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E d i t o r i a l

s

A academia na serra

Com a intenção e a obrigação de representar a saúde pública de nosso país a Acade-
mia Nacional de Medicina tem promovido inúmeros encontros com outras Academias 
regionais, entidades e sociedades médicas no intuito de união do país em torno do bem 
maior: a evolução do ensino médico e a saúde de nossa população.

Nos dias 10 e 11 de novembro de 2017, na cidade de Petrópolis, participamos de uma 
excepcional Jornada que recebe a denominação de “A Academia na Serra”. Coordenada por 
nosso prezado Acadêmico Professor Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, este encontro interio-
rizou nossa Instituição associando-se a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e a Faculdade de 
Medicina de Petrópolis. Tendo como sede a última e como objetivo uma imersão durante 
um dia frio de sábado, coabitando professores e alunos, produziram uma rica troca de 
conhecimentos e uma grande motivação para que especialmente os jovens assistissem a 
exposições memoráveis e tomassem ciência da grandeza de nossas Instituições, especial-
mente a FIOCRUZ e ANM.

A ANM fundada em 1829 consagra-se como a casa do médico e da ciência. Sema-
nalmente, as 5ª feiras às 18 horas, após um relaxante “Chá Acadêmico” nos reunimos em 
nosso Anfiteatro – Miguel Couto – e discutimos os mais variados temas da saúde pública, 
ciências aplicadas, cirurgia e medicina interna. São 190 anos em que luminares da medici-
na brasileira procuram disseminar ideias e ideais, contribuir para com nossos governantes 
através de propostas e opiniões e estimular jovens para que nosso país através da ciência e 
pesquisa possa tornar-se maior e melhor.

Iniciativas como “A Academia na Serra” une instituições, prestigia o ensino universi-
tário, valoriza entidades de posta e reafirma a liderança da mais antiga Instituição científica 
cultural de nosso país, a Academia Nacional de Medicina.

Este número de nossos Anais busca imortalizar este momento e estimular a sua con-
tinuidade e a criação e realização de outros.

Parabenizo a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a FIOCRUZ e agradeço ao esforço 
e dedicação do Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro.

Jorge Alberto Costa e Silva
Presidente da ANM
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Os Anais da Academia Nacional de Medicina (ANM), editados desde 1830 e em 
plena circulação até nossos dias, tem procurado escrever a história de nossa Academia com 
ênfase em divulgar suas realizações, em especial as sessões ordinárias e os Simpósios do 
tradicional encontro às quintas-feiras. No entanto, presta-se também à divulgar as reali-
zações científico-culturais de nossos acadêmicos, suas conquistas e suas outras atividades 
associativas e administrativas. Esta é uma escola profundamente heterogênea, com grandes 
médicos atuantes em áreas as mais variadas como a assistência, o ensino, a pesquisa e os 
cargos de liderança na esfera política e diretiva.

O presente especial aqui editado, demonstra a importância das ações extra-muros da 
Academia Nacional de Medicina.

Em simpósio comemorativo dos 50 anos da Faculdade de Medicina de Petrópolis, 
nosso entusiasta e brilhante acadêmico, Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, organizou um evento 
congregando nomes exponenciais da ANM, Fiocruz e da própria escola de medicina de 
Petrópolis, que recebeu a denominação criativa de “A Academia na Serra”.

Este número exclusivo traduz o conteúdo deste Simpósio buscando enaltecer a lide-
rança e o espírito agregador da mais antiga instituição científico-cultural de nosso país, a 
Academia Nacional de Medicina.

José Galvão-Alves
Editor dos Anais da ANM

E d i t o r i a l

s

Secretário-geral da ANM
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E d i t o r i a l

s

A Academia (e o castelo) na serra

Foi por intermédio de José Maurício Machado Lima, colega de turma e amigo há 
quase cinco décadas, que tomei conhecimento, ainda nos primeiros meses de 2017, de que 
a Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP), Escola em que eu cursara os primeiros anos 
de meu curso médico, completaria 50 anos de existência em 30 de outubro daquele ano. 
Estimulado por José Maurício e Ney Helou, outro companheiro dos bancos da FMP, pedi 
que ofertassem ao Professor Paulo Cesar Guimarães, Diretor da Escola, a organização de 
um Evento científico sem precedentes na história da faculdade, para celebrar a data com 
a presença de colegas da Academia Nacional de Medicina (ANM), da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e da própria FMP. 

A acolhida do Professor Guimarães foi imediata e sem reservas e a ela se juntaram o 
entusiasmado e carinhoso apoio da Professora Maria Isabel de Sá Earp de Resende Cha-
ves, Supervisora Geral da Fundação Arthur Sá Earp, e o indispensável  acordo das ANM 
e Fiocruz, Instituições parceiras, nas pessoas dos Doutores Jorge Alberto Costa e Silva e 
Nísia Trindade Lima, seus respectivos Presidentes. As adesões das Doutoras Leila Chimelli 
e Ierecê Lins Aymoré, também colegas de turma, ao Comitê Científico, e do Ricardo Tam-
mela (FMP), ao Comitê organizador, composto pelos Professores Chaves, Guimarães e 
por mim mesmo, foram essenciais. A secretaria vigilante de Roberta Viana da Costa Mota 
e a divulgação criteriosa de Gislaine Dias de Araújo também foram peças capitais desse 
consórcio de esforços.

Ao evento, planejado desde a sua concepção para corresponder a um Simpósio de alto 
nível acadêmico-científico, deu-se o nome de “Academia na Serra” que transcorreu, por dia 
e meio - em 10 e 11 de novembro, com palestras que mereceram a assistência atenta de uma 
plenária de mais de 200 pessoas onde se passaram as falas sobre : armadilhas diagnósticas 
em patologia óssea, atualidades em urologia, depressão e suicídio, doença de Hodgkin e outros 
linfomas, financiamento da pesquisa científica no RJ, genética de adenomas hipofisários, histó-
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ria do ensino da anatomia, malária de mata Atlântica, o médico que queremos ser, poluição, 
saúde e ambiente, reprodutibilidade de resultados científicos, retina, situação epidemiológica 
da tuberculose, tratamento cirúrgico dos aneurismas, viroses emergentes e reemergentes, Zika 
vírus e outros.

Concebido como instrumento de celebração do cinquentenário da FMP, o Simpósio 
foi idealizado e organizado visando inspirar o enorme contingente de estudantes da Escola. 
Para isso, convidamos colegas com conhecimento e prática suficientemente extensos nos 
assuntos específicos de forma a que pudessem ser expostos objetiva, ordenada e simplifi-
cadamente a uma audiência com graus distintos de conhecimento dos temas. Pedimos aos 
palestrantes, em sua maioria - mas não só - de médicos, com experiência clínica, cirúrgica 
e/ou científica dos processos em foco, para fazê-lo no contexto de suas vivências pessoais 
e da narrativa de como aprendem, se inspiram e trabalham no caminho e exercício de 
suas atividades cotidianas. O auditório permanentemente cheio durante todo o tempo de 
duração do Evento nos faz crer que tivemos sucesso nesse objetivo.

Além do primoroso conteúdo acadêmico-científico, o Evento contou com uma progra-
mação social agregadora, simpática e saborosa com o jantar que a FMP-Fase nos ofereceu 
na noite do dia 10 no tradicional e acolhedor restaurante Locanda de la Mimosa, e o almo-
ço ofertado pela Fiocruz no dia 11 no Palácio de Itaboraí onde o Diretor da Unidade de 
Petrópolis, Felix Rosenberg, nos recebeu. 

Aos estudantes da FMP, futuros colegas, formulamos nossos votos de estudo dedicado, 
compromisso ético, ouvidos e olhos atentos no paciente e fé na ciência. À nossa valiosa 
FMP, desejamos vida longa e que os próximos 50 anos lhe sejam tão generosos quanto 
foram os 50 primeiros !

Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro
Organizador, pelo Comitê Científico do Simpósio “A Academia na serra”

Membro Titular da Academia Nacional de Medicina e 
Pesquisador Titular da Fundação Oswaldo Cruz

Revista_ANM_iniciais_190-2.indd   10 07/06/2019   10:43:18



A p r e s e n t a ç ã o

s

Petrópolis como ponto de  
encontro e inspiração

Do ponto de vista etimológico, comemorar significa lembrar com outros. É, portanto, 
um ato que não pode ser solitário e que pressupõe a arte da associação. Nada pode ser mais 
verdadeiro para transmitir aos leitores o sentido do simpósio “A Academia na serra”, realizado 
em celebração aos cinquenta anos da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP), nos dias 10 
e 11 de novembro de 2017. A presença de Acadêmicos e o interesse institucional da Academia 
Nacional de Medicina (ANM), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da faculdade home-
nageada contribuíram para a criação de um ambiente científico com alto nível de discussões, 
marcadas por congraçamento e afetividade.

Com abordagem de temas diversos, abrangendo questões relevantes de especialidades 
médicas, desafios epidemiológicos e de saúde pública,  política científica e ética de pesquisa 
no campo biomédico, o simpósio soube compatibilizar o aprofundamento do conheci-
mento científico e sua comunicação, numa linguagem compreensível, para um público 
heterogêneo. A essa qualidade se somou uma perspectiva pedagógica, visto que, a despeito 
da diversidade do grande público, uma preocupação central dos organizadores consistiu 
no envolvimento dos futuros médicos formados pela FMP.

O objetivo maior transcendeu o de um encontro de eruditos e especialistas, pois se 
tratava, sobretudo, de sensibilizar os jovens estudantes da FMP — daí a importância das 
experiências pessoais e coletivas, das narrativas de casos. Em poucas palavras, tratava-se 
de falar com sensibilidade. Por essa razão, realizou-se um encontro de debates científi-
cos, comemoração e, em especial, inspiração, que nos fez lembrar Pedro Nava, com sua 
defesa de uma medicina humanista, como lemos em O anfiteatro e tantos outros textos 
igualmente inspiradores.

Ao reunir os textos apresentados neste livro, fruto do empenho de muitos, mas de modo 
especial da determinação de meu colega Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, os organizadores 
prestam uma importante contribuição. Por um lado, talvez se percam um pouco os tons 
das emoções despertadas pelos diálogos e das experiências compartilhadas durante o evento. 
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Por outro, e isso é o mais importante, registra-se a memória e amplia-se a comemoração 
inicial dos cinquenta anos da FMP para uma audiência que, sem ter alcançado comparti-
lhar o agradável ambiente do evento que deu origem à obra escrita, pode agora se reunir 
a todos os que dele tomaram parte e receber a mesma inspiração científica e humanista.

