia. De fato, isto é exata-
mente o que se observa quando li-
damos com pacientes que padecem 
de RCU ou de DC.

Omas, interactomas e o 
interactoma das DIIs

O número e os tipos de fatores que 
contribuem para o desenvolvimento  
de doenças complexas crônicas po-
dem variar de acordo com a enfer-
midade, mas os fatores ambientais, 
genéticos, microbianos e imunitários 
são, geralmente, comuns à maioria 
das doenças inflamatórias crônicas. 
Entretanto, fatores adicionais cer-
tamente desempenham papéis su-
plementares ou complementares na 
patogênese das doenças, mas sua 
identificação irá requerer um tipo de 
investigação que está aquém daqui-
lo que estudos epidemiológicos, ge-
néticos, microbianos e imunológicos 
podem oferecer no presente. Este 
modelo geral também se aplica às 
DIIs, todavia os fatores nelas impli-
cados precisam ser vistos sob uma 
perspectiva mais inovadora e mais 
abrangente daqui por diante.  
Ao  adotar o novo paradigma de do-
enças complexas mencionado aci-
ma, torna-se imperativo lembrar 
que cada fator que contribui para a 
patogênese das DIIs não constitui 

entidade isolada, mas a soma de to-
das as partes que compõem tal fator. 
Por exemplo, quando se aponta ao 
ambiente como um fator patogêni-
co, isso não deve se referir somente 
a itens selecionados tais como ta-
bagismo, dieta, ou poluentes indus-
triais, mas sim a todos as exposi-
ções ambientais sofridas ao longo 
da vida inteira (incluindo o estilo 
de vida), desde o período pré-na-
tal (9). Esta noção mais abrangente 
traz à tona o conceito de “oma” e 
“interactoma”, e também a neces-
sidade de renomear os componen-
tes da patogênese das DIIs como 
exposoma, genoma, microbioma, 
imunoma e todos os demais “omas” 
implicados (16). Um “oma” repre-
senta a totalidade de qualquer sis-
tema complexo particular, como no 
exposoma, genoma, epigenoma, 
transcriptoma, microbioma, prote-
oma, metaboloma, imunoma, e  as-
sim  por diante. A integração fun-
cional de todos esses omas cria um 
“interactoma”, originalmente defi-
nido como uma rede biológica com 
subunidades que são física e funcio-
nalmente ligadas em um todo (17). 
Portanto, no contexto deste artigo, 
o “interactoma das DIIs” é definido 
como uma rede biológica na qual a 
desregulação de suas subunidades 
(omas) causa inflamação intestinal, 
a qual pode ser alterada pela inter-
venção em nós reguladores (hubs) 
da rede (18).
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A medicina de redes 
(network medicine): uma 
nova abordagem para 
doenças complexas e seu 
tratamento 

Implícito no novo paradigma de do-
enças complexas está o pré-requi-
sito  de se adotar novas maneiras 
de pensar sobre a tarefa que se 
apresenta, executando estudos e 
elaborando soluções. Essas novas 
maneiras não são necessariamen-
te simples, particularmente no que 
se refere ao uso de ferramentas de 
investigação tais como a bioinfor-
mática, mas elas são indispensáveis 
para promover o progresso e encon-
trar respostas. Esses conceitos são 
sintetizados de forma admirável por 
Iyengar em um comentário perspi-
caz intitulado “doenças complexas  
requerem tratamentos complexos” 
(19). 
Alguns trechos-chave do comentá-
rio são apresentados a seguir: 
1) medicamentos, em grande parte, 
funcionam em um nível molecular, 
tal como as doenças se originam de 
disfunções moleculares; 
2) disfunções ou defeitos diferem de 
pessoa para pessoa, devido às va-
riações e mudanças no genoma e 
no ambiente em que se inserem; 3) 
doenças complexas não podem ser 
tratadas de forma efetiva pela mo-
dulação de um único alvo; 
4) a combinação de medicamentos 

que agem sobre diferentes alvos 
dentro de uma rede deverá ser mais 
eficaz do que o tratamento da do-
ença com um medicamento isolado; 
5) as abordagens atuais devem ter 
alcançado seus limites e, daqui para 
frente, será necessário pensar de 
forma diferente para conduzir a des-
coberta e o uso de medicamentos; 
6) tratamentos baseados em biolo-
gia de sistemas provavelmente se 
tornarão cada vez mais importan-
tes, na medida que a maioria das 
doenças sofre múltiplas modifica-
ções moleculares durante sua pro-
gressão.
Se uma nova abordagem requer o 
uso de biologia de sistemas, antes 
de mais nada se faz necessário de-
finir biologia de sistemas. Existem 
múltiplas definições, e três das mais 
abrangentes são citadas aqui: a Wi-
kipédia define biologia de sistemas 
como a “modelagem computacional 
de sistemas biológicos”; o National 
Institutes of Health/National Insti-
tute of Allergy and Infectious Dise-
ases definem biologia de sistemas 
como “uma abordagem em pesquisa 
biomédica para o entendimento de 
um quadro maior, através da análise 
conjunta de suas partes. Isto está 
em total contraposição com déca-
das de uma biologia reducionista, 
que envolvia a análise das partes 
separadamente”; MedicineNet.com 
define biologia de sistemas como 
o estudo de sistemas biológicos le-
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vando-se em conta as interações de 
elementos-chave tais como DNA, 
RNA, proteínas, e células, e suas 
relações recíprocas”. Os pontos em 
comum de todas as definições estão 
nos conceitos de inclusão, integra-
ção e interação, que constituem  os 
componentes fundamentais de re-
des (networks). Redes não são do-
mínios exclusivos de computadores, 
redes de televisão, rádios, institui-
ções financeiras, ou grupos sociais, 
mas também de todos os sistemas 
que controlam a saúde e a doença. 
A importância das redes biológicas 
foi destacada recentemente em li-
vro intitulado “Medicina de Redes” 
(“Network Medicine”) (20), onde os 
editores de forma convincente enfa-
tizam a importância de se estudar 
redes biológicas como a chave para 
o entendimento e o tratamento de 
doenças complexas. Algumas de 
suas observações são aqui destaca-
das: “Pesquisadores da área médica 
há muito têm procurado identificar 
defeitos moleculares isolados como 
causadores de doenças, com o ob-
jetivo de desenvolver terapias mila-
grosas, infalíveis para tratá-las. Mas 
este paradigma acaba por negligen-
ciar a complexidade inerente das 
doenças humanas, e tem resulta-
do frequentemente em tratamentos 
que se mostram inadequados ou re-
pletos de efeitos adversos. Ao invés 
de tentar encaixar a patogênese das 
doenças dentro de um modelo redu-

cionista, a medicina de redes abra-
ça a complexidade das múltiplas 
influências sobre a doença e conta 
com muitos tipos diferentes de re-
des. Através do desenvolvimento de 
técnicas e tecnologias que abordam 
de forma equilibrada e integrada a 
variação genética, o metabolismo 
celular, e a função das proteínas, a 
medicina de redes está agora abrin-
do uma nova perspectiva para a 
descoberta de causas e a identifica-
ção de curas para doenças”.

A biologia de sistemas e a 
medicina de redes para as 
DIIs

A necessidade de considerar uma 
abordagem por medicina de redes 
para as DIIs é imposta pela com-
binação de seus numerosos com-
ponentes fisiopatológicos e a com-
plexidade de suas interações que 
resultam no processo inflamatório 
crônico intestinal característico da 
DC e da RCU. O interactoma das 
DIIs emerge como a conseqüên-
cia da geração de interfaces ainda 
desconhecidas entre genoma, epi-
genoma, transcriptoma, proteoma, 
metaboloma, exposoma, fenoma e 
metagenoma (21). Cada um desses 
omas contém de 104 a 1014 ele-
mentos e, caso fosse calculado o nú-
mero total de potenciais interações 
o número de possibilidades seria 
vertiginoso (~25.000X10>13.000). 
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O imunoma isoladamente poderia 
ser responsável por 180.000 inte-
rações envolvendo proteínas, con-
forme previamente mencionado (4). 
Tudo isso está obviamente muito 
além de qualquer ferramenta de in-
vestigação atualmente utilizada por 
pesquisadores da área das DIIs, o 
que torna imperativa a necessidade 
de se adotar drasticamente metodo-
logias diferentes, tais como aquelas 
baseadas em biologia de sistemas. 
Isso também não quer dizer que a 
biologia clássica, baseada em na 
modelagem de vias detalhadas, em 
pequena escala, e orientada por hi-
póteses, não seja mais necessária. 
Ao contrário, a biologia clássica e 
a biologia de sistemas, baseada na 
inferência e integração de redes 
abstratas, são ambas necessárias e 
uma complementa a outra (22). Os 
dois tipos de biologia são comple-
mentares, embora sejam baseadas 
em dois arcabouços conceituais dis-
tintos: na biologia clássica uma es-
colha do tema a estudar e de como 
direcionar o processo experimental 
é feito a priori com base em conhe-
cimentos existentes e no interesse 
específico (ou viés) do pesquisador 
sobre o quê é ou não é importan-
te; na biologia de sistemas não há 
noção pré-concebida (ou viés) de 
selecionar o quê estudar e de como 
direcionar o processo experimental. 
O sistema mais apropriado e neutro 
seria aquele que orienta a direção 

da pesquisa e permite a geração de 
resultados independentemente de 
expectativas predeterminadas. Um 
exemplo de ambas as abordagens 
está na pesquisa de genes associa-
dos às DIIs. A abordagem por gene 
candidato, baseada na biologia clás-
sica  orientada por hipótese, basi-
camente confirmou o achado previ-
sível de uma associação com genes 
HLA; por outro lado, a abordagem 
baseada em biologia de sistemas 
(GWAS) resultou na descoberta de 
mais de 200 associações genéticas 
insuspeitas, e abriu portas para uma 
pesquisa inovadora nas DIIs.

Uma característica fundamental da 
abordagem às DIIs ou de qualquer 
outra doença complexa, baseada 
em medicina de redes, é que dentro 
de cada rede, composta por múlti-
plos componentes que interagem 
entre si, existem agrupamentos 
específicos de moléculas que for-
mam módulos funcionais e outros 
que formam o módulo de doença, 
uma sub-rede conectada que é es-
sencial para o processo patogênico 
(23). Em cada módulo existem nós, 
isto é, as moléculas que compõem 
o módulo;  arestas, as ligações en-
tre os nós, e os nós centrais (hubs), 
que regulam e controlam o módulo 
inteiro. Este tipo de arranjo não é 
exclusivo das redes biológicas, mas 
também existe em redes sociais, 
de computadores, de linhas aéreas, 
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onde uma pessoa, um servidor, ou 
uma cidade podem ser o nó central 
(hub) ou o controlador da rede na 
sua totalidade. Por exemplo, 
em uma rede de computadores o 
servidor central controla o que os 
computadores periféricos podem ou 
não fazer, em uma rede social um 
indivíduo dominante pode controlar 
o comportamento de  outros  indiví-
duos (24); e em uma rede biológica 
imunitária algumas citocinas ou fa-
tores de transcrição regulam a fun-
ção de centenas de genes de células 
imunitárias (25). De maneira aná-
loga, o interactoma das DIIs é for-
mado pela integração de sub-redes 
do exposoma, genoma, microbioma 
e imunoma, e provavelmente outros 
vários omas, e o interactoma  com-
binado que resulta conterá nós cen-
trais que determinam sua função. 
No interactoma das DIIs, vários mó-
dulos de doença podem estar  pre-
sentes em arranjos sobrepostos ou 
dispersos (26) e, teoricamente, es-
ses módulos poderiam ser respon-
sáveis por fenótipos clínicos distin-
tos tais como DC ileal ou RCU distal, 
ou fenótipos mais complexos como 
DC íleo-colônica, RCU extensa, DC 
fistulizante ou perianal, ou mesmo a 
colite indeterminada.