Nísia Trindade Lima
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

Organizadora, em colaboração com Gilberto Hochman,
do livro Médicos intérpretes do Brasil. São Paulo: Hucitec, 2015.
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E d i t o r i a l

s

Jubileu em boa companhia

Comemorar cinquenta anos de existência em nosso jovem país é uma grande conquis-
ta. Marcar esse momento com a presença de ilustres membros da Academia Nacional de 
Medicina (ANM) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reunidos com nossos professores 
no simpósio “A Academia na serra”, uma inestimável honra!

Honra porque a ideia da realização desse simpósio nasceu no coração de antigos alunos 
da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP), evidenciando a profunda relação, a qual 
o tempo não consegue esmorecer, entre universidade e estudantes, professores e alunos.

Honra também porque a reunião da ANM e da Fiocruz em torno do jubileu da FMP 
reflete a generosidade com que as centenárias instituições de medicina e saúde pública 
abraçam e reconhecem o empenho de nossa escola em superar os constantes desafios do 
complexo processo de formação médica.

Assim, expor os estudantes de medicina ao extenso saber e à irretocável experiência 
profissional dos palestrantes consignou a coerência que sempre marcou a história da FMP: 
ofertar as mais consistentes oportunidades de aprendizado e inspiração para o desenvolvi-
mento dos talentos pessoais, dos quais o Brasil tanto necessita na área médica.

Evento científico tão expressivo, o simpósio se tornou o marco das comemorações dos 
cinquenta anos da FMP. Sua primorosa organização científica permitiu que a comunidade 
acadêmica conhecesse a relevante participação de grupos de pesquisa brasileiros pioneiros na 
produção de conhecimento em saúde, de interesse para todos os povos, e dos avanços em 
diferentes áreas médicas. Da mesma forma, instigou a plateia a aprofundar a reflexão sobre 
a formação médica e a conduta profissional, tão impactadas nos dias de hoje pela fluidez 
das relações, pela presença massiva da tecnologia e pela gravidade das desigualdades sociais.

Nossa gratidão aos doutores Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Leila Chimelli e Ierecê 
Lins Aymoré, membros do comitê científico, por tanto empenho e dedicação em fazer 
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chegar aos jovens o conhecimento mais significativo, expressado pelos brilhantes e acessí-
veis palestrantes. Ao doutor Cláudio Tadeu, que se tornou um grande amigo, agradecemos 
particularmente pela liderança na condução do processo — da concepção à realização do 
evento —, cujo êxito foi evidenciado pela expressiva presença e pelos inúmeros relatos 
elogiosos de alunos, professores e convidados.

Agradecemos profundamente aos doutores Jorge Alberto da Costa e Silva e Nísia 
Trindade Lima, que presidem a ANM e a Fiocruz, respectivamente, não apenas pelo irres-
trito apoio à realização do simpósio, mas pela enorme deferência em estarem presentes em 
nossa casa. Esperamos honrar essa parceria com a promoção periódica de novos eventos 
científicos em benefício da ciência e da transformação social.

À ANM, nossa gratidão pela publicação dos trabalhos apresentados no simpósio, ação 
que eternizará o cinquentenário da FMP.

Desejamos ser merecedores de mais cinquenta anos de lutas e fé na formação de médi-
cos valorosos para cuidar de nossa gente, honrando os ideais de nosso fundador, Arthur 
de Sá Earp Neto.

Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves
Supervisora Geral da Faculdade de Medicina 
de Petrópolis/Fundação Octacílio Gualberto

Paulo Cesar Guimarães
Diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis
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Resumo
O desenvolvimento da anatomia como ciência se 
estende desde os primeiros exames de vítimas de 
sacrifícios até as análises sofisticadas feitas atual-
mente pelos cientistas modernos. Caracteriza-se, 
ao longo do tempo, pelo contínuo desenvolvi-
mento da compreensão da estrutura do corpo e da 
função dos órgãos. A anatomia humana tem uma 
história prestigiosa e foi considerada a mais proe-
minente das ciências biológicas até o fim do século 
XIX e início do XX. Os métodos de estudo melho- e início do XX. Os métodos de estudo melho-XX. Os métodos de estudo melho-
raram muito, permitindo desde o exame por meio 
da dissecção de corpos até técnicas complexas. A 
anatomia, uma das bases da educação médica, é 
ensinada desde pelo menos o Renascimento. O 

formato e a quantidade de informações passadas 
aos jovens médicos têm evoluído e mudado, em 
associação com as demandas da profissão. O que é 
explicado hoje difere bastante do passado, mas os 
métodos usados não mudaram muito. Por exem-
plo, as famosas dissecções públicas que aconteciam 
na Idade Média e no início do Renascimento 
podem ser consideradas hoje as “demonstrações 
anatômicas” usadas nas aulas práticas. 
Palavras-chave: História da medicina; Anatomia; 
Biologia molecular.

Abstract
The development of anatomy as a science extends 
from the first examinations of sacrificial victims 
to the sophisticated analyzes currently made by 
modern scientists. It is characterized, over time, 
by the continuous development of the understan-
ding of the structure of the body and the function 
of the organs. Human anatomy has a prestigious 
history and is considered the most prominent of 
the biological sciences until the 19th century and 
early 20th century. Methods of study improved 
dramatically, allowing study from examination 
through dissection of bodies to the use of tech-
nologically complex methods. Anatomy is one 

A r t i g o
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Breve história da anatomia, com ênfase no 
sistema cardiovascular
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of the foundations of medical education and is 
taught since at least Renaissance. The format and 
amount of information taught to young doctors 
have evolved and changed in association with 
the demands of the medical profession. What is 
taught today differs significantly from the past, 
but the methods used to teach have not changed 
much. For example, the famous public dissections 
that occurred in middle age and early Renaissance 
can now be considered the “anatomical demons-
trations” used in practical classes.
Keywords: History of the medicine; Anatomy; 
Molecular biology

Idade Média 

Após o declínio do Império Roma-
no, o estudo da anatomia ficou estagnado 
na Europa cristã enquanto florescia no 
mundo islâmico. O médico Persa Avice-
na (980-1037) absorveu os ensinamentos 
anatômicos de Galeno, expandindo-os em 
seu Princípio de medicina (1020), o tratado 
mais importante de anatomia no mundo 
islâmico até o aparecimento de Ibn al-
-Nafis, no século XIII, cujo livro dominou 
a educação médica da Europa medieval até 
o século XVI.

O médico Ibn Zuhr (1091-1161) foi 
o primeiro árabe a realizar dissecções no 
homem e necropsias para estudar a causa 
da morte. Ele reconheceu que a escabiose 
era causada por um parasita, uma desco-
berta contrária à “teoria dos humores”, que 

vinha desde os gregos. A remoção do para-
sita do corpo do doente produzia a cura e 
não envolvia qualquer purga de humores, 
sangrias ou outro tratamento tradicional 
associado aos quatro humores.

No século XII, o médico particular 
do grande político e conquistador Saladin, 
Ibn Jumay, também realizou dissecções no 
corpo humano e conclamou seus pares a 
fazerem o mesmo para melhor compreender 
a medicina. Outro médico árabe, Abd-el-
-Latif, durante a fome no Egito em 1200, 
observou e examinou um grande número 
de corpos, o que o levou a discordar dos 
ensinamentos de Galeno quanto à forma-
ção dos ossos, principalmente a mandíbula 
e o sacro.1

ibn Al-nAfis 

O médico árabe Ibn al-Nafis (1213-
1288) foi proeminente em dissecções de 
corpos humanos e realização de necropsia. 
Em 1242, ele descreveu, pela primeira vez, 
as circulações pulmonar e coronária, sendo, 
por isso, considerado o “pai da teoria da 
circulação”. Ele também emitiu o primei-
ro conceito de metabolismo e desenvolveu 
novos sistemas de anatomia que substitu-
íram a doutrina dos quatro humores de 
Avicena e Galeno.2 Da mesma forma, des-
creveu a pulsação, os ossos, os músculos, 
os intestinos, os órgãos sensoriais, os canais 
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biliares, o esôfago, o estômago e a anatomia 
de quase todas as partes do corpo humano.1

Início da anatomia moderna 

O Princípio de medicina, de Avicena, 
que incorporou os ensinamentos de Gale-
no, foi traduzido para o latim.2 Com isso, 
continuou a ser o texto mais importante de 
anatomia na educação médica na Europa 
até o século XVI. O primeiro grande desen-
volvimento no conhecimento anatômico 
na Europa cristã desde a queda de Roma 
ocorreu em Bolonha, entre os séculos XIV 
e XVI. Ali, vários anatomistas dissecaram 
cadáveres e fizeram descrições mais precisas 
de órgãos, identificando suas funções.

O primeiro grande desafio da doutri-
na de Galeno na Europa ocorreu no século 
XVI.3 Graças ao advento da imprensa de 
Gutenberg (1398-1468), inventor e gráfico 
alemão que introduziu a forma moderna de 
impressão de livros, houve naquele conti-
nente um esforço coletivo para fazer circular 
os trabalhos de Galeno e Avicena. 

O anatomista belga Andreas Vesa-
lius (1514-1564) publicou um tratado de 
anatomia em 1543, De humani corporis 
fabrica libri septem, que, junto com Sobre 
as revoluções dos corpos celestes, de Nicolau 
Copérnico, e Principia matemática, de Isaac 
Newton, compõe a lista dos livros que mais 
revolucionaram o conhecimento humano.

Vesalius foi de Louvain até Pádua, 
onde pôde dissecar corpos de criminosos 
condenados à morte por enforcamento sem 
medo de ser perseguido.4 Seus desenhos são 
descrições detalhadas da anatomia humana 
que evidenciam as diferenças em relação às 
descrições feitas por Galeno em animais. 
Muitos outros anatomistas que vieram 
depois também desafiaram o “saber galêni-
co”, que ainda reinou por mais um século.3

O belga foi o fundador da anatomia 
moderna. Seu pai serviu como farmacêuti-

Fig. 1 – Desenho que se encontra na obra de 
Vesalius de 1543 e revolucionou o conhecimento 
e o ensino da anatomia na Renascença.
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co para Margaret da Áustria e, depois, para 
o imperador Carlos V. Seu bisavô, Johan-
nes Wesalia, era o chefe da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Louvain, onde 
Vesalius começou seus estudos de medicina, 
em 1530. Matriculou-se como Andres van 
Wesel de Bruxella.