A importância crucial dos nós cen-
trais (hubs) deve ser enfatizada 
porque a intervenção sobre eles vai 
causar o colapso da rede de doença, 

com a eventual conseqüência de eli-
minar a doença ou controlar o curso 
de doença. Um exemplo da validade 
desse conceito foi relatado  recente-
mente em um estudo do interacto-
ma da asma (27). Os autores iden-
tificaram a via de sinalização GAB1 
como um novo e importante 
modulador na asma, e o módulo da 
asma descoberto revelou uma forte 
associação entre GAB1 e glicocorti-
cóides, medicamentos que consti-
tuem um pilar no tratamento da do-
ença (27). Estudos semelhantes em 
DC ou RCU poderiam então revelar 
seus respectivos interactomas, seus 
hubs controladores, e identificar os 
hubs específicos a se tornarem foco 
da intervenção terapêutica de alta 
especificidade,

Uma abordagem por biologia 
de sistemas para construir o 
interactoma   das DIIs: um 
panorama prático

A estrutura básica para desenvol-
ver uma abordagem por biologia de 
sistemas para as DIIs tem múltiplas 
etapas. A etapa inicial consiste em 
ter acesso a populações de pacien-
tes bem definidas e cuidadosamente 
analisadas quanto aos fenótipos, ga-
rantindo a coleta de várias amostras 
biológicas dos mesmos, incluindo 
sangue, soro, tecidos, urina e fezes. 
Os materiais podem ser utilizados 
de imediato, frescos (recém-cole-



194

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 189 (1): 185-199, 2017.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

tados), ou armazenados num bio-
banco, levando-se em consideração 
todas as informações clínicas, para 
então usá-los para modelos celula-
res in vitro e perfilhamento molecu-
lar, sendo que ambos podem gerar 
dados que alimentarão as ferramen-
tas de bioinformática a seguir. Uma 
longa lista de programas de compu-
tador destinados à biologia de sis-
temas está disponível e a maioria 
deles são acessíveis gratuitamente 
na Internet. Cada programa tem 
um propósito específico, tal como a 
identificação de subtipos molecula-
res de doença, integração de infor-
mações multi-ômicas, identificação 
de redes de interação gene-gene, 
gene-proteína, proteína- proteína, 
visualização de redes de interação, 
descoberta de vias, e assim por 
diante (18). Os programas irão ge-
rar grandes quantidades de dados  
de alto rendimento, que podem ser 
usados para desenvolver algoritmos 
para integração de dados e mode-
lagem matemática para identificar 
redes biológicas relevantes, subja-
centes ao processo das DIIs. Uma 
vez que redes de interesse este-
jam caracterizadas elas alimentarão 
plataformas de alto rendimento de 
descoberta de medicamentos para 
rastrear compostos que seletiva-
mente atinjam os hubs do interac-
toma das DIIs, com o  objetivo de 
interferir nos módulos patogênicos, 
aliviando ou eliminando o processo 

patológico. Além de mirar nas redes 
moleculares das DIIs, os programas 
de descoberta de novas drogas per-
mitem a estratificação de pacientes 
e a testagem clínica de respostas 
terapêuticas e a implementação de 
terapias personalizadas para DIIs, 
onde subgrupos específicos de pa-
cientes receberiam os recém-desco-
bertos medicamentos dirigidos para 
as suas redes de DIIs respectivas.

Parece óbvio que o processo des-
crito acima, em suas várias etapas, 
é complexo e requer, não somente 
equipamento sofisticado e de custo 
elevado mas, acima de tudo, exper-
tise específica em biologia de siste-
mas, bioinformática, habilidades em 
linguagem computacional, modela-
gem matemática, desenvolvimen-
to de algoritmos, desenvolvimento 
de medicamentos, testagem expe-
rimental de drogas e, finalmente 
ensaios clínicos formais. Também é 
obvio que todas as tarefas descri-
tas acima não podem ser executa-
das pelos médicos que cuidam dos 
pacientes. O papel deles será o de 
obter amostras biológicas e infor-
mações clínicas de forma rigorosa, e 
então fornecer esses dados a biólo-
gos bioinformatas, especificamente 
treinados e com conhecimentos para 
o subsequente processamento com-
putacional de grande número de da-
dos e a geração  do interactoma das 
DIIs e a localização de seus hubs. 
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Em outras palavras, uma expertise 
complementar abrangente se faz 
necessária, nada diferente do que 
ocorre no cenário clínico tradicional, 
em que o médico assistente precisa 
contar com o apoio de enfermagem, 
hematologistas, bioquímicos, micro-
biologistas, radiologistas, endosco-
pistas e patologistas para chegar a 
uma conclusão sobre o diagnóstico 
e escolher os agentes mais apro-
priados para o tratamento.

O único alvo terapêutico nas 
DIIs: o interactoma das DIIs

Há muitas décadas sabe-se pela 
prática clínica que a interferência 
com componentes individuais do 
processo das DIIs é apenas parcial-
mente efetiva, e as recorrências e 
complicações são comuns durante 
o curso crônico de doença. A razão 
para esse sucesso parcial dos medi-
camentos utilizados até o momento 
prende-se primariamente ao fato de 
que esses agentes não se dirigem à 
doença como um todo, mas somen-
te a partes dela e principalmente 
ao imunoma (28,29). Esse sucesso 
parcial não deveria representar uma 
surpresa inesperada se aceitarmos 
a realidade de que as DIIs são do-
enças complexas com múltiplos 
componentes, e todos ou a maio-
ria deles precisa interagir para de-
sencadear ou manter a inflamação 
intestinal (16,18). Então, mesmo a 

mais detalhada análise de cada oma 
isoladamente e intervenções espe-
cíficas tais como modificações no 
estilo de vida para o exposoma, en-
genharia genética para o genoma, 
manipulações microbianas da mi-
crobiota intestinal, e o bloqueio do 
imunoma, não alcançaria sucesso 
em “curar” as DIIs, sendo a “cura” 
entendida como a eliminação com-
pleta e permanente da inflamação 
intestinal. Na realidade, deveria ha-
ver somente um alvo nas DIIs, o in-
teractoma como um todo, obtido da 
integração de todos os omas rele-
vantes, e a precisa identificação dos 
seus hubs moleculares controlado-
res que se tornam os verdadeiros e 
corretos alvos da terapia. Somente 
uma abordagem assim, por meio de 
medicina de sistemas, permitirá es-
pecificidade e efetividade absolutas 
de novas drogas, e oferecerá uma 
real possibilidade de cura. Todo pa-
ciente ou grupo de pacientes terão 
diferentes interactomas de DIIs de-
pendendo dos  contextos individu-
ais genético, de exposições ao longo 
da vida, composição da microbiota, 
e de resposta imunitária. Portan-
to, é mesmo esperado que existam 
numerosos interactomas de DIIs, 
similares ou dissimilares, e esta é 
mais uma razão pela qual múltiplas 
intervenções terapêuticas terão que 
ser customizadas para alcançar o 
objetivo de terapia de precisão para 
DIIs. Isto também irá requerer mo-
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nitoração contínua de longo prazo 
da doença, idealmente de uma fase 
pré- sintomática até a continua-
ção do tratamento pós-sintomático 
(30), um processo que será facili-
tado e tornado rotina pelo aumen-
to da disponibilidade de aplicações 
relacionadas à saúde, incluindo DIIs 
(31), com 1,7 bilhão de downloads 
ao redor do mundo esperados para 
2017 (32).

O futuro das DIIs

Se ponderarmos sobre onde nos 
encontramos no momento, e então 
olharmos para o futuro das DIIs, 
perceberemos que o objetivo final 
continua sendo o mesmo: encontrar 
a cura para todos os que sofrem de 
DC, RCU, e outras formas de infla-
mação intestinal, e eliminar o risco 
de recorrência. No presente, para 
alcançar esse objetivo uma com-
preensão consistente e detalhada 
da etiopatogenia das DIIs parece 
essencial, embora talvez não seja 
suficiente. Talvez possamos primei-
ro nos perguntar se uma cura seria 
possível mesmo não havendo um 
completo domínio da etiopatogenia 
das DIIs. Se as DIIs são doenças 
tão complexas e a resposta humana 
à lesão é tão variável e imprevisí-
vel, e se cada paciente individual-
mente ou grupos de pacientes têm 
mecanismos “pessoais” de doença, 
obviamente devemos nos perguntar 

o seguinte: quantas categorias di-
ferentes de etiopatogenia das DIIs 
existem, e quão  numerosas e dís-
pares são elas? Será que todas es-
sas categorias necessitam mesmo 
ser precisamente identificadas an-
tes do desenvolvimento de terapias 
customizadas? Responder a essas 
questões intrigantes parece uma ta-
refa impossível, mas talvez isso não 
seja necessário no final das contas. 
Se aceitarmos e adotarmos uma 
abordagem baseada em medicina 
de redes, colocando à nossa dispo-
sição ferramentas de bioinformática 
de alto rendimento da biologia de 
sistemas, seríamos capazes de en-
contrar os hubs que controlam cada 
módulo de doença do paciente den-
tro do interactoma da DII e intervir 
de forma fidedigna para bloquear 
os mecanismos moleculares sub-
jacentes e eliminar a doença. Uma 
abordagem assim não requer o co-
nhecimento do quê está causando a 
doença, algo que poderia gerar um 
número tão grande quanto o próprio 
número de indivíduos acometidos, 
mas ela precisaria somente ser ca-
paz de identificar as moléculas-cha-
ve que medeiam a doença, para 
então bloqueá-las. Adotando tal 
abordagem estaríamos enfim imple-
mentando a moderna noção de me-
dicina “personalizada”, ou medicina 
de “precisão” (33), e o único  alvo  
terapêutico seria o interactoma da 
DII em questão, conforme discutido 
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anteriormente. Portanto, a curiosi-
dade natural de desvendar a causa 
das DIIs deve ser suplantada por 
uma missão muito mais benéfica de 
encontrar uma solução prática, e as 
novas ferramentas da biologia de 
sistemas, cada vez mais accessíveis 
à comunidade biomédica, serão de 
grande valia para encontrar a cura 
das DIIs.
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RESUMO

Diante dessa tensão entre o modelo tradicional de ciência e a valorização cres-
cente dos saberes práticos produzidos pelas diferentes populações, intensifi ca-se 
a preocupação com o papel social das universidades. Se associados, o ensino, a 
pesquisa e a extensão, ganham terreno em frentes como a tecnologia, por exem-
plo, sem incorrer no risco de perder a compreensão ético-político-social, conferi-
da quando se pensa no destinatário fi nal desse saber científi co - a sociedade. O 
objetivo desta proposta é aprimorar a qualidade da percepção das comunidades 
quanto aos períodos fi siológicos e as intercorrências patológicas de grande abran-
gência clínica. Esta integração pode ser feita através de prevenção e medidas 
educacionais curativas, através dos três pilares, desenvolvidos pelos alunos da 
graduação do Curso de Medicina, nas várias disciplinas componentes da grade cur-
ricular. Esta análise proporciona um arcabouço geral, a fi m de fundirem-se em um 
único projeto, os três suportes aqui discutidos – ensino, pesquisa e extensão. O 
modelo busca estruturar uma interligação entre o tripé que rege as universidades, 
em uma determinada disciplina, sobre um determinado tema de interesse clínico e 
social. A participação direta e essa convivência com a realidade social, almeja a re-
construção do conhecimento individual e coletivo, bem como a sua transformação. 