Em 1533, transferiu-se para a Faculda-
de de Medicina da Universidade de Paris, 
onde dois professores atuavam. Johann 
Guenther von Andernach era um homem 
bem-apessoado, mas um anatomista fra-
co. Jacobus Sylvius era muito conservador 
e realizava pouca dissecção nas instruções 
anatômicas. Os dois professores deram 
depoimentos sobre os conhecimentos de 
anatomia de seus alunos. O primeiro, num 
livro publicado em 1536, foi elogioso com 
a descoberta de Vesalius dos vasos esper-
máticos. O último, no entanto, criticou 
violentamente a reivindicação ousada de 
Vesalius de que Galeno, a grande autorida-
de em anatomia e fisiologia daquele tempo, 
escrevera sobre os órgãos internos do corpo 
sem nunca os ver, o que era verdade em 
relação ao ser humano.3

Por causa da eclosão da guerra entre 
a França e Carlos V, Vesalius, um cida-
dão dos Países Baixos, que eram parte do 
Sacro Império Romano, teve de deixar 
Paris, em 1536. Ele retornou a Louvain, 
onde, por recomendação do Guenther, 
foi autorizado a realizar dissecções públi-
cas, ainda estudante. Mas Vesalius logo 

se envolveu em disputas com membros 
do corpo docente de Louvain, eviden-
ciando seu gênio e seu caráter irascível. 
Ele foi praticamente obrigado a ir para 
a Universidade de Pádua. Lá, passou 
no exame de doutorado com honras, 
em dezembro 1537, sendo imediata-
mente nomeado professor de cirurgia e 
anatomia.4

Vesalius tinha compromisso com a 
observação real, o que ficou em evidência 
em sua publicação na De humani corporis 
fabrica libri septem, de 1543, na Basileia. O 
Livro 1 tratou dos ossos de maneira correta, 
mas não representou grande avanço. O 2 
tratou dos músculos e foi uma obra-prima. 
O 3 abordou os vasos sanguíneos e não foi 
muito avançado. Um pouco melhor foi o 4, 
sobre os nervos, que caracterizou um gran-
de avanço nessa parte da anatomia, mas foi 
ultrapassado um século depois. Excelente 
foi seu tratamento dos órgãos abdominais 
no 5. O 6 falou das vísceras do tórax e do 
pescoço, enquanto o livro 7 foi dedicado 
ao encéfalo.

Algumas das ilustrações em xilogravura 
da Fabrica estão entre as melhores feitas no 
século XVI e, provavelmente, foram execu-
tados por Jan Stephan van Calcar, discípulo 
de Ticiano. Os desenhos feitos por Vesa-
lius, entretanto, eram menos importantes. 
O aspecto revolucionário do trabalho foi o 
papel dominante da observação como base 
do progresso em anatomia.

Revista_ANM_190-2.indd   26 07/06/2019   10:43:44



s    27   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 190 (2), 2019

Vesalius fez uma peregrinação à Terra 
Santa em 1564. Alguns historiadores alegam 
que ele realizou essa viagem para estudar as 
plantas medicinais nas planícies de Jericó. 
Vesalius pode muito bem ter feito a pere-
grinação de devoção, como fizeram muitos 
milhões de pessoas antes e depois dele. Após 
o regresso de Jerusalém, ocupou a cadeira de 
Fallopio, falecido em Pádua, mas também 
morreu, um tempo depois, num naufrágio 
ao largo da costa grega.4

A fundação da Escola de Medicina da 
Universidade de Bolonha foi um processo 
longo que começou em 1063, com os pri-
meiros catedráticos surgindo em torno de 
1170. O estatuto da cidade de Bolonha para 
o ensino da medicina data de 1378. Muitas 
personalidades proeminentes contribuíram 
com suas atividades através dos séculos para 
a celebração da universidade.

Entre o fim do século XIII e início do 
XIV, Mondino dei Liuzzi (1270-1326) res-
tabeleceu a tradição da escola de Alexandria 
da prática de vivissecção e publicou suas 
observações num livro de anatomia usado 
até o fim do século XVI — de fato, pode 
ser considerado o primeiro livro de pesquisa 
experimental em anatomia.5

Em Bolonha, Alessandro Achillini 
(1463-1512) estudou o ducto colédoco e a 
vesícula biliar. Berengario da Carpi (1466-
1530) foi um cirurgião famoso por sua 
descrição do apêndice vermiforme, do timo 
e da função das valvas cardíacas. Ele também 

falou sobre tratamento de fraturas e já usava 
o mercúrio no tratamento da sífilis.

Giulio Cesare Aranzio (1530-1589) 
se interessou pela embriologia (ducto de 
Arâncio) e pelos vasos sanguíneos (corpos 
de Arâncio), ao passo que Costanzo Varo-
lio (1543-1575) estudou o encéfalo (ponte 
de Varólio).

Miguel Servet (1511-1553), teólogo 
espanhol, médico, cartógrafo e humanista, 
foi o primeiro europeu a descrever a fun-
ção da circulação pulmonar. Participou da 
reforma protestante e, por último, criou a 
“cristologia não trinitária”, que ignorava a 
Santa Trindade, motivo de sua condenação 
tanto por católicos quanto por protestan-
tes. Foi preso em Genebra e queimado 
numa estaca como herege por ordem do 
governador protestante, sob a orientação 
de João Calvino (1509-1564), teólogo 
cristão francês que fugiu das perseguições 
aos protestantes na França e foi para Gene-
bra em 1536.

Servet estudou medicina em Paris, 
colando grau em 1536. Entre seus profes-
sores estavam Sylvius, Fernel, e Guinter, que 
falou dele para Vesalius como sendo “o mais 
hábil assistente nas dissecções”. Apesar da 
contribuição de Servet para o conhecimento 
da circulação pulmonar, seu trabalho não foi 
reconhecido no seu tempo, principalmente 
porque suas descrições foram feitas num tra-
tado de teologia, Christianismi Restitutio, e 
não num livro de medicina. Muitas cópias 
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desse tratado foram rapidamente queimadas 
após a publicação, em 1553, graças à perse-
guição pelas autoridades religiosas. Apenas 
três delas foram poupadas, mas ficaram 
escondidas durante muitos anos.

O filho mais proeminente de Bolo-
nha foi Marcello Malpighi (1628-1694), 
“pai da anatomia microscópica” e defensor 
do uso de métodos experimentais. Ele se 
formou doutor em medicina na Universi-
dade de Bolonha, em 1653. Casou-se com 
Francesca Massari, irmã mais nova de seu 
professor de anatomia, em 1654. Malpighi 
usou o microscópio para estudar os capilares 
dos alvéolos pulmonares, os corpúsculos do 

rim, os corpúsculos do baço e os folículos 
da epiderme (6-8). Seu discípulo, Antonio 
Maria Valsalva, investigou o nervo vago e 
criou a “manobra de Valsalva”.

Uma sucessão de anatomistas refinou o 
conhecimento anatômico e emprestou seus 
nomes a inúmeras estruturas anatômicas. Os 
séculos XVI e XVII testemunharam avanços 
notáveis no entendimento do sistema cir-
culatório e na função das valvas cardíacas e 
venosas. O fluxo sanguíneo foi descrito, e 
as veias hepáticas e os vasos linfáticos foram 
identificados como porções separadas do sis-
tema circulatório.

Séculos XV a XVII

O estudo da anatomia floresceu nos 
séculos XV a XVII com o advento da 
imprensa, que facilitou a divulgação e a 
troca de ideias. Como essa ciência era mui-
to calcada na observação e em desenhos, 
a popularidade dos anatomistas estava 
relacionada à capacidade e ao talento para 
desenhar. 

William Harvey (1578-1657) foi 
um médico inglês que estudou na Uni-
versidade de Pádua, discípulo de Fabrizio 
d’Acquapendente (1533-1619), que cons-
truiu o Teatro Anatômico em Pádua, no qual 
lecionou por cinquenta anos. A Acquapen-
dente se deve a exata descrição das válvulas 
venosas. Harvey recebeu o grau de médico 

Fig. 2 – Livro de Malpighi, De pulmonibus 
(1661), que descreve os capilares pulmonares.
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em 1602 e manteve uma longa amizade com 
o italiano por toda a vida. Foi o interesse de 
Harvey no trabalho de Acquapendente, De 
Venarum Ostiolis, que o levou a estudar a 
circulação do sangue.9

Harvey não foi o primeiro anatomis-
ta a postular que a circulação do sangue 
se fazia por artérias e veias, mas foi o 
primeiro a demonstrar isso de maneira 
convincente. Também fez experimentos 
sobre a função do coração bombeando 
o sangue. Seu raciocínio matemático o 
levou a calcular o volume de sangue no 
corpo. Tal volume se contrapunha à teoria 
de Galeno, que considerava que o sangue 
era fabricado no fígado.

Em De Motu Cordis, Harvey adap-
tou o diagrama usado por seu mestre em 
De Venarum Ostiolis. Ali se mostram veias 
distendidas no antebraço e a posição das vál-
vulas venosas. Quando a veia é pressionada 
no centro (ordenhada) e sua extremidade 
está fechada (comprimida), só se enche de 
sangue ao se relaxar a pressão. O sangue não 
pode ser forçado na direção “errada”.9

Muitos artistas famosos estudaram ana-
tomia, dissecaram corpos e publicaram seus 
desenhos por dinheiro, desde Michelangelo 
e Da Vinci até Rembrandt. Leonardo Da 
Vinci (1452-1519) aprendeu anatomia com 
Andrea del Verrocchio (1435-1488). Como 
artista, rapidamente se tornou mestre na 
anatomia topográfica, desenhando muitos 
estudos de músculos, tendões e outras partes 

anatômicas, sempre buscando a perfeição. 
Artista de sucesso, teve permissão para dis-
secar corpos humanos no Hospital de Santa 
Maria Nuova, em Florença, e depois em 
hospitais de Milão e Roma.10

Da Vinci fez muitos estudos sobre o 
esqueleto e os músculos. Podemos dizer 
que esses exames foram um prenúncio 
da moderna ciência da biomecânica. Ele 
também desenhou o coração e o sistema vas-
cular, órgãos sexuais, outros órgãos internos, 
e fez o primeiro desenho científico da cópula 
e do desenvolvimento do feto no útero. Da 
mesma forma, desenhou os efeitos do enve-
lhecimento e da emoção na face humana, 
bem como a “anatomia tridimensional” de 
segmentos do corpo.