Palavras-chave: Educação Médica; Relações Comunidade-Instituição; Pesquisa; 
Escolas Médicas
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ABSTRACT

Between the traditional model of science and the growing appreciation for practical 
knowledge, the concern with the social role of universities intensifies. If teaching, 
research and extension are associated, they gain terrain, without losing the ethi-
cal, political and social understanding, developed when the final destination of this 
scientific knowledge, the society, is left aside. This proposal intends to improve 
the community awareness about the particularities of great clinical comprehen-
siveness. Preventive and curative educational measures are suggested, through 
education, research and extension, developed by undergraduate students of the 
Medical School, in several components subjects of the curriculum. This analysis 
provides a general framework to merge into a single project, the three carriers 
discussed herein. The model structures a connection between the tripod in a par-
ticular subject, within a specific clinical and social interest. Direct participation and 
coexistence with social reality aims at the reconstruction of individual and collec-
tive knowledge and its transformation.

Key words: Education, Medical; Community-Institutional Relations; Research; 
Schools, Medical

INTRODUÇÃO

De acordo com a legislação, o tripé 
formado pelo ensino, pela pesquisa 
e pela extensão, constitui o eixo fun-
damental da Universidade Brasileira 
e não pode ser compartimentado (1). 
A Constituição Brasileira vigente im-
põe às universidades o princípio da 
indissociabilidade entre os três pila-
res, alicerçando assim, sua função 
primordial. Sem essa integração, já 
é sabido que a instituição de ensino 
superior perde sua premissa básica 
de estimular a busca pelo conheci-
mento, criar novos saberes e esti-
mular o desenvolvimento da socie-

dade, tendo o aluno como agente 
central desta integração (1,2).
A metodologia construtivista busca 
substituir processos de memoriza-
ção e de transferência fragmentada 
de informações do professor para o 
estudante. Ela parte do ideal de que 
aprender não é reproduzir a realida-
de, mas ser capaz de elaborar uma 
representação pessoal sobre esta e 
seus conteúdos (2). Este novo pro-
cesso de ensino e aprendizagem, 
visa o estímulo ao desenvolvimen-
to intelectual do aluno, responsável 
por transformá-lo em uma pessoa 
única, ímpar no contexto de um 
grupo social determinado (3).
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A tendência de substituição das 
metodologias de ensino focadas no 
professor como transmissor de co-
nhecimentos, por metodologias cen-
tradas no estudante, levariam a um 
melhor desenvolvimento da capaci-
dade crítica e reflexiva dos profis-
sionais em formação, uma vez que o 
professor agiria como facilitador do 
processo de aprendizagem (4,5).
Neste pressuposto teórico, o conhe-
cimento é fruto de uma construção 
cuja constituição se dá nas relações 
socioculturais, com seus significados 
e valores, e por força da própria ação 
humana. Essa construção é possível 
na medida em que o aluno tem a 
prática, a ação própria; e também, 
na medida em que ele se apropria de 
teorias suficientemente críticas para 
dar conta das qualidades e dos limi-
tes de sua vida real (2).
Diante dessa tensão entre o modelo 
tradicional de ciência e a valorização 
crescente dos saberes práticos pro-
duzidos pelas diferentes populações, 
intensifica-se a preocupação com o 
papel social das universidades (1).
Se associados, o ensino, a pesqui-
sa e a extensão, ganham terreno 
em frentes como a tecnologia, por 
exemplo, sem incorrer no risco de 
perder a compreensão ético-políti-
co-social, conferida quando se pen-
sa no destinatário final desse saber 
científico - a sociedade (1,6).
No âmbito da Saúde Coletiva, os 
chamados modelos assistenciais 

têm sido objeto de estudos e de 
intensos debates, enquanto expe-
riências práticas inovadoras têm 
sido desenvolvidas no Brasil, prin-
cipalmente a partir do processo de 
municipalização dos serviços nos 
últimos 20 anos (6). Diversas pro-
postas, modelos e estratégias desde 
o âmbito municipal até o contexto 
federal, têm sido apresentadas e 
desenvolvidas em todo o país (7,8).
O papel das universidades, como 
mediadoras do aprimoramento so-
cial, tem ficado em segundo plano, 
uma vez que passam a existir po-
líticas assistencialistas que suprem, 
ao menos de forma teórica, as ne-
cessidades das comunidades que as 
cercam. Todavia, a última edição do 
Plano Nacional de Extensão Univer-
sitária apresentado pelo Ministério 
da Educação, reafirma o concei-
to de extensão como um processo 
educativo que possibilita a relação 
transformadora entre universidade 
e sociedade, articulando o ensino 
e a pesquisa. Ressalta ainda, que a 
intervenção na realidade não tem o 
objetivo de levar a universidade a 
substituir atribuições de responsabi-
lidade do Estado, mas sim contribuir 
para o crescimento coletivo, através 
dos programas de extensão (7).
Nos alunos, desperta-se a impor-
tância da produção científica e sua 
contribuição para o currículo pro-
fissional ainda na fase acadêmica, 
identificando problemas e dificul-
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dades e direcionar intervenções. E 
através da pesquisa científica, estes 
objetivos são atingidos, além do des-
pertar para áreas afins, como bioes-
tatística, metodologia da pesquisa e 
metodologia de ensino (9).
A grande dificuldade dos docentes 
no curso de medicina, reside na fal-
ta de idealização de caminhos con-
cretos para a integração do tripé de 
sustentação. O objetivo desta aná-
lise é proporcionar um arcabouço 
geral, a fim de fundirem-se em um 
único projeto, os três suportes aqui 
discutidos – ensino, pesquisa e ex-
tensão. 

Projeto de ensino, pesquisa e 
extensão

O tema em questão foi escolhido 
pela importância na área de conhe-
cimento na disciplina de Metodolo-
gia do Ensino Superior. Além disso, 
existe um interesse prático de apli-
cá-lo no curso de medicina, e mais 
especificamente, na disciplina de Gi-
necologia e Obstetrícia do Sistema 
Materno-Infantil, na Universidade 
do Sul de Santa Catarina. Fazendo, 
ainda, menção ao projeto nascido 
e desenvolvido a partir de ativida-
de realizada dentro de sala de aula, 
como exercício de criatividade e 
aplicabilidade do conhecimento ad-
quirido, no Curso de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde.

A pesquisa para o referencial teóri-
co foi realizada utilizando-se a base 
de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde da Universidade do Sul de 
Santa Catarina. Foram utilizados 
os seguintes descritores: Educação 
Médica, Relações Comunidade-Ins-
tituição e Pesquisa. Aplicando-se os 
filtros de 2001 a 2016, com texto 
completo e aqueles de língua portu-
guesa e inglesa, a busca encontrou 
116 artigos. Com a leitura dos títu-
los e alguns resumos, finalizou-se a 
pesquisa com 12 artigos utilizados 
nesta proposta.
Este desenho estrutural pode ser 
adaptado às diversas áreas do co-
nhecimento médico na graduação e 
mesmo na pós-graduação, com en-
trelaçamento disciplinar. O objetivo 
desta proposta é aprimorar a quali-
dade da percepção das comunidades 
quanto aos períodos fisiológicos e as 
intercorrências patológicas de grande 
abrangência clínica. Esta integração 
pode ser feita através de prevenção e 
medidas educacionais curativas, atra-
vés dos três pilares, desenvolvidos 
pelos alunos da graduação do Curso 
de Medicina, nas várias disciplinas 
componentes da grade curricular.
O modelo busca estruturar uma in-
terligação entre ensino, pesquisa e 
extensão, em uma determinada dis-
ciplina, sobre um determinado tema 
de interesse clínico e social. O ar-
cabouço é constituído por 3 etapas. 
(Figura 1)
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A primeira etapa constitui a base do 
conhecimento, a busca pelas infor-
mações que comporiam um curso 
ou palestra a ser ministrado (a) ao 
público-alvo, composto pela popula-
ção leiga, suscetível à situação-pro-
blema. Aqui podem ser aventadas 
possibilidades comuns à todas as co-
munidades, como doenças crônicas 
(diabetes mellitus, cardiopatias ou 
hipertensão arterial sistêmica), pro-
blemas clínico-sociais (tabagismo, 
drogas ou alcoolismo), condições 
fisiológicas (pré-natal, parto, ama-
mentação, puericultura), situações 
preventivas (câncer de mama e colo 
uterino, acidentes domésticos, do-
enças sexualmente transmissíveis), 
além de contextos inerentes a cada 
comunidade (saneamento, alimen-

tação ou problemas ocupacionais). 
Uma vez escolhida a situação-pro-
blema, referente a uma determina-
da área, é feito o recrutamento dos 
alunos por interesse, disponibilida-
de e conhecimento básico adquirido 
nas disciplinas já ofertadas. Inicia-
-se assim a elaboração de um cur-
so ou palestra através da literatura 
vigente (psicológicas, fisiológicas, 
ambientais, comportamentais, ocu-
pacionais e sociais) e acompanhado 
pelo professor assistente com papel 
orientador. 
A segunda etapa trata especifica-
mente da execução do conteúdo 
preparado no período de elabora-
ção. A própria seleção do público 
na comunidade-alvo auxilia o aluno 
na interpretação de sua percepção 

Figura 1. Projeto de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão para as 
diversas áreas do conhecimento, nas disciplinas do curso de graduação em 

medicina.
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da necessidade daquela população, 
servindo como base teórica para a 
aproximação que ocorrerá subse-
quentemente. Nesta fase de levar o 
conhecimento à população por parte 
do acadêmico do curso de medicina, 
já se inicia o levantamento de infor-
mações a respeito do conhecimen-
to anterior e posterior à oficina de 
ensino. O convívio direto e imedia-
to com a percepção dos indivíduos 
da comunidade frente ao problema 
abordado, estimula a autoestima, 
segurança e importância do aluno 
como ser participante, importante 
e resolutivo; desperta o conceito de 
integralidade entre ele (a), como 
futuro médico (a) e sua relevân-
cia na vida cotidiana daqueles que 
estarão sob seus cuidados. As es-
tações de ensino podem ser dividi-
das em quantas forem necessárias 
para diluir as informações, com uma 
estratégia de mudança de ambien-
tes, locutores e conteúdos, a fim de 
estimular a atenção por parte dos 
participantes, ouvintes e ministran-

tes. Todo o conteúdo e execução do 
mesmo deve ser acompanhado pelo 
professor orientador e/ou possíveis 
alunos que já tenham passado por 
esta experiência anteriormente. (Fi-
gura 2)
Os participantes da comunidade 
podem ser estimulados com for-
necimento de material didático ex-
plicativo, elaborado pelos prórpios 
alunos, em forma de folhetos ou 
apostilas referentes ao tema abor-
dado. Podem ser utilizados recursos 
atrativos à compreensão do público 
leigo como manequins, modelos ou 
mesmo personagens desenvolvidos 
pelo grupo organizador. Pode ainda 
ser realizada uma confraternização 
entre os participantes e os alunos, 
a fim de reforçar o conhecimento de 
maneira formativa, permitindo ain-
da a integração entre a universidade 
e a comunidade. Uma certificação 
deve ser ofertada aos que estiveram 
presentes, bem como a oficialização 
da organização por parte das auto-
ridades universitárias.

Figura 2. Arcabouço do curso / palestras da segunda etapa do projeto de 
ensino, pesquisa e extensão, com a participação do público-alvo da comunidade 

escolhida.



206

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volume 189 (1): 200-208, 2017.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

Em uma terceira etapa, a busca de 
informações através da busca ativa 
dos participantes da comunidade, 
traria subsídios para a elaboração 
de bancos de dados para análise e 
interpretação, a respeito de mudan-
ças comportamentais, taxas de inci-
dência de uma condição patológica 
ou fisiológica, complicações, inter-
corrências, sucessos ou quaisquer 
outros eventos relacionados à solu-
ção-problema escolhida. A gama de 
informações e possibilidades abre 
inúmeros caminhos a serem de-
senvolvidos no ramo da pesquisa, 
através de linhas de estudo esta-
belecidas pelo professor orientador 
e com ação multidisciplinar. Além 
disso, os resultados obtidos podem 
e devem ser devolvidos à comuni-
dade através dos próprios cursos e 
palestras, além dos órgãos oficiais 
do município participante. Através 
destas informações, políticas públi-
cas podem ser apresentadas, apri-
moradas ou mesmo alteradas, com 
a participação direta da universida-
de e, consequentemente, dos pró-
prios alunos.

Análise crítica

A extensão aqui referenciada vai 
além da compreensão tradicional 
de disseminação de conhecimentos 
(cursos, conferências, seminários), 
prestação de serviços (assistência, 
assesssorias.e consultorias) e difu-

são cultural (realização de eventos 
ou produtos artísticos-culturais).  
Essa extensão aponta para uma re-
lação com a comunidade-alvo, como 
instrumento de troca no que diz res-
peito ao conhecimento e às relações 
interpessoais. Com este procedi-
mento, o mecanismo de aprendi-
zagem extrapola os muros do sa-
ber técnico, preparando os futuros 
profissionais ao cuidado à atenção 
básica, necessária para o aprimora-
mento da vida acadêmica e pessoal.  
É preciso então diferenciar assis-
tência de extensão.  A assistência, 
em algumas instituições de ensino, 
como as unidades de ensino da área 
da saúde, por exemplo, medicina, 
enfermagem, odontologia, é par-
te inerente do processo de ensino-
-aprendizado porque a clínica, com 
base nesses conhecimentos, só vai 
constituir-se a partir da dupla cuida-
do/assistência (10).
O aprimoramento do processo de 
aprendizagem em um curso de gra-
duação como o de Medicina, onde 
o senso crítico, a carga de informa-
ções, a capacidade reflexiva e ques-
tionadora fazem ou deveriam fazer 
parte da premissa básica da pro-
fissão, exige dos corresponsáveis 
- professores e instituições - uma 
reflexão sobre a forma de estrutu-
rar e agir perante a formação dos 
alunos. Em outras palavras, parte-
-se do princípio que para ensinar é 
preciso conhecer. 
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O entendimento de extensão uni-
versitária pode ser diferente entre os 
diversos observadores (comunidade, 
alunos, professores) o que poderá 
gerar pouco impacto na vida da po-
pulação (11,12). Portanto, a tríade 
dos participantes, a exemplo do tri-
pé do ensino superior, não pode ser 
dissolvida, constituindo uma unidade 
comum e integrada. Sendo assim de-
fine-se diretrizes para o desenvolvi-
mento desse programa de extensão, 
como a participação ativa e a co-res-
ponsabilidade entre a municipalida-
de, acadêmicos, professores da área 
da saúde e comunidade assistida. A 
participação direta e essa convivên-
cia com a realidade social, almeja a 
reconstrução do conhecimento in-
dividual e coletivo, bem como a sua 
transformação. 
No contexto social, este projeto visa 
então, desenvolver atividades educa-
tivas para promoção da saúde, edu-
car a comunidade de forma curativa e 
preventiva, aproximar os acadêmicos 
e a sociedade, auxiliando sua com-
preensão e facilitando sua adaptação 
às mudanças decorrentes da patolo-
gia ou contexto fisiológico de impacto 
social, estimular a participação ativa 
do paciente no seu processo de auto-
cuidado, reduzir tempo de internação 
hospitalar, minimizar complicações 
e necessidade de terapias medica-
mentosas, minimizar o estresse e o 
impacto provocados pela patologia, 
abrir um canal de comunicação entre 

a comunidade e a universidade, iden-
tificar as necessidades individuais e 
coletivas, elaborando e promovendo 
medidas resolutivas para melhorias 
da qualidade de vida. 
Os fins acadêmicos estão embasa-
dos na busca pelo conhecimento e 
não em sua simples transmissão do 
professor ao aluno, no desenvolvi-
mento de uma consciência crítica, 
no aperfeiçoamento do indivíduo, 
na relação interdisciplinar e inter-
pessoal, no desenvolvimento de ha-
bilidades técnicas e reflexivas, na 
elaboração e participação ativa na 
formação de novos conhecimentos.

Considerações finais

Assim como o relacionamento mé-
dico-paciente e o raciocínio técnico, 
ensinar deveria ser qualidade fun-
damental na habilitação de um bom 
médico. E todas essas qualificações 
requerem treinamento continuo, a 
fim de compor o rol de competên-
cia de um bom profissional médico. 
Criam-se assim melhores profis-
sionais entre docentes e discentes, 
atuais e futuros, desenvolvendo ra-
ciocínio crítico e desenvolvendo mo-
ral e intelectualmente as comunida-
des social e universitária. A pesquisa 
pode avaliar também a percepção 
do aluno participante a respeito de 
sua contribuição para as melhorias 
de qualidade assistencial da popula-
ção, além de sua integração com a 
comunidade.
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INTRODUÇÃO

Diarreia aguda é um dos diag-
nósticos mais comuns na prática 
clínica e constitui um importan-
te problema de saúde pública, 
responsável por considerável 
morbidade em todo o mundo, 
em especial nos países em de-
senvolvimento e subdesenvolvi-
dos. Nesses, é também uma das 
principais causas de mortalida-
de infantil, podendo ser também 
responsável por óbitos na idade 
adulta, em especial em surtos 
epidêmicos de diarreia e nos in-
divíduos de idade mais avançada.
Acredita-se que, de um modo ge-
ral, anualmente, cerca de 2 a 3 
milhões de pessoas com diarreia 

aguda evoluam para óbito e que 
para cada óbito haja, na realida-
de, mil casos da síndrome. Logo, 
a incidência da doença anualmen-
te está próxima de 2 a 3 bilhões 
de episódios. Em países industria-
lizados, a incidência estimada de 
diarreia aguda é de cerca de 0,5 
a 2 episódios por pessoa/ano, o 
que provavelmente é signifi ca-
tivamente maior nos países em 
desenvolvimento e subdesenvol-
vidos. Tais números contribuem 
para uma grande perda econômi-
ca, assim como gastos de recur-
sos do país em cuidados médicos 
com tais pacientes.
Como os agentes infecciosos res-
ponsáveis pela diarreia aguda 
são transmitidos em geral por 
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via fecal-oral, ou seja, alimentos 
e água contaminados e maus há-
bitos de higiene alimentar, estes 
números traduzem as péssimas 
condições socioeconômicas e de 
saneamento básico nos países do 
Terceiro Mundo, sendo as conse-
quências ainda mais graves na 
primeira infância, especialmen-
te naquelas que não recebem 
aleitamento materno. Em paí-
ses desenvolvidos, ocorrência de 
diarreia aguda também não é in-
comum, sendo imunossupressão 
a homossexualidade masculina, 
viagem para países subdesen-
volvidos e em desenvolvimento, 
contaminação alimentar,  perma-
nência de crianças em ambiente 
hospitalar, uso crônico de inibi-
dores de bomba de prótons (IBP) 
e antibioticoterapia de amplo es-
pectro são importantes fatores 
de risco, com mortalidade mais 
elevada no grupo dos idosos.

Definição

Diarreia pode ser definida como 
alteração do hábito intestinal em 
que pode ocorrer aumento do 
volume das fezes, do número de 
evacuações diárias ou diminuição 
da consistência fecal. Na maio-

ria das vezes há uma associação 
destes fatores, porém a presença 
de apenas um deles já caracteri-
za o estado de diarreia. Alguns 
autores a definem como três ou 
mais episódios de evacuação com 
consistência amolecida ou aquo-
sa em período de 24 horas. É dita 
aguda quando tem duração de 
até 10 a 14 dias, sendo na maior 
parte dos casos de evolução au-
tolimitada, cessando espontane-
amente em cerca de 3 a 5 dias. 
Nos casos em que se estende 
por período de tempo superior a 
2 semanas é dita prolongada ou 
persistente e por mais de 30 dias 
crônica.
É fundamental destacar que a 
diarreia aguda pode fazer parte 
do quadro clínico de patologias 
sistêmicas ou de doenças intra-
-abdominais (Quadro 1). Essas 
poderão requerer investigação 
e manuseio específicos, já que 
podem inclusive ter indicação 
cirúrgica, como ocorre no caso 
de abscesso pélvico. A condu-
ta nessa síndrome depende es-
sencialmente de uma criteriosa 
anamnese e adequado exame 
físico e mais recentemente, em 
situações especiais, da busca do 
agente etiológico.
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Etiopatogênese
 
Quadro de instalação súbita, a 
diarreia aguda é uma síndrome 
complexa e pode ter grande va-
riedade de causas, infecciosas ou 
não. Entre os agentes infeccio-
sos, inúmeros microorganismos 
podem estar envolvidos, incluin-
do bactérias, vírus e protozoá-
rios. 
Em relação à etiologia, as bac-
térias são responsáveis por cer-
ca de 30% dos casos de diarreia 
aguda em adultos em países de-
senvolvidos. Tais números ele-
vam-se em países em desen-
volvimento, aproximando-se de 
50%. Salmonella, Shigella, Cam-
pylobacter, Yersinia e atualmente 
o Clostridiun difficile são repre-
sentantes importantes deste gru-

po de microorganismos, não só 
devido à sua frequência elevada 
mas também por serem agentes 
invasivos. Em áreas endêmicas, 
Vibrio cholerae pode ser o agente 
etiológico responsável por qua-
dro grave caracterizado por diar-
reia aquosa e desidratação pro-
fusa. Quando a diarreia aguda é 
acompanhada de sangue (colite 
hemorrágica), deve-se aventar a 
possibilidade de Escherichia coli 
entero-hemorrágica, quadro que 
pode complicar-se com síndrome 
hemolítico urêmica. Escherichia 
coli enterotoxigênica é a princi-
pal bactéria implicada na gênese 
da diarreia aguda em viajantes 
principalmente na América Lati-
na. A colite pseudomembrano-
sa por Clostridium difficile deve 
ser incluída no diagnóstico dife-

Quadro 1 - Exemplos de condições clínicas que podem apresentar-se com diarréia 
aguda, podendo ou não exigir tratamento cirúrgico