De 1510 a 1511, colaborou com Mar-
cantonio della Torre (1481-1511). Juntos, 
os dois prepararam um trabalho de anato-
mia no qual Da Vinci desenhou mais de 
duzentas pranchas e que só foi publicado 
em 1680, 161 anos após sua morte, sob o 
título de Tratado de pintura.10

Muitas cidades europeias, como Ams-
terdã, Londres, Copenhague, Pádua e Paris, 
tiveram academias de anatomistas mantidas 
pelo governo local. Assim, Nicolaes Tulp, 
prefeito de Amsterdã, pôde realizar inúme-
ras dissecções e demonstrações públicas. 
Lição de anatomia do dr. Tulp é uma pintura 
a óleo sobre tela de Rembrandt, pintada em 
1632, que retrata uma aula de anatomia do 
doutor Nicolaes Tulp. O corpo que aparece 
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no quadro é o de um marginal condenado 
à morte por assalto no dia anterior à lição.

Tais lições de anatomia de fato existiam 
e aconteciam em anfiteatros, ministradas 
por doutores anatomistas.11 Nessa época, 
os estudantes viajavam pela Europa para 
realizar dissecções onde houvesse corpos 
disponíveis — de enforcados, por exemplo 
—, porque não havia meio de manter os 
corpos em condições de estudo por muito 
tempo após a morte.

Muitos europeus interessados em ana-
tomia viajavam até a Itália, que era o grande 
centro de anatomia da época. Somente lá era 
possível dissecar um corpo de mulher, por 
exemplo. Renaldus Columbus (1516-1559) 
e Gabriele Falloppio (1523-1562) foram 
discípulos de Vesalius. O primeiro foi seu 
sucessor em Pádua e, depois, professor em 
Roma. O segundo descreveu, com precisão, 
os ossos, a forma das cavidades do coração, 
a artéria pulmonar, a aorta e suas valvas, 
traçando o curso do sangue do lado direito 
até o esquerdo do coração. Além disso, fez 
uma boa descrição do encéfalo, de seus vasos 
e do ventrículo da laringe.

O nome de Columbus está associado 
também à descrição do clitóris — ao qual 
ele chamou de amor ou doçura de Vênus. 
Na verdade, Columbus não foi o primeiro 
a descrever o clitóris, mas foi um dos pri-
meiros a propor seu papel no prazer sexual 
feminino.12 Falloppio, por sua vez, descre-
veu as tubas uterinas (trompas de Falópio).

Séculos XVIII a XX

Durante o século XIX, os anatomistas 
finalizaram e sistematizaram a anatomia 
descritiva humana que herdaram dos sécu-
los precedentes. O aumento da pesquisa 
em anatomia fez crescer a demanda por 
cadáveres, o que levou à desconfiança de 
que alguns usavam meios escusos para 
obtê-los, inclusive cometendo crime. Dois 
irlandeses, William Hare e William Burke, 
de Edimburgo, em meados do século XIX, 
realizaram uma série de assassinatos com o 
fim de vender os corpos das vítimas para 
dissecção nas aulas de anatomia.13

A disciplina também progrediu e, cada 
vez mais, estabeleceu conexões com a histo-
logia e a biologia do desenvolvimento não 
apenas no homem, mas também em outros 
animais.14 A Société Anatomique de Paris é 
uma das mais antigas sociedades médicas 

Fig. 3 – Estudantes da Faculdade de Medicina 
da Universidade da Pensilvânia praticando a 
dissecção, em 1890.
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ainda em funcionamento. Foi fundada por 
Dupuytien e Lænnec, em 1803, sob a égide 
do imperador Napoleão Bonaparte. Atual-
mente, funciona em UFR Biomédicale des 
Saints-Pères.

Por que o coração pulsa? A questão 
conhecida como teoria miogênica versus 
teoria neurogênica dominou a pesquisa 
cardíaca no século XIX. Marie Francois 
Xavier-Bichat e Nysten relataram experi-
mentos com indivíduos decapitados em 
Paris, entre 1800 e 1802, em quem faziam 
o coração recomeçar a pulsar usando choque 
elétrico. Durante a Revolução Francesa, não 
deve ter sido um problema obter corpos de 
decapitados, tendo em vista que os direitos 
individuais foram suspensos e, diariamente, 
se realizavam, sob aplausos populares, exe-
cuções públicas em massa. O resultado foi a 
condenação à morte de 35 a 40 mil pessoas.

Jan Evangelista Purkinje (1787-1869) 
descobriu, em 1839, fibras no subendocár-
dio dos ventrículos — fibras de Purkinje 
do sistema de condução do coração. Walter 
Gaskell, em 1886, descreveu fibras muscula-
res especializadas conectando os átrios e os 
ventrículos que, quando seccionadas, cau-
sam bloqueio. Também identificou a área 
do início da excitação cardíaca na região 
derivada do seio venoso.

Wilhelm His Jr. (1863-1934) exami-
nou uma série de cortes histológicos do 
coração de embriões humanos e mostrou 
que há tecido conjuntivo envolvendo um 

feixe desde o átrio direito até os ventrículos, 
o feixe de His.

Sunao Tawara (1873-1952) acompa-
nhou o feixe de His — atrioventricular (AV) 
— até sua conexão com a porção compacta 
do nó AV na base do septo interatrial. Ele 
concluiu que o sistema de conexão AV se 
origina no nó AV, penetra o septo — como 
o feixe de His — e se divide em ramos direi-
to e esquerdo, que terminam nas fibras de 
Purkinje.

Arthur Keith (1866-1955) e Martin 
Flack (1882-1931) encontraram, em 1907, 
uma estrutura peculiar na junção sinoatrial 
que lembrou a estrutura do nó AV. Eles 
consideraram que ali se iniciava o ritmo 
cardíaco e a denominaram de região de nó 
sinoatrial. Em 2006 e 2007, foi celebrado o 
centésimo aniversário das descobertas ana-
tômicas do sistema de condução cardíaco.15

Anatomia moderna

A pesquisa anatômica nos últimos 
cem anos foi beneficiada com as inovações 
tecnológicas e a compreensão crescente de 
ciências afins, como a evolução e a biolo-
gia molecular. A endocrinologia explicou o 
propósito das glândulas que os anatomis-
tas não sabiam explicar. Aparelhos médicos 
sofisticados permitem estudar a anatomia 
em pessoas vivas. Hoje, o progresso na ana-
tomia está principalmente no estudo do 

Revista_ANM_190-2.indd   31 07/06/2019   10:43:45



s    32   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 190 (2), 2019

desenvolvimento ontogenético e filogené-
tico, bem como no da função de estruturas 
específicas, por meio de técnicas como 
imuno-histoquímica, traçadores neuronais 
ou outras. Mais do que isso, o anatomista 
moderno tem de se adaptar para produzir 
conhecimento e ensinar as novas necessi-
dades advindas, como a cirurgia robótica.

O incremento do conhecimento da 
anatomia cardíaca e das patologias congêni-
tas do coração levou à primeira cirurgia para 
tratamento de doença congênita cardíaca 
em novembro de 1944, no Hospital Johns 
Hopkins. Em 1938, já havia sido corrigida 
a persistência do ductus arteriosus, mas agora, 
pela primeira vez, havia um procedimento 
específico para corrigir um defeito cardíaco 

congênito. A operação foi chamada de shunt 
Blalock-Taussig e abriu as portas para que novos 
procedimentos fossem tentados nessa área.

A anatomia já está fartamente docu-
mentada no homem, mas a anatomia não 
humana ainda é cheia de possibilidades. Os 
anatomistas modernos continuam interes-
sados em realizar experimentos em animais, 
que permitem entender a organização básica 
de órgãos e os princípios de funcionamento 
das estruturas com o uso de técnicas avan-
çadas de microscopia, fisiologia, biologia 
celular e molecular.16 

Conclusão

Ainda existem muitos mistérios no 
corpo humano que necessitam esclare-
cimento. O desafio atual da morfologia 
cardiovascular é caracterizar o verdadeiro 

Fig. 4 – Prédio do UFR Biomédicale des Saints 
Pères, no qual, ainda hoje, se realizam as sessões 
da Société Anatomique de Paris, fundada em 
1803, sob a égide de Napoleão Bonaparte.

Fig. 5 – A prática da cirurgia robótica (foto) 
necessita que o enfoque do ensino de anatomia 
seja adaptado a essa modalidade de cirurgia.
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papel das células-tronco — células achadas 
em todo organismo multicelular e que se 
caracterizam pela habilidade de se renovar 
por divisão mitótica e se diferenciar numa 
ampla gama de tipos celulares especializados.