Apendicite

Anexite

Diverticulite

Perfuração intestinal

Doença intestinal inflamatória: retocolite ulcerativa, doença de Crohn

Colite isquêmica

Infecções sistêmicas
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rencial particularmente quando 
o quadro ocorre em ambiente 
hospitalar, naqueles em uso de 
antimicrobianos, sendo suas to-
xinas detectadas em até 1/3 dos 
pacientes que evoluem com diar-
reia nosocomial. Mais recente-
mente com o advento do Painel 
para Gastroenterite Infecciosa 
tem-se observado um significati-
vo crescimento do C. difficile em 
ambiente comunitário. Finalmen-
te, em homens homossexuais 
ou história de sexo anal a causa  
pode ser proctite por Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia tracho-
matis, herpes simples ou Trepo-
nema pallidum.
Os vírus assumem maior impor-
tância clínica quando a diarreia 
aguda ocorre em crianças, prin-
cipalmente naquelas com idade 
inferior a um ano. São os agen-
tes etiológicos mais comuns em 
países desenvolvidos. O principal 
responsável deste grupo de micro-
organismos são os rotavírus, que 
ocasionam episódios diarreicos de 
intensidade variável comumen-
te associada a vômitos, podendo 
estes inclusive anteceder o surgi-
mento da diarreia. Presença de fe-
bre é comum, mas manifestações 
de disenteria, não. Por este moti-

vo, a presença de sangue acompa-
nhando as fezes e tenesmo deve 
sugerir etiologia não viral.
Acredita-se que a penetração 
através das vias aéreas seja im-
portante forma de transmissão 
da infecção pelos rotavírus. Es-
tudos relacionados à história na-
tural da evolução de tais infec-
ções têm demonstrado que sua 
incidência tende a reduzir com a 
idade, principalmente após o pri-
meiro ano de vida. Isto explicaria 
por que, após exposição repetida 
ao vírus, há desenvolvimento de 
imunidade, fazendo com que os 
episódios seguintes sejam pro-
gressivamente menos graves, 
culminando com episódios de in-
fecção assintomática. 
Recentemente tem-se observa-
do um aumento na incidência de 
diarreia aguda por rotavírus em 
adultos e mesmo idosos. Ainda 
devem ser citados são os adeno-
vírus entéricos e o vírus Norwalk. 
Este último foi o primeiro vírus 
a ser identificado como agente 
etiológico de diarreia aguda em 
humanos, estando atualmente 
implicado na gênese da doen-
ça em todas as idades, sendo o 
principal responsável por surtos 
epidêmicos.
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Quando a etiologia é parasitária, 
(protozoários e helmintos), são 
comuns Giargia lamblia, Entamo-
eba histolytica, Ascaris lumbri-
coides, Strongyloides stercoralis 
e Cryptosporidium sp. A diarreia 
aguda pode ser manifestação clí-
nica de tais infecções, não sendo 
incomum apresentarem-se como 
quadros crônicos ou persistentes, 
diarreia recorrente ou mesmo sob 
a forma assintomática. Os indiví-
duos com a forma assintomática 
talvez constituam a maior parte 
dos casos e sua  identificação e 
tratamento apropriado é fun-
damental no que diz respeito à 
prevenção, considerando-se que 
tais indivíduos funcionam como 
portadores de formas infectan-
tes e  contribuem para a trans-
missibilidade da doença, que na 
imensa maioria dos casos se dá  
via fecal-oral, correlacionando-se 
com más condições higiênico-sa-
nitárias.
Giardia lamblia é um dos ente-
roparasitas mais comuns não só 
em áreas endêmicas da doença, 
mas também em regiões desen-
volvidas. Tende a causar diarreia 
apenas na fase aguda da infec-
ção. Após, os pacientes em geral 
permanecem assintomáticos por 

longo período, sendo possível 
evoluir para a síndrome de má 
absorção intestinal com perda 
ponderal e anemia na fase crô-
nica.
A Entamoeba histolytica é de 
grande importância no diagnós-
tico diferencial, embora sua fre-
quência tenha diminuído entre 
nós. Além do quadro intestinal no 
qual pode ocorrer diarreia grave 
caracterizada por presença de 
sangue e muco, cólica abdomi-
nal e febre baixa, pode cursar 
com acometimento extra intes-
tinal, em especial abscesso he-
pático. Nesse caso os principais 
sintomas são dor em hipocôndrio 
direito e febre. Hepatomegalia 
dolorosa e sinais sistêmicos de 
toxicidade também podem estar 
presentes. Ultrassonografia ab-
dominal e tomografia computa-
dorizada do abdômen devem ser 
realizados para elucidação diag-
nóstica.
Ascaris lumbricoides, parasita 
de elevada frequência em nosso 
meio, pode ser responsável por 
quadro de obstrução ou sub-oclu-
são intestinal mecânica, obser-
vado principalmente em crianças 
quando há grande infecção pa-
rasitária. Eventualmente podem 
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migrar em direção à árvore biliar, 
sendo responsáveis por quadros 
de colecistite aguda, colangite, 
abscesso hepático e pancreatite; 
não é causa comum de diarreia. 
Diferente dos anteriores, a via 
pela qual o Strongyloides ster-
coralis infecta o homem é a pe-
netração de larvas através da 
pele. Além do quadro de diarreia 
aguda, pouco comum com esse 
agente etiológico, sintomas dis-
pépticos podem ocorrer simulan-
do doença úlcero-péptica. Infec-
ção crônica mais intensa pode 
cursar com síndrome de má ab-
sorção intestinal. Com frequên-
cia há elevação significativa do 
número de eosinófilos no sangue 
periférico. 
Cryptosporidium sp tem adqui-
rido importância mais recente-
mente como agente etiológico de 
enteroparasitoses em imunossu-
primidos, especialmente HIV po-
sitivos.
Deve-se ter em mente que a 
diarreia aguda pode ser tam-
bém induzida por drogas, sen-
do importante afastar o uso de 
antibióticos, antiácidos, laxa-
tivos, lactulose, colchicina, di-
goxina e sedativos nestes pa-
cientes.

Classificação

Independente da etiologia da 
diarreia aguda, é importante clas-
sificá-la em dois grandes grupos: 
a diarreia aguda não inflamatória 
e a diarreia aguda inflamatória.
O intestino tem como função ab-
sorção e secreção de nutrientes, 
líquidos e eletrólitos, sendo que 
em condições fisiológicas a ab-
sorção excede a secreção. Apro-
ximadamente 10 litros de líquido 
chegam ao intestino delgado por 
dia. A absorção intestinal ultra-
passa 98% e apenas cerca de 
100 mL é eliminado através das 
fezes ao longo das 24 horas. 
Diferentes mecanismos fisiopa-
tológicos – diarreia secretória, 
osmótica, exsudativa, disabsorti-
va – podem estar implicados na 
gênese da diarreia aguda, isola-
dos ou em associação. 
Diarréia aguda não inflamatória
Relacionada ao acometimento do 
intestino delgado. As alterações 
intestinais em geral decorrem de 
citotoxinas produzidas por micro-
organismos que agem elevando 
os níveis de AMP cíclico ao nível 
dos enterócitos. Fisiologicamen-
te, a absorção de água do lúmen 
intestinal para a corrente sanguí-
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nea ocorre através de vilosida-
des intestinais em associação à 
absorção de sódio e cloro. O AMP 
cíclico liberado por ação das ci-
totoxinas bacterianas é capaz de 
inibir tal mecanismo, promoven-
do hipersecreção intestinal de 
água e eletrólitos, caracterizando 
a diarreia secretória. Explica-se 
então por que a principal compli-
cação clínica observada em tais 
pacientes é a desidratação, que 
tende a ser mais grave em ido-
sos e crianças, já que os mesmos 
são mais suscetíveis aos distúr-
bios eletrolíticos e às perdas vo-
lêmicas. Observa-se então uma 
maior mortalidade por diarréia 
aguda nos extremos da vida.

Diarreia aguda  inflamatória
Mais relacionada ao acometimen-
to colônico. As alterações intes-
tinais decorrem não só da ação 
de citotoxinas, mas também da 
ação direta dos microorganis-
mos nos enterócitos. Em geral, 
os agentes etiológicos que de-
terminam esse quadro são consi-
derados invasivos e penetram na 
mucosa intestinal promovendo 
ruptura dos enterócitos. Então, 
além do processo transudativo 
decorrente da diarreia secretória 

por ação das citotoxinas, haverá 
também um processo exsudativo 
com liberação de leucócitos, san-
gue e plasma no lúmen intestinal 
(disenteria). Esta apresentação 
deve-se à ruptura dos enteróci-
tos por ação direta dos microor-
ganismos.

Diagnóstico

Clínico
A história é fundamental para 
que se estabeleça o diagnóstico 
de diarreia aguda. Além disso, 
características da anamnese e 
do exame físico de tais pacientes 
podem auxiliar o médico fren-
te às possibilidades etiológicas, 
buscando sempre excluir condi-
ções clínicas de maior gravidade 
e que podem exigir conduta tera-
pêutica diferenciada. A idade do 
paciente deve ser registrada por 
influir no prognóstico – de um 
modo geral, pacientes nos ex-
tremos da vida tendem a apre-
sentar pior evolução. Determinar 
o tempo de evolução do quadro 
permite selecionar episódios 
agudos, que serão abordados de 
forma diferente dos crônicos. É 
fundamental também caracteri-
zar início, duração e progressão 
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do quadro clínico, assim como 
consistência das fezes e número 
de evacuações diárias, presença 
ou não de sangue, muco ou pus, 
além de outros sintomas associa-
dos como vômitos, cólica abdo-
minal e tenesmo. Condições de 
higiene do local onde o indivíduo 
se encontrava ao iniciar o qua-
dro, assim como ingesta recen-
te de alimento ou líquido possi-
velmente contaminado deve ser 
considerada. Indagar sobre indi-
víduos próximos com quadro clí-
nico semelhante e sobre viagens 
realizadas recentemente, princi-
palmente se para locais com con-
dições inferiores de saneamento.  
O uso recente ou concomitante 
de antimicrobianos podem indi-
car a presença de diarreia asso-
ciada a antibióticos (Quadro 2). 
A presença de febre é esperada 
principalmente nas de etiologia 

viral ou de natureza inflamatória. 
Considerar também a possibili-
dade de a diarreia ser não infec-
ciosa, descartando uso de drogas 
que possam tê-la induzido.
Finalmente, identificar sinais e 
sintomas que permitam a dife-
renciação entre diarreia inflama-
tória e não inflamatória. Diarreia 
aquosa, em grande volume, as-
sociada a dor abdominal tipo có-
lica periumbilical ou em andar 
superior do abdômen, não acom-
panhada de muco ou sangue, su-
gere diarreia aguda não-inflama-
tória. Náuseas e vômitos podem 
estar presentes. Se a diarreia é 
mucossanguinolenta, associada 
a dor tipo cólica localizada em 
hipogástrio ou fossas ilíacas, o 
diagnóstico mais provável é o de 
diarreia aguda inflamatória. Ur-
gência fecal e tenesmo podem 
também ocorrer, caracterizando 

Quadro 2 - Principais antibióticos envolvidos na doença associada ao Clostridium 
difficile.

Comumente envolvidos Ocasionalmente 
envolvidos

Raramente envolvidos

Fluoroquinolonas   
Cefalosporinas
Clindamicina
Penicilinas de largo espectro

Macrolídeos
Trimetoprim
Sulfonamidas

Aminoglicosídeos
Vancomicina
Metronidazol
Cloranfenicol
Tetraciclinas
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acometimento retal. Febre ele-
vada pode estar presente. Muco-
sas desidratadas, turgor cutâneo 
reduzido, hipotensão postural 
ou ortostática, taquicardia, oli-
goanúria e choque hipovolêmico 
podem ocorrer em decorrência de 
perdas hidroeletrolíticas graves. 
A avaliação minuciosa das per-
das hidroeletrolíticas é o quesi-
to mais importante no exame de 
um paciente com diarreia aguda, 
pois dela depende a medida te-
rapêutica principal no tratamento 
que é a reidratação do paciente
Descartar ao exame físico ab-
dominal a presença de sinais 
de irritação peritoneal é condu-
ta crucial, considerando-se que 
a diarreia pode fazer parte do 
cortejo sintomático de patolo-
gias abdominais que caracteri-
zam quadro de abdômen agu-
do (Quadro 1). A determinação 
da causa precisa nesses casos 
é fundamental, já que pode ser 
necessário indicar tratamento ci-
rúrgico.
Fatores que sugerem diarreia 
aguda grave são idade acima de 
70 anos, comprometimento do 
sistema imunológico, frequência 
das evacuações maior que seis 
episódios\dia, ausência de me-

lhora no período de 48 horas ape-
sar do tratamento bem conduzi-
do, dor abdominal intensa, febre 
de ≥ 38,5 C, tenesmo, presença 
de muco e sangue acompanhan-
do as fezes e desidratação. Na 
história patológica deve-se tam-
bém considerar comorbidades 
que possam dificultar o manuseio 
da diarreia e piorar o prognósti-
co, a exemplo de diabetes, hiper-
tensão arterial, coronariopatias, 
insuficiência renal, doença pul-
monar crônica e cirrose hepática.

Laboratorial

A avaliação laboratorial deve ter 
início com a realização de um 
hemograma completo. Presença 
de leucopenia acompanhada de 
desvio para esquerda significa-
tivo pode sugerir Salmonella e 
Shigella como etiologia. Nas vi-
roses, leucopenia sem desvio ou 
com desvio à direita pode ser o 
achado mais frequente. Leucoci-
tose importante costuma ocorrer 
no C. difficile. Eosinofilia pode 
indicar sobretudo a presença de 
helmintíases. A bioquímica san-
guínea pode evidenciar distúr-
bios hidroeletrolíticos e também 
retenção de escórias nitrogena-
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das, que poderá ocorrer em ca-
sos de grandes perdas volêmicas 
com redução da taxa de filtração 
glomerular levando, em última 
análise, à insuficiência renal agu-
da pré-renal.
Um método que tradicionalmen-
te pode ajudar nos quadros de 
diarreia aguda é a pesquisa de 
elementos anormais nas fezes 
(EAF), auxiliando a classificar 
se a diarreia é inflamatória ou 
não,  em especial a presença de 
leucócitos, que quando positiva 
confirma o diagnóstico de diar-
réia aguda inflamatória, embora 
a sua ausência não a afaste; nos 
guidelines mais recentes a pes-
quisa de polimorfonucleares e da 
lactoferrina tem sido pouco re-
comendada em função da baixa 
especificidade. O valor da calpro-
tectina  não é bem estabelecido 
nas diarreias agudas infecciosas 
e por isto não recomendada. 
Apesar de nem sempre disponí-
veis e considerando que, em nos-
so meio, poucos serviços reali-
zam o exame de forma confiável, 
a coprocultura e o exame parasi-
tológico de fezes devem ser soli-
citados sempre que possível, em 
especial naqueles pacientes com 
a forma inflamatória, permitin-

do por vezes identificar o agente 
etiológico e o antibiograma, pena 
que demore em média 2 a 4 dias 
(coprocultura), tempo demasiado 
longo para clínico tomar decisões 
terapêuticas. A coprocultura, en-
tretanto,  deveria ser realizada 
por amostragem em instituições 
de pesquisa da área onde se 
atua, pois são consideradas o pa-
drão ouro acadêmico e permitem 
estabelecer um perfil de sensibi-
lidade antibiótica na região que 
pode ser muito útil no estabe-
lecimento do tratamento antibi-
ótico empírico quando indicado.  
Recentemente surgiu em nos-
so meio um método de biologia 
molecular capaz de identificar 22 
patógenos envolvidos nas diar-
reias agudas com isto elevando a 
capacidade de diagnostico etioló-
gico acima de 95%. Este método 
agrega ainda a vantagem da ra-
pidez de informação, cerca de 4 
horas.  Estes testes, em forma de 
painel, designados para pesquisa 
etiológica de agentes causadores 
de diarreia, detectam a presença 
de ácidos nucleicos, de múltiplos 
microorganismos, dentre bacté-
rias, vírus e parasitas (Quadro 
3). Em um estudo multicêntrico 
realizado com 1556 amostras de 
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pacientes com diarreia, os au-
tores puderam demostrar a boa 
performance do teste Biofire Film 
Aroy GI Painel. Estes métodos 
apresentam boa especificidade e 
sensibilidade, entretanto em cer-
ca de 32% das amostras positi-
vas foram detectados múltiplos 
microorganismos; nestes casos a 
correlação clínica é fundamental, 
para se evitar a uso desneces-

sário de antibióticos, correspon-
dendo a infecções mistas ou iso-
lamento de microorganismos em 
portadores sãos. Cabe ressaltar 
que pelos métodos tradicionais 
apenas a pesquisa do C. difficile 
faz parte dos testes para pesquisa 
de diarreia aguda. Em pacientes 
com diarreia aguda acompanha-
da de sangue, principalmente se 
afebris, ou naqueles que desen-

Bactérias Vírus

Campylobacter (C. jejuni, C.coli, C.upsaliensis)
Clostridium difficile (produtor de toxina A/B)
Plesiomonas shigelloides
Salmonella sp.
Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/V.chole-
rae)
Vibrio cholerae
Yersinia enterocolitica Adenovírus F 40/41
Astrovírus
Norovírus GI/GII
Rotavírus A
Sapovírus (Genogrupos I, II, IV e V)

Adenovírus F 40/41
Astrovírus
Norovírus GI/GII
Rotavírus A
Sapovírus (Genogrupos I, 
II, IV e V)

E. coli e Shigella causadoras de diarreia Parasitas

E. coli enteroagregativa (EAEC)
E. coli enteropatogênica (EPEC)
E. coli enterotoxigênica (ETEC) It/st
E. coli produtora de shihgatoxinas (STEC) stx1/
stx2
E coli 0157
Shigella/E.coli enteroinvasora (EIEC)

Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

Quadro 3 - Relação de microrganismos detectados pelo teste BioFire Film Array 
GI Panel (BioFire Diagnostics, EUA)
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volvem quadro compatível com 
síndrome hemolítico urêmica, 
indica-se a pesquisa de toxinas 
fecais e cultura com a identifica-
ção específica para a Escherichia 
coli O157:H7 (STEC). A STEC se 
encontrada contraindica o uso 
de antimicrobianos e é também 
pesquisada no PCR multiplex. Em 
imunossuprimidos, especialmen-
te naqueles com contagem de 
linfócitos CD4 inferior a 100 cé-
lulas/mm3, recomenda-se análi-
se específica das fezes em busca 
de Criptosporidium, Microspori-
dium, Ciclosporidium e Isospo-
ra belli, entre outros,  além de 
hemocultura e biópsia intestinal 
para descartar a possibilidade de 
Micobacterium avium, outras mi-
cobactérias atípicas e citomega-
lovírus. Nos casos mais graves, 
quando há suspeita de sepse 
associada as hemoculturas são 
bem indicadas.
A realização da retossigmoidos-
copia, ou mesmo colonoscopia, 
deve ficar reservada para situ-
ações especiais, principalmente 
quando se impõe o diagnóstico 
diferencial com doença intestinal 
inflamatória, colite isquêmica e 
colite por Clostridium difficile. A 
sua indicação deve pesar bem o 

risco e o benefício, devendo-se 
idealmemnte  ouvir os especia-
listas na área. As sorologias não 
são habitualmente solicitadas 
nas diarreias agudas devido à 
necessidade de pareamento, o 
que acarretará um tempo dema-
siadamente longo para a neces-
sidade do paciente; em algumas 
diarreias persistentes ou crônicas 
podem ser utilizadas para alguns 
agentes, Os métodos de imagem 
eventualmente são utilizados 
para diagnosticar complicações 
ou para realizar a diferenciação 
com quadros de abdômen agudo

Tratamento

A maioria dos quadros de diar-
reia aguda são autolimitados e 
tendem a cessar espontanea-
mente, independente do trata-
mento antimicrobiano, o qual 
só é indicado em cerca de 5 % 
dos doentes. A terapêutica chave 
deverá ser voltada para corrigir 
a perda hidroeletrolítica, princi-
pal manifestação do quadro. Por 
esse motivo, independente da 
etiologia, a adequada hidrata-
ção do paciente, assim como a 
correção dos distúrbios eletrolí-
ticos, deve ser a etapa inicial e 
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constitui parte indispensável da 
terapêutica. Torna-se ainda mais 
importante em crianças e idosos, 
principalmente se existirem co-
morbidades. Nestes, a perda vo-
lêmica é capaz de levar mais fa-
cilmente ao colapso circulatório, 
que poderá culminar no óbito do 
paciente. Nos adultos, os meca-
nismos compensatórios tendem 
a atuar mais eficazmente já que 
a reserva corporal de líquido é 
maior que a das crianças de bai-
xa idade e idosos. Além disso, a 
compensação renal tende a ser 
mais eficaz e a resposta à sede 
é correspondida mais adequada-
mente.

Hidratação

O grau de desidratação nem sem-
pre se correlaciona diretamente 
com a intensidade da diarreia já 
que, como anteriormente citado, 
características individuais irão 
atuar em cada caso (faixa etária, 
comorbidades). A via a ser uti-
lizada para reposição hidroele-
trolítica será escolhida de acordo 
com a gravidade do quadro.
Na maioria dos casos a desidra-
tação é leve ou moderada, sen-
do possível corrigi-la por via oral, 

através de soluções previamente 
preparadas existentes no merca-
do, ou mesmo com a utilização 
de soluções de preparo caseiro, 
contendo uma combinação apro-
priada de líquido (água), glicose 
e sal. A presença de glicose na 
solução é fundamental por favo-
recer a absorção de sódio e água. 
A formulação para terapia de rei-
dratação oral (TRO) recomenda-
da pela Organização Mundial de 
Saúde (Tabela 1) pode salvar a 
vida dos pacientes com diarreia 
aguda, em especial nos países 
subdesenvolvidos. Está indica-
da principalmente para crianças, 
idosos, imunocomprometidos e 
para pacientes com diarreia líqui-
da importante, independente da 
idade. A OMS recomenda tam-
bém uma solução modificada, 
cuja fórmula apresenta menor 
osmolaridade, estando indicada 
principalmente na infância (Tabe-
la 1). Suco de maçã, água, água 
de coco, sopas, bebidas usadas 
por atletas, água de arroz, ba-
nana, são bastante citadas para 
a reposição oral. Em crianças o 
aleitamento materno deve ser 
mantido sempre que possível
Em casos de desidratação grave 
acompanhada de comprometi-
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mento hemodinâmico, ou naque-
les pacientes com vômitos exces-
sivos, que não tolerem ingestão 
oral adequada, poderá ser neces-
sária hidratação venosa. Está in-
dicada também para aqueles com 
alteração do nível de consciência, 
pela possibilidade de broncoaspi-
ração com a TRO. Em geral é feita 
com soluções isotônicas conten-
do glicose, soro fisiológico, sendo 
o Ringer lactato a solução mais 
utilizada. Recomenda-se repor 
o déficit total de fluido em cerca 
de quatro horas, sendo metade 
na primeira hora. O volume total 

de fluido a ser reposto irá variar 
de acordo com a quantidade de 
fezes perdida e com o grau de 
desidratação. É importante lem-
brar que o paciente deve conti-
nuar alimentando-se durante o 
episódio agudo com a finalidade 
de reduzir as perdas calóricas 
decorrentes do estado hiperca-
tabólico produzido pela diarreia. 
Evita-se apenas temporariamen-
te alimentos que exerçam efeito 
sobre a motilidade intestinal, as-
sim como a lactose, já que pode 
haver concomitância com déficit 
de lactase. 

Soluções para TRO com 
Osmolaridade Reduzida

Solução padrão 
para TRO (mEq 

ou mmol/L)

(mEq ou 
mmol/l) 

(21) 

(mEq ou 
mmol/L) 

(6, 22-27)

(mEq ou 
mmol/L) 
(16-18,
28-29)

Glicose  111 111 75 a 90 75
Sódio 90 50 60 a 70 75

Cloro 80 40 60 a 70 65
Potássio 20 20 20 20

Citrato 10 30* 10 10
Osmolaridade 311 251 210 a 260 245

* 30 mmol/L de bicarbonato, em vez de 10 mmol/L de citrato.