A pesquisa com células-tronco é um 
campo em crescente atividade desde os tra-
balhos de Ernest McCulloch e James Till, nos 
anos 1960, na Universidade de Toronto. Há 
dois diferentes tipos de células-tronco nos 
mamíferos: as embrionárias, isoladas da massa 
celular interna do blastocisto, e as encon-
tradas nos tecidos adultos. Os mecanismos 
possíveis de atuação delas na terapia celular 
do coração incluem a geração de cardiomi-
ócitos, o estímulo e o crescimento de novos 
vasos sanguíneos (angiogênese), a secreção 
de fatores de crescimento e, possivelmente, 
outro mecanismo ainda desconhecido.
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Resumo
Na década de 1960 e até o início de 1980, as bem-
-sucedidas campanhas de erradicação do vetor da 
dengue, o Aedes aegypti, e a ausência de grandes 
surtos de dengue nas Américas levaram à crença 
de que as doenças transmitidas por mosquitos não 
representavam ameaça. Isso logo mudou, rápida 
e dramaticamente. O que poderia ter dado erra-
do? Será que mudanças no meio ambiente e na 
ecologia humana observadas nas últimas décadas 
favoreceram o aumento da densidade populacio-
nal dos mosquitos e a disseminação de doenças 
transmitidas por eles? Fatores da ecologia humana, 

entrelaçados a fatores do ambiente, levaram a um 
aumento na temperatura média do planeta e nas 
populações humanas urbanas, elevado número de 
aglomerações subnormais, crescimento no número 
de utensílios não degradáveis disponíveis e eleva-
ção nas viagens e no comércio. E o Aedes aegypti e 
o Aedes albopictus se adaptaram bem a essas condi-
ções. Tendo encontrado abrigo, sangue farto para a 
alimentação e habitats de reprodução abundantes, 
a densidade do mosquito aumentou para limiares 
que permitiram a patógenos prosperar. Entre os 
muitos patógenos transmitidos pelos mosquitos, 
atualmente a malária e os arbovírus, como dengue, 
Zika, chikungunya e febre amarela, são alguns dos 
mais importantes para a saúde pública. O esforço 
para controlar arbovírus transmitidos por mos-
quitos vai além de vacinas específicas e remédios 
específicos, que demandam décadas de pesquisa e 
desenvolvimento. Os fatores ambientais e ecoló-
gicos acima listados não podem ser alterados. Os 
esforços de controle de mosquitos e a vigilância 
de arbovírus são multidisciplinares e vão além de 
entomologia, virologia e epidemiologia.
Palavras-chave: Dengue; Zika; Chikungunya.
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Abstract
In the 1960s and into the early 1980s, success-
ful dengue vector eradication campaigns aimed at 
Aedes aegypti, and the absence of major outbre-
aks of dengue in the Americas led to the belief 
that mosquito-borne diseases threats were over. 
That soon changed, quickly and dramatically. 
What could have gone wrong? Have changes in 
the environment and human ecology observed in 
recent decades favored an increase in the popu-
lation density of mosquitoes and the spread of 
mosquito-borne diseases? Factors of human eco-
logy intertwined with environmental factors led 
to 1) increase in the average temperature of the 
planet, 2) increase in urban human populations, 
3) accompanied by a high number of subnormal 
agglomerations, 4) increase in the number of main-
ly non-degradable utensils available such as packing 
and lack of proper disposal and 5) increase in travel 
and trade changing at a fast pace. And, the mosqui-
toes Aedes aegypti and Ae albopictus adapted well to 
these conditions. Having found shelter, bountiful 
blood for feeding and abundant breeding habitats, 
the density of the mosquito increased to thresholds 
that allowed pathogens to thrive. Among the many 
pathogens transmitted by mosquitoes, malaria and 
arboviruses, such as dengue, Zika, chikungunya 
and yellow fever, are among the most important for 
public health. The effort to control mosquito-bor-
ne arboviruses goes beyond specific vaccines and 
specific remedies that require decades of research 
and development. The environmental and ecolo-
gical factors listed above cannot be easily changed. 
Mosquito control efforts and arbovirus surveillance 
are multidisciplinary and go beyond entomology, 
virology, and epidemiology.
Keywords: Dengue; Zika, Chikungunya.

Em 1983, um grupo de estudantes 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 
Rio de Janeiro, ficou entusiasmado com o 
fato de todo um capítulo sobre a dengue 
ter sido dispensado de ser estudado para o 
teste final graças à irrelevância da doença 
para a saúde pública brasileira. Embora 
alguns casos tenham sido registrados no 
Norte do Brasil em 1981-1982,1 pareciam 
ser focais, controláveis   e, aparentemente, 
sem ameaça. Não mais do que dois anos 
após o anúncio do professor e a exultação 
da classe, essa decisão se mostrou equivo-
cada. O primeiro grande surto de dengue 
chegou ao Rio de Janeiro, com toda a 
força, em 1985-1986.1 A crença de que 
a dengue nunca ressurgiria da Ásia para 
as Américas, tornando-se de importância 
para a saúde pública, estava errada.

A dengue não era completamente 
desconhecida nas Américas, de modo que 
surtos já haviam sido registrados no Brasil 
(1846-1848, 1851-1853, 1916 e 1923).1 
O Peru também relatara casos de dengue 
na década de 1950.1

Campanhas de erradicação bem-suce-
didas do vetor da doença, o Aedes aegypti, 
começaram no fim da década de 1940, lide-
radas pela Organização Pan-Americana da 
Saúde.2 Na década de 1960, o mosquito foi 
certificado como erradicado de 23 dos 27 
países da América, incluindo o Brasil.2 Isso 
significou que, apesar do júbilo, o transmis-
sor permaneceu em território americano.
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Será que o Aedes aegypti poderia 
reentrar e repovoar países que haviam con-
seguido ficar livres dele? Isso foi considerado 
improvável. Sabe-se que os mosquitos têm 
autonomia de voo de não mais do que alguns 
quilômetros, mesmo quando auxiliados 
por ventos favoráveis. Assim, a vigilância 
e o controle contínuos seriam capazes de 
restringir a propagação em regiões onde 
haviam sido antes erradicados.

Apesar dos relatos ocasionais de dengue 
em países vizinhos da América, durante a 
década de 1980, a doença fora notificada 
apenas em territórios asiáticos distantes. O 
que, então, deu tão errado?

Campanhas bem-sucedidas contra 
doenças e vetores geralmente levam a alívio 
e ações menos restritas. Medidas de vigi-
lância e controle repousam sobre os louros 
conquistados. Além disso, com o sucesso, 
recursos humanos e financeiros escassos 
quase sempre são transferidos para outras 
emergências e prioridades de saúde pública, 
sempre existentes. Aos poucos, os mosquitos 
puderam reconquistar seus territórios, com 
grande auxílio dos humanos.

No fim da década de 1960, por exem-
plo, o comércio de pneus usados   exportou 
ovos de Aedes aegypti dos Estados Unidos e 
ajudou no restabelecimento dele em áreas 
anteriormente livres das Américas Central 
e do Sul.2

Será que mudanças no meio ambiente e 
na ecologia humana favoreceram o aumento 

da densidade populacional dos mosquitos e 
a disseminação de doenças transmitidas por 
mosquitos? Para nós, a resposta é afirmativa.

Uma das mudanças ambientais mais 
notáveis   no planeta Terra nas últimas déca-
das diz respeito às populações humanas e 
sua ecologia. A ecologia humana, entrela-
çada aos fatores ambientais, mudou, com 
aumento da temperatura média do planeta 
e das populações humanas urbanas, eleva-
do número de aglomerações subnormais, 
crescimento do número de utensílios não 
degradáveis   disponíveis principalmente 
como embalagens e falta de adequada dis-
posição, bem como viagens e comércio em 
ritmo acelerado.

Enquanto outras influências podem 
ser consideradas, acreditamos que os fato-
res antes listados são os mais favoráveis 
ao aumento das populações de mosquitos 
(Figura 1).

As atividades humanas, como a indús-
tria de transformação e o desmatamento 
coincidente com a era da Revolução pós-
-Industrial, influenciaram na elevação da 
temperatura da Terra, que aumentou 0,8°C 
desde 1880. Dois terços desse aumento 
ocorreram a partir de 1975, a uma taxa 
de 0,15-0,20°C/década3 (Fig. 1). Embora 
temperaturas frias possam favorecer algu-
mas interações vetor-patógeno, as mais 
quentes funcionam melhor para a maioria 
dessas interações, elevando as populações 
de vetores, acelerando os ciclos de vida de 
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vetores e patógenos e gerando taxas mais 
altas de infecção.4

A mudança climática, portanto, com 
o consequente aumento das temperaturas 
nas regiões da Terra, onde o clima frio 
anteriormente prevalecia, favoreceria a 
disseminação tanto do vetor quanto dos 
patógenos. A taxa de urbanização humana 
saltou de uma média de 43 para 54,2, de 

1990 a 2016,5 dobrando de 2,2 para 4 
bilhões de indivíduos humanos. No Bra-
sil, a taxa de urbanização em relação à 
população total cresceu exponencialmente 
nas últimas oito décadas: de 31,2%, em 
1940, para 84,4%, em 2010,6 e 85,9%, 
em 2016. Isso representa 178,2 milhões 
de indivíduos que viviam em cidades bra-
sileiras em 2016.6

Figura 1A e B. Um coquetel de fatores favoreceu 
o aumento das populações de mosquitos. 
Ilustração: Leandro Avelar. 
Fonte: os autores
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Essa urbanização, no entanto, não 
aconteceu para moradias com boas con-
dições. As aglomerações subnormais, 
representadas por favelas, comunidades e 
mocambos, diminuíram nos últimos anos, 
mas ainda respondem por 44% dos 7 
bilhões de habitantes do mundo em 2014.5 
Nas principais cidades brasileiras, as aglo-
merações subnormais podem representar 
até 19% da população total. Em São Paulo, 
por exemplo, uma cidade com 20 milhões 
de habitantes, estima-se que 3,8 milhões 
de pessoas vivam nessas aglomerações sub-
normais. O Rio de Janeiro tem 15% (1,8 
milhão) de seus 12 milhões de habitantes 
vivendo em condições subnormais.7

Essas chamadas condições subnormais 
favorecem a reprodução dos mosquitos, 
pois a coleta inadequada de lixo — com o 
descarte no ambiente de recipientes plás-
ticos de diversos tamanhos —, a falta de 
água e a presença de esgoto a céu aberto 
sustentam uma profusão de habitats de 
reprodução adequados para a multipli-
cação dos mosquitos urbanos. Estima-se 
que 8,3 milhões de toneladas métricas de 
plásticos tenham sido produzidas desde a 
década de 1950, gerando aproximadamen-
te 6,3 mil toneladas métricas de resíduos 
plásticos até 2015.8 Uma grande quanti-
dade, 79%, foi parar em aterros sanitários 
ou deixada em ambiente aberto, enquanto 
uma pequena parcela (9%) foi reciclada e 
12%, incinerada.8

As embalagens descartáveis   de alimen-
tos são feitas de plástico não biodegradável. 
Só na Europa, cerca de 80 milhões de 
toneladas de materiais de embalagem são 
descartados todos os anos (2005-2014).9 
Outra mudança na ecologia humana é o 
aumento das viagens, que faz com que os 
patógenos sejam transportados por indiví-
duos pré-sintomáticos — ainda durante o 
período de incubação — ou assintomáticos 
para ambientes receptivos e vulneráveis, dis-
seminando doenças em regiões onde não 
existiam antes. Os seres humanos viajam 
mais e cada vez mais rápido. O número 
de chegadas turísticas em todo o mundo 
aumentou de 900 milhões em 2010 para 
1,18 bilhão em 201510 (Fig. 1).