Tabela 1 -  Composição da solução para TRO recomendada pela OMS (solução pa-
drão e solução com osmolaridade reduzida)
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Drogas antidiarreicas

Existem no mercado inúmeras 
drogas disponíveis que atuariam 
com o intuito de promover alívio 
sintomático devido ao seu efeito 
antidiarreico, melhorando dessa 
forma a qualidade de vida dos 
pacientes acometidos. Entretan-
to, apenas algumas delas têm se 
comprovado realmente eficazes 
em estudos clínicos randomiza-
dos e controlados, a exemplo da 
loperamida, do subsalicilato de 
bismuto e do caolim.
A loperamida, assim como o di-
fenoxilato, é um derivado opi-
áceo. São consideradas drogas 
antimotilidade por atuarem ini-
bindo o peristaltismo intestinal, 
além de favorecerem a absor-
ção de fluidos e reduzirem não 
apenas o número de evacuações 
diárias, promovendo alívio sinto-
mático, como também a duração 
do quadro diarréico em até 80%. 
Diferente dos demais opioides, 
não penetram no sistema ner-
voso central e são as drogas de 
escolha para efeito antidiarreico 
em adultos. Devem, no entanto, 
ser evitadas, em especial nas pri-
meiras 24 a 48 horas de evolução 
da doença. Nessa fase estariam 

contraindicadas, principalmen-
te se o quadro for sugestivo de 
diarréia aguda inflamatória já 
que retardariam a eliminação in-
testinal de microorganismos e de 
suas citotoxinas, podendo agra-
var o quadro, particularmente no 
C.difficile e na STEC Apesar de 
raro, há risco de desenvolvimen-
to de megacólon tóxico e de ou-
tras complicações das diarreias. 
Sua melhor indicação parece ser 
nas diarreias aquosas não infla-
matórias; em crianças principal-
mente com menos de 3 anos são 
descritos efeitos adversos signi-
ficativos e por isto não são reco-
mendados
O subsalicilato de bismuto é uma 
droga constituída por dois com-
ponentes: bismuto, com efeito 
antibacteriano, e salicilato, capaz 
de inibir o efeito das citotoxinas 
bacterianas em nível de enteró-
citos, reduzindo a freqüência das 
evacuações em até 50%. Teria 
indicação em duas situações es-
peciais, que seriam a redução dos 
vômitos associados com quadros 
de enterite viral e a profilaxia da 
diarréia dos viajantes, podendo 
reduzir sua gravidade e duração. 
Não é valorizado por alguns gui-
delines recentes.
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Caolim e  pectina são drogas di-
tas adsorventes e teriam utili-
dade no tratamento da diarréia 
aguda por promover adsorção de 
água, aumentando a consistên-
cia das fezes. Não são, entretan-
to, capazes de reduzir o volume 
fecal total diário. Desse modo, 
produziriam apenas uma melho-
ra relativa do quadro, já que não 
previnem a desidratação conse-
quente à diarreia. Seu principal 
efeito adverso é a constipação e 
alguns citam interferência na ab-
sorção de fármacos e de nutrien-
tes.
Algumas substâncias podem ser 
utilizadas como tentativa de re-
composição da microbiota  in-
testinal de pacientes imunocom-
petentes. São os denominados 
probióticos, ou seja, microorga-
nismos não patogênicos capa-
zes de multiplicar-se e produzir 
metabólitos no intestino dos pa-
cientes. Dessa forma, promovem 
acidificação fecal e impedem o 
crescimento de outros micro-
organismos enteropatogênicos. 
São também capazes de prevenir 
a invasão bacteriana na mucosa 
intestinal, além de produzirem 
ácidos graxos de cadeia curta 
que auxiliam na recuperação in-

testinal, aumentando a absorção 
de fluidos e eletrólitos. Em adul-
tos, têm sido utilizados principal-
mente no manuseio da diarreia 
crônica e na diarreia associada 
ao uso de antibióticos, exceto no 
C. difficile. É representado prin-
cipalmente pelo Saccharomycis 
boulardii-17 e também pelo Lac-
tobacillus acidophillus.  Sua atu-
ação não é bem comprovada na 
diarreia aguda, embora haja re-
ferências favoráveis; parece mais 
útil na diarreia associada aos an-
tibióticos, que não seja causada 
pelo C. difficile.
Drogas anti-secretoras atuam re-
duzindo a hipersecreção existen-
te nos quadros de diarreia aguda 
secretória, mecanismo determi-
nante da principal complicação 
clínica da doença e responsável 
pela grande maioria dos óbitos: 
a desidratação.
As células da mucosa intestinal 
são ricas em encefalinas, subs-
tâncias opiáceas endógenas que 
desempenham importante pa-
pel no mecanismo de secreção 
intestinal. Atuam estimulando 
receptores opiáceos do tipo del-
ta e, portanto, promovem redu-
ção dos níveis de AMP cíclico nos 
enterócitos, fato que tem como 
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consequência a redução da se-
creção de eletrólitos e água. Fi-
siologicamente as  encefalinas 
têm efeito apenas temporário 
por serem rapidamente destruí-
das pelas enzimas denominadas 
encefalinases. Essas últimas pro-
duziriam efeito contrário ao das 
encefalinas, elevando o AMP cí-
clico nos enterócitos e, com isso, 
favorecendo a secreção de água 
e eletrólitos. A ação das encefali-
nases acentuaria então o proces-
so hipersecretório que ocorre nas 
diarreias agudas secretórias. O 
racecadotril, droga representan-
te deste grupo, age exatamente 
nesse processo, inibindo a ação 
da encefalinase. Portanto, reduz 
a inativação das encefalinas que 
permanecem atuando por mais 
tempo. Tem então ação anti-se-
cretora na mucosa intestinal, me-
canismo que atenua a desidrata-
ção, justificando a importância 
na utilização da droga. O fato 
de não alterar o trânsito intesti-
nal constitui outra vantagem, já 
que não promovem constipação 
ou estase intestinal, fato que po-
deria acarretar em retenção de 
microorganismos e citotoxinas 
em nível intestinal. Este medica-
mento tem custo relativamente 

elevado e não é disponível para 
uso nos USA, por isto não é cita-
do em alguns guidelines recentes   

Antimicrobianos

Como as diarreias agudas ten-
dem a evoluir de forma autolimi-
tada em função da própria imu-
nidade do hospedeiro, o uso de 
antimicrobianos deve ficar res-
trito a situações especiais. Sua 
utilização rotineira, além de não 
modificar significativamente a 
evolução da doença, pode pro-
mover efeitos adversos e esti-
mular desenvolvimento de cepas 
bacterianas resistentes, além de 
aumentar significativamente o 
custo do tratamento, o que ca-
racteriza uma limitação em po-
pulações de baixo nível socio-
econômico como a maioria dos 
brasileiros. Estima-se que menos 
de 5 % das diarreias necessitem 
de antimicrobianos
Ressalta-se que alguns agentes 
antimicrobianos, a exemplo do 
sulfametoxazol-trimetoprim e 
das quinolonas, podem provocar 
a liberação de toxinas no caso de 
infecção por determinadas cepas 
de Escherichia coli (STEC), casos 
em que haverá risco aumentado 
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do surgimento de síndrome he-
molítico urêmica. Por esse moti-
vo, é importante ter cautela ao 
prescrever antimicrobianos para 
pacientes com diarreia aguda 
acompanhada de sangue, em es-
pecial se afebris, casos em que 
pode tratar-se de infecção por 
E. coli produtora de shiga-toxina 
(O157:H7).
As principais situações em que 
a terapia antimicrobiana estaria 
indicada seriam a Shigelose, a 
diarreia por Escherichia coli en-
terotoxigênica, a giardíase, a 
amebíase, a cólera e a colite por 
Clostridium difficile.
Na shigelose (Shigella dysente-
riae e outras) em adultos deve-
-se optar pelo uso de quinolonas 
(ciprofloxacino 500mg, 2 vezes/
dia; norfloxacino 400mg, 2 ve-
zes/dia; levofloxacino 500mg/
dia). Em crianças, como essas 
drogas são contraindicadas, op-
tar pela associação sulfameto-
xazol-trimetropim (50mg/kg e 
10mg/kg, respectivamente, 2 
vezes/dia); entretanto os níveis 
de resistência vem aumentando 
muito inclusive em nosso meio, 
tornando-se necessário verificar 
os padrões locais de resistência 
antes de usar esta associação. A 

azitromicina 500 mg, dose única 
ao dia, por 3 dias para adultos 
e  10 mg /Kg/peso ao dia, dose 
única diária por 3 dias, são alter-
nativas adequadas, bem como 
as ceftriaxona ou cefotaxima. O 
tempo de tratamento deve ser de  
3 a 5 dias na maioria das refe-
rências.
O mesmo esquema terapêutico é 
também indicado no tratamento 
da diarreia aguda por Escheri-
chia coli enterotoxigênica, para 
a EIEC e a Plesiomonas shigelloi-
des.  Em casos de cólera (Vibrio 
cholerae), em adultos e crianças 
com mais de oito anos, a primei-
ra opção deve ser a tetraciclina 
(500mg, 4 vezes/dia, durante 3 
dias), podendo-se optar também 
por doxiciclina (300mg, dose úni-
ca). Em crianças com menos de 
oito anos, utilizar sulfametoxa-
zol-trimetropim ou a azitromici-
na, na mesma dose preconizada 
para shigelose.
Na amebíase, assim como na 
giardíase, o uso de antimicrobia-
nos visa não só controlar infec-
ções sintomáticas persistentes 
como também eliminar o estado 
de portador. A primeira escolha 
na amebíase é o metronidazol 
(750mg, 3 vezes/dia, durante 5 
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a 10 dias). Como segunda opção 
utiliza-se o tinidazol. Secnidazol, 
tinidazol e metronidazol podem 
ser utilizados na giardíase, apre-
sentando índices de cura muito 
semelhantes. Fato que favorece 
o uso do secnidazol é sua menor 
incidência de efeitos adversos e a 
comodidade posológica (2g, dose 
única).
A nitazoxanida é considerada uma 
boa alternativa para o tratamento 
da giardíase, na dose de 500 mg, 
2 vezes ao dia por 3 dias. O tra-
tamento antimicrobiano empírico, 
quando indicado, tende a reduzir 
o tempo de evolução médio do 
quadro de 3 a 5 dias para 1 a 2 
dias. As quinolonas, a exemplo do 

ciprofloxacino e norfloxacino, são 
atualmente as drogas de escolha 
nesses casos, já que são ativas 
contra a grande maioria dos pa-
tógenos usuais, alcançando boa 
concentração fecal, além de se-
rem drogas geralmente bem to-
leradas; ceftriaxona, cefotaxima 
e azitromicina também são re-
comendadas nas situações onde 
as quinolonas têm restrições (ver 
Quadros 4 e 5) .