O resultado é que essas características 
somadas, em nosso entender, favorece-
ram os mosquitos e os patógenos por eles 
transmitidos.

Um padrão recorrente para patógenos 
transmitidos por mosquitos é a dissemina-
ção de áreas circunscritas do planeta para 
áreas mais amplas, receptivas e vulneráveis. 
O que mudou foi a velocidade com que 
esse padrão tem sido observado. Patógenos 
e vetores que usavam navios para viajar, 
atualmente viajam em aviões a jato. Hoje, 
fatores de receptividade e vulnerabilidade 
são encontrados em maior número e em 
mais lugares. A malária, por exemplo, era 
uma doença da África que se espalhou len-
tamente para a Europa e, de lá, por navios 
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negreiros, chegou a outras partes do planeta 
onde se tornou endêmica. Os arbovírus, no 
entanto, têm se prevalecido de modo mais 
contemporâneos de transporte para seu 
espalhamento.

Entre os muitos patógenos transmiti-
dos por mosquitos, a malária e os arbovírus, 
como dengue, Zika, chikungunya e febre 
amarela, são atualmente alguns dos mais 
importantes para a saúde pública (Fig.2).11

Infelizmente para a saúde pública, não 
aprendemos as lições de quase três décadas 
de epidemias contínuas de dengue no Brasil. 
Falhamos muito. Talvez, na verdade, tenha-
mos nos acostumado com a endemicidade 
da dengue e desistido da luta vetorial. Em vez 
disso, decidimos criar Aedes aegypti, como 
animais de estimação em nossos próprios 
domicílios, ignorando todas as campanhas 
de saúde pública que nos ensinaram a lim-

par os recipientes de água — por exemplo, 
a campanha dez minutos contra a dengue 
—,12 recusando visitas intradomiciliares 
pela equipe de vigilância entomológica, 
não seguindo as diretrizes para a telagem 
de janelas e portas — às vezes porque isso 
dificultaria a ventilação — e por acreditar 
que ser picado por mosquitos é parte da 
vida nos trópicos.

Como seres humanos, criamos as con-
dições para as mais recentes epidemias de 
arbovírus transmitidas por mosquitos.

Tendo encontrado abrigo, sangue farto 
para alimentação e habitats de reprodução 
abundantes, a densidade dos mosquitos 
aumentou para limiares permissivos à pros-
peridade de patógenos. E o Aedes aegypti e 
o Aedes albopictus, que mais se beneficiaram 
desses fatores, se adaptaram bem a essas con-
dições e se multiplicaram em abundância.

Figura 2. Dengue no mundo até 2015. Américas (verde), sudeste Asiático (azul escuro), Pacífico 
Ocidental (azul claro). Fonte: OMS 2015.
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Entre 2013 e 2015, dois novos vírus 
transmitidos por mosquitos com nomes 
estranhos, chikungunya e Zika, desembar-
caram no Brasil e tomaram as Américas e 
o mundo (Fig. 3). Unindo-se à dengue e à 
febre amarela na lista de arbovírus causadores 
de epidemias conhecidos pela humanida-
de durante séculos,13 o chikungunya e o 
Zika seguiram os mesmos caminhos desses 
vírus e agora estão espalhados por todo o 
mundo.14-15

OutrOs pAtógenOs em esperA

Muitos patógenos transmitidos por 
vetores foram descritos na literatura. Como 
aviões na pista de pouso e decolagem, eles 

esperam à espreita, em condições de decolar, 
como parece ter acontecido com dengue, 
Zika e chikungunya. Uma pletora de arbo-
vírus capaz de atingir populações humanas 
pode ser prontamente listada.16

Apenas para citar alguns transmiti-
dos por mosquitos, Mayaro, Oropouche, 
Nilo Ocidental, encefalite japonesa, Usu-
tu, Modoc, Uganda, Rio Bravo, Maguari, 
Mucambo, Guamá e Ilhéus são arbovírus 
de registros fortuitos presentes em ambien-
tes silvestres, prontos para voar e aterrissar, 
tomando outras regiões (Fig. 4).

De um cenário silvestre distante, essas 
arboviroses podem se tornar urbanas, às 
vezes cosmopolitas, e de urbanas podem ser 
capazes de recuar para ambientes silvestres 
locais, evoluindo em seus novos habitats 

Figura 3. Arbovírus de maior circulação hoje no Brasil. Fonte: Os autores.
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com hospedeiros e vetores locais, de onde 
podem retornar à cena urbana, se a dinâmi-
ca do ambiente permitir.

O esforço para controlar as doenças 
transmitidas por mosquitos vai além de 
vacinas e remédios específicos, que exigem 
pesquisa e desenvolvimento que podem 
levar décadas.

Conclusão

Os esforços de vigilância e controle de 
mosquitos são multidisciplinares e estão 
além da entomologia, da virologia e da epi-
demiologia. Para lá de campanhas que visem 
diminuir os habitats de reprodução domi-
ciliar, as campanhas “evite ser picado por 
mosquitos” — com o objetivo de diminuir a 
picada de mosquito pelo uso de repelentes e/
ou telagem de porta e janelas nos domicílios 
— devem envolver psicólogos sociais, espe-
cialistas em marketing e assistentes sociais, 
para alavancar o conhecimento, bem como 
as sociedades humanas, na diminuição da 
picada de mosquitos e na modificação de 
hábitos profundamente formados.
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Resumo
O atual modelo de disseminação do conhecimen-
to cientifico completou, em 2015, três séculos e 
meio de existência. Esse modelo evoluiu de cartas 
com relatos científicos para o formato “Introdu-
ção e materiais: métodos, resultados e discussão 
(IMRD). Essa forma de divulgação da ciência se 
completa com outra importante modificação: a 
revisão pelos pares (ou, na sua denominação em 
inglês, the peer review), resultando na certificação 
da prática científica. A revisão pelos pares não era 
uma prática universal até o início dos anos 1970. 
Não obstante, firmou-se como o principal critério 
de veracidade e qualidade da publicação cienti-
fica. Mas esse sistema de certificação da ciência 
é mesmo infalível? As evidências de infração às 

boas práticas na conclusão dos trabalhos cientí-
ficos demonstram que o processo de certificação 
não está funcionando como deveria. Os editores 
— e a revisão pelos pares — não são mais capazes 
de garantir a máxima qualidade da informação 
científica. Uma busca nas bases de artigos científi-
cos revela um número elevado de textos retirados. 
Muitas dessas retiradas se devem a dificuldades de 
reproduzir os resultados descritos. A não repro-
dutibilidade pode estar em duas causas básicas: 
a) ética: falsificação, manipulação de dados etc.; 
b) técnica: procedimentos de alto custo, trabalho 
de campo, estudos clínicos amplos etc. A ênfase 
ao número de publicações que os pesquisadores 
devem obter em determinado período de tem-
po tem sido considerado um fator agravador do 
problema da reprodutibilidade cientifica. Essa 
exigência gera pressão sobre autores (pressa de 
publicar) e sistema editorial (editores e revisores 
com uma carga enorme de trabalho de avaliação). 
Diante desse problema, os principais agentes do 
meio científico — financiadores, cientistas, edito-
res, organizações e associações acadêmicas — têm 
promovido ações que podem reduzir a intensidade 
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e o efeito das práticas deletérias na credibilidade 
da ciência.
Palavras-chave: Reprodutibilidade; Ética de publi-
cação; Revisão por pares.

Abstract
The current model of dissemination of scien-
tific knowledge completed, in 2015, three and 
a half centuries of existence. This model evolved 
from the “scientific letters” to the IMRD forma: 
(Introduction, Materials & Methods, Results and 
Discussion). This dissemination of science is com-
plemented by another important modification: 
the peer review, which is a kind of ‘certification 
of scientific practice”. The peer review was not a 
universal practice until the early 1970s. None-
theless, the peer review was established as the 
main criterion for veracity and quality of scien-
tific publication. But is this science certification 
system really infallible? In the last decades, it has 
been demonstrated that the “certification” pro-
cess is not working as it should. Publishers (and 
peer reviewers) are no longer able to guarantee 
the highest quality of scientific information. A 
survey of the scientific article databases reveals a 
high number of articles that have been retracted. 
Many of these retractions are due to difficulties 
in reproducing the reported results. The non-
reproducibility emerges from two basic causes: 
a) ethics: falsification, manipulation of data, etc. 
b) technique: high-cost procedures, field sample 
access, broad clinical studies, etc. One factor that 
might contribute to the non-reproducibility prob-
lem is the emphasis on number of publications 
that researchers must obtain in a certain period 
of time. This metric generates pressure on both 
authors (hurry to publish), and on the editorial 

system (editors and reviewers with a enormous 
burden of evaluation work). Faced with this 
problem, the main agents of the scientific environ-
ment, i. scientists, publishers, organizations and 
academic associations have promoted actions that 
might reduce the intensity and effect of deleteri-
ous practices on the credibility of science.
Keywords: Reproducibility; Publication ethics; 
Peer review.

O atual modelo de disseminação do 
conhecimento cientifico completou, em 
2015, três séculos e meio de existência. Em 
1665, foi fundada a revista Philosophical 
Transactions of the Royal Society, que ainda 
hoje segue publicando resultados de pes-
quisa cientifica. Até o surgimento desse 
periódico, a divulgação cientifica ocorria 
em livros. Uma das obras fundamentais da 
ciência moderna, Dialogo sopra i due mas-
simi sistemi del mondo, de Galileu Galilei, 
foi publicada em 1632 e rompeu com uma 
regra daqueles tempos: publicação na língua 
nacional, e não em latim.

A Philosophical Transactions, igualmen-
te, trouxe uma mudança relevante: os textos, 
a serem publicados sob o formato de carta, 
tenderiam a ser menos longos. E, nas pala-
vras do primeiro editor da revista, Henry 
Oldenburg, “eram muito mais adequadas 
para a rápida comunicação de fatos ou novas 
descobertas”.1 Surgia, assim, o conceito pri-
mordial de artigo científico, que nos séculos 
seguintes seria consolidado como a principal 
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— e, na maioria das vezes, única — forma 
certificada de publicação científica no agora 
tradicional formato “Introdução e materiais: 
métodos, resultados e discussão” (IMRD). 
Esse formato de divulgação certificada ou 
referendada da ciência se completa com 
outra importante modificação, sobretudo 
no pós-1945: a revisão pelos pares (ou, na 
sua denominação em inglês, the peer review).