Tipos Especiais de Diarreia

Diarreia dos viajantes
Definida como quadro de diar-
reia aguda que surge durante 
as viagens, em especial quando 

Quadro 4 - Tratamento empírico de diarreias infecciosas agudas
Diarreia dos viajantes ou comunitária, moderadas ou graves

Crianças • Ceftriaxona: 50 a 100 mg / kg / dia, EV,  2 a 5 dias
• Azitromicina: 12 mg / Kg / dia, no dia 1; 6 mg / Kg / dia do dia 2 
ao 5, VO
• Sulfametoxazol + Trimetoprim:  não recomendado empiricamen-
te em função da resistência  crescente, pp nos casos graves. Ver 
padrão local
• Fluoroquinolonas devem ser evitadas; uso em situações excep-
cionais

Adultos • Ciprofloxacino: 500 mg, VO, a cada 12 h, 3 a 5 d
• Levofloxacino: 500 mg, VO,  monodose diária, 3 a 5 dias
• Norfloxacino: 400 mg, VO, a cada 12 horas, durante 3 a 5 dias
• Azitromicina: 500 mg, VO, monodose diária, 3 a 5 dias
• Ciprofloxacino por via EV: 200 a 400 mg EV a cada 12 h 
• Levofloxacino: 500 mg, EV, monodose
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Agentes Adultos Crianças

Shigella sp •  Ciprofloxacino
•  Levofloxacino
•  Azitromicina
•  Ceftriaxona

•  Ceftriaxona
•  Azitromicina
•  SMZ + TMP (ver padrão local)
• quinolonas só em casos espe-
ciais

Plesiomonas 
shigeloides

•  Tratar como Shigella • Tratar como Shigella

Aeromonas sp •  Tratar como Shigella • Tratar como Shigella

E. coli enteroin-
vasiva

•  Tratar como Shigella • Tratar como Shigella

C. difficile leve e 
moderado

•  Metronidazol •  Metronidazol

C. difficile grave •  Vancomicina VO •  Vancomicina VO

Salmonella sp 
quando indicado

•  Tratar como Shigella •  Tratar como Shigella sem (TMP 
+SMZ)

E. coli enteroto-
xigênica

•  Tratar como Shigella •  Tratar como Shigella

E. coli enteropa-
togênica

•  Tratar como Shigella •  Tratar como Shigella

E. coli enteroa-
gregativa

•  Tratar como Shigella •  Tratar como Shigella

Vibrio cholerae • Doxiciclina 
• Tetraciclina
• Azitromicina
• Ciprofloxacino

• Azitromicina
•  SMZ + TMP

Campilobacter 
jejuni

• Azitromicina
• Ciprofloxacino

• Azitromicina
• Eritromicina

Yersinia sp • Doxiciclina 
• SMZ +TMP
• Ciprofloxacino

TMP + SMZ

Giardíase •  Tinidazol   • Secnidazol  • Nitazoxanida  •  Metronidazol

Criptosporidiose • Nitazoxanida
Amebíase • Metronidazol • Tinidazol • Secnidazol • Nitazoxanida • Eto-

famida

Estrongiloidíase • Ivermectina • Tiabendazol

Quadro 5 - Tratamento das  principais diarreias agudas com o agente etiológico 
conhecido
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o destino é uma região onde as 
condições higiênico-sanitárias 
são deficientes. Indivíduos que 
se deslocam de áreas industria-
lizadas para determinadas re-
giões da América Latina, Ásia e 
África têm risco de até 40% de 
apresentarem tais episódios. Mu-
dança de hábitos alimentares, in-
gestão abusiva de álcool, estres-
se e alteração climática também 
são fatores que podem contribuir 
para o surgimento da diarreia.
O agente etiológico varia de acor-
do com a região geográfica em 
questão, mas de um modo geral 
as bactérias  são responsáveis 
por até 80% dos casos, sendo 
agente etiológico mais comum a 
Escherichia coli enterotoxigênica.
O tratamento será semelhante ao 
das diarréias agudas, com medi-
das sintomáticas e de suporte. 
Manter a hidratação adequada 
é fundamental, o que pode ser 
feito por via oral ou venosa, de-
pendendo da gravidade do qua-
dro. Os antimicrobianos podem 
ser prescritos em situações es-
peciais, assim como as drogas 
antidiarreicas, dentre as quais 
a loperamida é a mais usada. 
Quando prescritas, tais drogas 
visam reduzir o tempo de evolu-

ção do quadro diarreico. Ressal-
ta-se que as medidas profiláticas 
comportamentais são a principal 
arma contra a diarreia aguda dos 
viajantes. Não há indicação for-
mal para utilização de profilaxia 
antimicrobiana em viajantes, a 
não ser em casos pontuais.

Diarreia por Clostridium 
difficile

Clostridium difficile, bactéria 
Gram-positiva anaeróbia pode 
ser constituinte da microbiota  
colônica de adultos saudáveis, é 
o principal agente etiológico da 
diarreia aguda nosocomial asso-
ciada ao uso de antibióticos, es-
tando correlacionada com cerca 
de 50 a 70% dos casos.
A enterocolite por C. difficile, 
também denominada enteroco-
lite pseudomembranosa, pode 
se apresentar como quadro de 
diarreia aguda que surge em pa-
cientes hospitalizados há mais 
de três dias. Mediada por toxinas 
(enterotoxina A e citotoxina B), 
tem como etiologia a utilização 
de antibióticos capazes de alterar 
a microbiota intestinal normal, 
favorecendo a proliferação do 
C. difficile. Inúmeros antibióti-
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cos podem ser responsáveis pelo 
quadro, sendo a clindamicina, a 
ampicilina, os aminoglicosídeos, 
as quinolonas, e as cefalospori-
nas os mais frequentes. (Quadro 
2).
A intensidade do quadro clínico é 
variável, sendo a diarreia aquosa 
com cerca de dez evacuações diá-
rias, por vezes acompanhadas de 
muco e sangue, a apresentação 
típica. Dor e distensão abdominal 
podem estar presentes. Nas for-
mas graves, em que há potencial 
para evolução com megacólon tó-
xico, perfuração e peritonite, a le-
talidade é elevada.
Deve-se estar atento ao fato de 
que o surgimento dos sintomas 
nem sempre ocorre durante o pe-
ríodo de utilização do antibiótico, 
podendo se dar até aproximada-
mente 4 a 12 semanas após o 
término de sua administração.
Os EAF têm utilidade restrita na 
confirmação diagnóstica, já que 
demonstram presença de leucóci-
tos em apenas cerca de 50% dos 
casos. Coprocultura, apesar de 
sensível, é pouco específica pois 
até 25% das colônias isoladas são 
não patogênicas. Além disso, seu 
resultado é demorado (cerca de 3 
a 5 dias) e o custo elevado, não 

sendo portanto realizada rotinei-
ramente. Opção para confirmação 
diagnóstica seria a pesquisa de 
toxinas do C. difficile nas fezes,  e 
o PCR métodos ainda não disponí-
vel em todos os centros em nosso 
meio, porém de rápida realização 
(2 a 4 horas) e elevada sensibi-
lidade. Estudos recentes eviden-
ciaram sensibilidade aproxima-
da de 80% com uma amostra 
de fezes, elevando-se para 90%  
quando se analisa uma segunda 
amostra. No entanto esta não é 
a realidade de nosso país. Méto-
dos endoscópicos, como retos-
sigmoidoscopia ou colonoscopia, 
definirão o diagnóstico através da 
observação de lesões característi-
cas na mucosa intestinal (edema, 
eritema e pseudomembranas) e 
confirmação histológica, após bi-
ópsia de áreas suspeitas. Não é 
no entanto método de eleição e 
nem rotineiro.
O tratamento deverá ser então 
iniciado de imediato, tendo início 
com a suspensão da droga que 
supostamente iniciou o quadro. O 
antimicrobiano utilizado é o me-
tronidazol (500mg, 3 vezes/dia) 
ou a vancomicina (125mg, 4 ve-
zes/dia) durante dez dias, ambos 
com taxa de sucesso terapêutico 
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elevada, em torno de 95%. Re-
corrências não são infrequentes, 
ocorrendo em até 20% dos ca-
sos, situações em que o mesmo 
esquema terapêutico poderá ser 
reiniciado.

Diarreia em 
imunocomprometidos

A incidência de infecção gas-
trintestinal em imunocompro-
metidos, em especial naqueles 
infectados com o vírus da imuno-
deficiência adquirida, é elevada. 
Os microorganismos causadores 
de enterocolite nesses pacientes 
são em geral também responsá-
veis pela doença em imunocom-
petentes, sendo que, dependen-
do do grau de comprometimento 
do sistema imunológico, haverá 
maior tendência de que o curso 
das infecções seja grave e com 
evolução mais arrastada. 
Enteroinfecções bacterianas por 
Salmonella sp., Shigella sp., 
Campylobacter jejuni e Yersinia 
enterocolitica podem ser até vin-
te vezes mais frequentes do que 
na população em geral. O qua-
dro clínico é, na maior parte dos 
casos, caracterizado por diarreia 
acompanhada de sangue e muco, 

cólica abdominal e tenesmo, po-
dendo estar presente a febre. 
Com frequência, salmoneloses 
podem cursar com bacteremia, 
casos nos quais o prognóstico 
poderá ser reservado se terapia 
apropriada não for instituída em 
tempo hábil. Bacteremias recor-
rentes por Salmonella sp. cons-
tituem critério para diagnóstico 
de AIDS. Protozoários podem 
também estar implicados na gê-
nese de diarreia aguda de tais 
pacientes, incluindo-se nesse 
grupo Giargia lamblia, Entamoe-
ba histolytica e helmintos como o 
Strongiloydes stercoralis.
O quadro clínico irá variar desde 
formas assintomáticas até dife-
rentes apresentações de diarreia 
e também manifestações ex-
tra-intestinais, como ocorre na 
amebíase, que pode cursar com 
abscesso hepático. Na estrongi-
loidíase não é incomum que pa-
ciente refira queixas dispépticas 
associadas ao quadro diarreico, 
por vezes sendo necessário diag-
nóstico diferencial com doença 
úlceropéptica. A disseminação 
pulmonar do S. stercoralis, quan-
do ocorre, caracteriza a síndrome 
de Loeffler e outros quadros res-
piratórios. 
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Outros protozoários de diagnós-
tico mais difícil são Cystoisospo-
ra belli, Cryptosporidium sp. e 
Microsporydium. Responsáveis 
em geral por diarréia aquosa, 
em grande volume, associada a 
sintomas sistêmicos e má absor-
ção, com acentuada perda pon-
deral. Tais infecções podem ser 
de difícil controle, em especial a 
criptosporidiose, para a qual não 
existe até o momento atual tera-
pêutica com eficácia comprova-
da embora haja citações favorá-
veis ao uso da nitazoxanida, por 
tempo prolongado.
O acometimento do trato gas-
trintestinal pelo Mycobacterium 
avium intracelular, uma mico-
bactéria atípica, é observado em 
fase avançada da infecção pelo 
HIV, quando níveis de linfócitos 
CD4 são inferiores a 50 células/
mm3. A diarreia, nesses casos, 
ocorre como parte de um quadro 
sistêmico no qual pode haver 
acometimento de baço, fígado, 
medula óssea e pulmão. Quando 
presente, constitui infecção defi-
nidora de AIDS.
Vírus podem também ser res-
ponsáveis por diarreia aguda 
em imunocomprometidos, in-
cluindo adenovírus, herpes vírus 

e citomegalovírus. Este último 
costuma determinar quadro de 
diarreia crônica com ulcerações 
múltiplas de mucosa intestinal. 
Ressalta-se o próprio vírus HIV, 
que pode ter ação direta na mu-
cosa intestinal, podendo ser o 
único responsável pela entero-
patia. 
Devido à grande variedade de 
microorganismos capazes de 
causar enterocolite em imuno-
comprometidos, na ocorrência 
de diarreia aguda em tais pa-
cientes é prudente a realização 
de coprocultura e análise mi-
croscópica das fezes com pes-
quisa de parasitas, e quando 
possível o PCR multiplex, além 
de EAF, buscando identificação 
de sangue oculto e leucócitos. 
Em casos que cursam com febre 
havendo possibilidade de bac-
teremia, deve ser solicitada he-
mocultura. Os resultados de tais 
exames complementares irão di-
tar a terapia específica a ser ins-
tituída, ressaltando-se que, em 
casos graves, a terapia empírica 
deverá ser instituída de imedia-
to. Recomenda-se associação, 
durante 7 a 10 dias, de metroni-
dazol 500mg, 8/8h, e ciprofloxa-
cino 500mg, 12/12h.
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