Embora o primeiro editor da Philoso-
phical Transactions já utilizasse uma consulta 
aos especialistas, a revisão pelos pares não era 
uma prática universal até o início dos anos 
1970. A própria revista Nature, que, ao lado 
da Science, é uma das mais prestigiadas do 
mundo, só incorporou oficialmente o peer 
review para todos os seus artigos em 1973.3 
Até a primeira metade do século XX, a revi-
são pelos pares não era muito comum entre 
os editores científicos europeus, a julgar pela 
reação de Albert Einstein, em 1936, quando 
foi informado pelo editor de uma revista dos 
Estados Unidos que seu manuscrito havia 
sido enviado aos especialistas para análise.

Conforme escreve Baldwin (2015), 
Einstein teria dito ao editor: “Não vejo 
razão para responder aos comentários — em 
todo caso, errôneos — de seu especialista 
anônimo. Com base nesse incidente, pre-
firo publicar o artigo em outro lugar.” Não 
obstante, a revisão pelos pares se firmou 
como o principal critério de qualidade da 
publicação cientifica e, sobretudo, da vera-
cidade de dados e resultados do artigo. A 

partir do último quarto do século XX, o 
reconhecimento e o prestígio acadêmicos 
— por conseguinte, da prática científica 
—, se associam firmemente ao conceito e 
à prática da revisão pelos pares. Passa a ser 
sinal de desprestígio e insuficiência acadê-
micos publicar em revistas científicas que 
não pratiquem a revisão pelos pares.

Aliás, as revistas que não informam 
se usam ou exigem a revisão externa dos 
manuscritos científicos recebidos para 
publicação passam a ser vistas como não 
científicas ou de qualidade duvidosa. Faz-
-se necessário, no entanto, distinguir entre 
a revista que divulga resultado original de 
pesquisa — e que, portanto, deve usar o peer 
review — e aquela que se dedica à divulga-
ção científica para o público leigo, para o 
qual a informação científica já não é mais 
original, isto é, já foi formalmente publicada 
e prescinde da avaliação pelos pares.

Será, porém, que esse sistema de cer-
tificação da ciência baseada na avaliação 
pelos pares é mesmo infalível? Ou, dito com 
outras palavras, a prática editorial corrente 
permite a identificação de artigos científi-
cos com problemas de reprodutibilidade? 
Se formos responder a essa pergunta consi-
derando apenas o que tem sido divulgado 
sobre as imprecisões detectadas em artigos 
científicos já publicados, a dificuldade de 
reprodução de certos resultados de pesquisa 
e os inúmeros casos de fraudes e outras ações 
que infringem as boas práticas de publicação 
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cientifica, a resposta é muito simples: na 
maioria das vezes, não.

Os editores (e o processo) que con-
duzem a revisão pelos pares não são mais 
capazes de garantir a máxima qualidade 
da informação cientifica publicada hoje 
— são mais de 1 milhão de artigos anu-
ais em todas as áreas. A grande implicação 
que isso traz para o ambiente cientifico é 
a perda de credibilidade dos cientistas. O 
apoio ao trabalho dos pesquisadores resi-
de no crédito que a ciência assegura junto 
à sociedade, ao garantir que tudo que é 
publicado é fruto do rigor e qualidade téc-
nicos. Isso significa que toda informação 
científica deve, em princípio, resistir ao 
mais elementar dos testes: ser replicada e 
ter como resultado exatamente o descrito 
na publicação original. Tem sido assim — 
ou pelo menos deveria — nestes últimos 
três séculos de ciência baseada no conceito 
do “artigo científico”.

As evidências dos últimos anos, toda-
via, apontam o contrário. Muitos resultados 
ditos científicos não resistem — ou não 
podem ser submetidos — a esse teste ele-
mentar. Uma busca simples na base de 
artigos científicos Pubmed (www.ncbi.nlm. 
gov/pubmed) com a palavra-chave retraction 
notice, ou uma leitura do blog Retraction 
Watch, revelam um número elevado de 
artigos científicos retirados — entre 1980 
e 2017, aproximadamente 1.200 foram 
noticiados no Pubmed com nota de retra-

ção. Esse número nos oferece uma relativa 
medida da gravidade do problema.

A questão da reprodutibilidade cien-
tífica não se apresenta de forma simples. 
Para iniciar uma abordagem dela, é pre-
ciso decompô-la em seus componentes 
majoritários: 

a) ética: intencional.
Exemplos: fraude, falsificação, mani-

pulação de dados, ocultação de informações 
essenciais.

b) logística-técnica: não intencional. 
Exemplos: procedimentos de alto cus-

to, trabalho de campo, estudos clínicos 
amplos, desenho experimental inadequa-
do, baixo controle de qualidade, limitação 
estatística.

Em ambos os casos, os resultados da 
pesquisa científica relatados num artigo 
publicado em determinada revista não 
podem ser replicados. No primeiro caso 
(ética), por se tratar de tentativa de falsear 
ou manipular certo resultado científico, os 
esforços para obter os mesmos resultados 
por outro grupo de pesquisa num labora-
tório diferente não são bem sucedidos. No 
segundo caso (logístico-técnico), a repro-
dução/replicação dos resultados podem 
ser inviabilizados quando se necessita, 
por exemplo, de uma grande quantida-
de de recursos — dinheiro para compra 
de equipamentos, pagamento de pessoal, 
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dificuldade para obtenção de amostras de 
campo, insumos e reagentes.

Nesse caso, os grupos de pesquisa 
interessados em replicar o resultado devem 
gastar tempo e recursos enormes, os quais 
na, maioria das vezes, estão indisponíveis.

A questão central aqui é entender por 
que editores e revisores desse artigo científico 
não detectaram o problema antes de ele ser 
divulgado ao público. Vários são os fatores 
que poderiam explicar essa falha — e não 
está no escopo deste texto avaliá-los —, mas, 
de modo geral, podemos elencar um ele-
mento difuso: a importância dada ao simples 
fato de publicar um artigo sem questionar o 
conteúdo. Isso, que também pode ser visto 
como resultado da intensa competição entre 
os pesquisadores, está sintetizado numa frase 
muito popular no ambiente acadêmico dos 
Estados Unidos: publique ou pereça.

Podemos afirmar que uma das raízes 
desse problema de reprodução está na ênfase 
excessiva ao numero de publicações que os 
pesquisadores devem obter em determinado 
período de tempo, gerando pressão sobre 
ambos os lados da equação de avaliação: 
autores com pressa de publicar, editores e 
revisores com uma carga enorme de trabalho 
etc. Além disso, há o conflito de interesses 
com o surgimento do sistema de pagamento 
pelo autor, modelo de publicação que faci-
lita o acesso imediato à literatura científica.

Por se tratar de um sistema no qual 
barreiras de entrada praticamente inexistem, 

editores inescrupulosos têm se aproveitado 
desse ambiente de pressão para publicar e 
oferecem novas revistas — mediante paga-
mento pelo autor do artigo —, nas quais 
as boas praticas de editoração cientifica são 
ignoradas. O resultado? Muitos artigos de 
baixa qualidade.

O sistema acadêmico hoje vigente não 
oferece alternativas aos pesquisadores: ou se 
publicam artigos científicos continuamen-
te e em determinadas revistas científicas 
— com alto fator de impacto, por exemplo 
—, ou, do contrário, não conseguirão o 
reconhecimento de seus pares, o que resul-
tará em ostracismo acadêmico, perda da 
capacidade de obter financiamento, recru-
tar estudantes e ser aceito como orientador 
nos programas de pós-graduação.

Outra questão pode ser formulada nes-
te momento. Se o avanço da ciência é muito 
dependente dessa certificação fornecida pela 
atual prática editorial, e sabendo que ela está 
sendo corrompida, será que os pilares de sus-
tentação da construção científica — apoio 
incondicional da sociedade, credibilidade 
etc. — estão igualmente comprometidos?

Algum grau de fratura está ocorrendo 
nesses pilares, mas o crédito histórico da 
ciência ao bem comum ainda assegura uma 
resistência. Até quando? Não sabemos. Por 
isso, os principais agentes dessa construção 
coletiva — financiadores, cientistas, edito-
res, organizações e associações acadêmicas 
— precisam fazer alguma coisa. Iniciativas, 
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no entanto, não faltam. Organizações como 
Committee on Publication Ethics (Cope) 
e Equator Network têm promovido ações 
que, se não resolvem o problema definitiva-
mente, pelos menos abrem a possibilidade 
de reduzir a intensidade e o efeito das prá-
ticas deletérias na credibilidade da ciência.

Conclusões

Considerando que a credibilidade dos 
resultados da ciência depende do cumpri-
mento da ética de publicação e das boas 
práticas laboratoriais, é importante que os 
responsáveis diretos pela atividade científica 
— pesquisadores, financiadores, universida-
des e centros de pesquisa — estimulem o 
surgimento de iniciativas para controlar o 

qualidade dos resultados da pesquisa cientí-
fica e divulgar os benefícios do cumprimento 
das boas práticas laboratoriais, como sensi-
bilização e treinamento dos estudantes de 
pós-graduação.
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Resumo
Segunda maior causa de morte no mundo depois 
da infecção por HIV, a tuberculose (TB) ainda 
revela cifras muito relevantes em termos de saúde 
pública. Segundo estimativas da OMS, 9 milhões 
de pessoas adoeceram em 2017, equivalendo a 126 
casos/100 mil habitantes, resultando em cerca de 
2 milhões de mortes. O Brasil evoluiu com um 
decréscimo importante da mortalidade e redução 
na taxa de incidência de cerca de 2,5% ao ano, 
portanto bem abaixo da desejável. Há três anos, 
registra aumento nessa taxa, de acordo com o rela-
tório do Ministério da Saúde, estando hoje com 
73 mil casos novo a cada ano. Este artigo compara 
a situação brasileira com a mundial e os avanços 
observados no diagnóstico e no tratamento da 
doença e suas perspectivas.
Palavras-chave: Tuberculose; Cenário mundial; 
Diagnóstico e tratamento.

Abstract
The second largest cause of death in the world 
after HIV infection, tuberculosis (TB), still shows 
very relevant figures in terms of public health: 
according to WHO estimates, nine million people 
became ill with TB in 2017, equivalent to 126 
cases / 100,000 inhabitants, resulting in about 
two million deaths. Brazil has evolved with a sig-
nificant decrease in mortality and a reduction in 
the incidence rate of about 2.5% per year, thus 
well below the desirable level. According to the 
Ministry of Health report, there is an increase in 
this rate in the last three years, with 73,000 new 
cases each year. This article compares the Brazilian 
situation with the worldwide and the advances 
observed in the diagnosis and treatment of the 
disease and its perspectives.
Keywords: Tuberculosis; World scenario; Diag-
nosis and treatment.

Desde 1990, as taxas de mortalida-
de por TB diminuíram 45% em todo o 
mundo, porém continuam elevadas, em 
particular, em pacientes infectados por HIV 
e portadores de cepas de M.tb resistentes aos 

A r t i g o

s

Tuberculose nos tempos atuais:  
de novo uma ameaça?

Margareth Pretti Dalcolmo1,*

1 Centro de Referência Hélio Fraga, Escola Nacional 
de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz
* Correspondência: Estrada de Curicica, 2000, Jacare-
paguá, Rio de Janeiro. E-mail: margarethdalcolmo@
gmail.com.

Revista_ANM_190-2.indd   49 07/06/2019   10:43:49



s    50   s

A N A I S  d a  A C A D E M I A  N A C I O N A L  D E  M E D I C I N A

Volume 190 (2), 2019

medicamentos. Uma das principais preocu-
pações no controle da TB é a emergência de 
TBs multirresistente (MDR) e extensiva-
mente resistente (XDR) em várias regiões 
do mundo. Em 2018, ocorreram 480 mil 
novos casos de TBMDR, incluindo tanto 
casos primários quanto adquiridos da doen-
ça, sendo que 210 mil evoluíram para óbito. 
Estima-se que cerca de 9% dos pacientes 
com TBMR tenham TBXDR. Os países do 
chamado bloco dos BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) concentram 
50% dos casos no planeta.

A despeito dos recentes avanços dos 
métodos diagnósticos, evoluindo dos feno-
típicos para os moleculares, e do momento 
atual — em que, após décadas sem nenhum 
fato novo em relação ao diagnóstico e ao 
tratamento da tuberculose há a implemen-
tação de métodos rápidos moleculares para 
diagnóstico, como adotado no Brasil desde 
2014, o estudo de várias moléculas novas ou 
repropostas para o tratamento —, observa-se 
a tuberculose como uma doença de grande 
magnitude epidemiológica e impacto social.

São definições universalmente adota-
das: paciente sensível, aquele que responde 
aos chamados fármacos de primeira linha, 
uma associação medicamentosa, formulada 
em comprimidos de dose fixa combinada, 
composta de rifampicina, isoniazida, etam-
butol e pirazinamida; paciente chamado 
TBMDR, que alberga cepas de Mycobac-
terium tuberculosis (Mtb) resistentes aos 

fármacos mais efetivos no tratamento da TB 
— rifampicina (RIF) e isoniazida (INH) —; 
paciente com TBXDR, que alberga cepas 
de Mtb MDR com resistência adicional às 
quinolonas e a um dos injetáveis de segun-
da linha, como amicacina, canamicina, 
capreomicina.

No período de 2009 a 2012, houve 
aumento na proporção de pacientes com 
TBMDR que receberam tratamento apro-
priado (5% para 20%), com resultados 
favoráveis de 55% a 65%. Entretanto, em 
média, 52% não completaram o tratamento 
em razão de efeitos adversos ou por evolu-
írem para óbito. O Brasil faz parte da lista 
dos 22 países chamados de alta carga pela 
OMS, porém não consta da lista daqueles 
de altas taxas de resistência. As razões que 
explicariam essa situação epidemiológica são 
a operação governamental do programa de 
controle, a não comercialização dos fárma-
cos — evitando, assim, erros de prescrição 
— e a ausência de conflito entre a medicina 
pública e privada, com normas formuladas 
com ativa participação da comunidade 
científica.

cOntextO AtuAl dA dOençA nO brAsil:

•	 Doença marcadamente urbana.
•	 73 mil novos casos/ano – Incidência: 

34/100 mil.
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•	 Rio de Janeiro – 65/100 mil 
habitantes.

•	 18% de retratamento – 12% em pes-
soas acima de sessenta anos. 

•	 TB/HIV coinfecção – 10-14%.
•	 Normas nacionais – 100% adotadas.
•	 TBMR – ± 1200 casos notificados/ano 

com detecção crescente a partir do tes-
te rápido molecular para diagnóstico 
(Gene Xpert).

•	 3% dos casos especiais do banco de 
dados SITE TB são em pacientes 
imunossuprimidos ou usuários de ini-
bidores de TNF-alfa.

•	  Medicamentos de primeira e segun-
da linhas gratuitos, governamentais; 
controle de qualidade; indisponíveis 
no setor privado e sem conflito entre 
setores de saúde público e privado.

O acesso ao diagnóstico oportuno e ao 
tratamento adequado continua desigual em 
algumas partes do mundo e, somado aos 
determinantes sociais, perpetua tais indica-
dores: apenas dois terços dos 9 milhões de 
casos que ocorrem a cada ano são notifica-
dos; apesar da redução de 41% desde 1990, 
ainda mais de 2 milhões de pessoas mor-
rem pela doença; a tecnologia para detectar, 
diagnosticar, prevenir e tratar é insuficiente; 
a área de pesquisa e desenvolvimento segue 
subfinanciada; somente um em cada cinco 
casos de formas multirresistentes tem acesso 
ao tratamento adequado.

No Brasil, o cenário observado nos últi-
mos anos é de uma redução consistente na 
incidência de casos e na mortalidade, porém 
muito aquém do que seria desejável, visan-
do, como é a meta da OMS, à erradicação 
da doença no mundo até 2040. Numa série 
histórica de vinte anos, nota-se uma redução 
de 30% no número de casos e de 32% no 
de óbitos. No entanto, no último relatório 
do Ministério da Saúde, registra-se ligeiro 
aumento na incidência de casos no país. O 
Brasil ainda faz parte dos 22 países de mais 
alta carga de tuberculose no mundo, com 
cerca de 73 mil casos notificados em 2017, 
incidência de 34/100 mil habitantes, 4,5 
mil óbitos, o que representa 2,2/100 mil 
de mortalidade.

Tosse com ou sem expectoração é o 
sintoma mais importante da tuberculose 
pulmonar bacilífera. Por esse motivo, é 
fundamental identificar o mais rápido pos-
sível o sintomático respiratório, definido por 
tosse há mais de três semanas. Identificar e 
tratar o sintomático respiratório é o méto-
do mais eficiente de diminuir a transmissão 
da doença. O exame de escarro, quer por 
baciloscopia direta, quer pelo método rápi-
do molecular, ora implementado no Brasil, 
por decisão do Ministério da Saúde, deve 
ser realizado em todos os pacientes com 
suspeita de tuberculose. Deve também ser 
acompanhado de cultura e teste de sen-
sibilidade em todo caso de retratamento, 
tanto por recidiva de doença quanto por 
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Fonte: WHO Report, 2016.

Dez das áreas com alta porcentagem de MDR-TB entre os casos novos e previamente tratados 
são ex-repúblicas soviéticas
Fonte: WHO Report 2016.
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retorno após abandono, bem como em todo 
paciente soropositivo e portador de outras 
comorbidades. 

Está indicada sempre também a radio-
grafia do tórax, como método complementar 
de diagnóstico. A sintomatologia predomi-
nante na tuberculose pulmonar, além de 
tosse, é febre baixa, emagrecimento, falta 
de apetite, cansaço fácil e sudorese noturna.

Os fármacos anti-TB aprovados nas 
últimas sete décadas são: estreptomici-
na e ácido paraminossalicílico (1940-9); 
isoniazida, pirazinamida, cicloserina e etio-
namida (1950-9); capreomicina, etambutol 
e rifampicina (1960-6); nenhum registra-
do (1970-9); ciprofloxacino (não aprovado 
para TB) e linezolide (1980-9); rifapentina 
(1990-9); bedaquilina, delamanide e preto-
manide (2005 até o momento).

Fundamentos da quimioterapia 

Há pelo menos sete décadas, medica-
mentos eficazes contra a tuberculose vêm 
sendo produzidos e disponibilizados para 
uso clínico no mercado mundial. Após a 
Segunda Guerra Mundial, foi lançada a 
estreptomicina (1944), seguida do ácido 
paraminossalicílico (1946), da isoniazida 
(1952), da pirazinamida (1952) e, final-
mente, da rifampicina (1967). Portanto, 
a despeito dos avanços tecnológicos no 
diagnóstico, só nos últimos anos foram 

descobertos novos fármacos com atividades 
eficazes para tratar tuberculose. Entretan-
to, a associação RMP-INH permanece 
o mais potente bactericida contra o  M. 
tuberculosis sensível.

O momento atual se mostra muito 
especial nesse longo período, com novos fár-
macos sendo testados para uso clínico, em 
diferentes fases de estudo. A bedaquilina, 
uma nova classe farmacológica, denominada 
diarilquinolina, está aprovada para uso clí-
nico e, no Brasil, vem sendo utilizada desde 
2017, na modalidade de compassionate use. 
Seu registro foi recentemente aprovado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e se discute sua adoção em regimes 
terapêuticos para formas multirresistentes.

O cenário atual no  campo da tera-
pêutica revela quatro fármacos repropostos 
para uso clínico, seis novos fármacos em 
fases II e III de estudo — incluindo dois 
recentemente aprovados, a bedaquilina e a 
delamanide — e três novas classes farma-
cológicas: oxazolidinonas, diarilquinolina 
e benzotiazinona. A expectativa é que os 
ensaios clínicos, em fase de conclusão para 
formas sensíveis e em desenvolvimento para 
as resistentes, possam resultar em infor-
mação consistente, que permita reduzir o 
tempo de tratamento, em ambas os tipos da 
doença, reduzindo a cadeia de transmissão 
e o sofrimento humano.

O princípio da quimioterapia múlti-
pla na tuberculose está estabelecido desde 
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que análises em laboratório e modelos in 
vitro e in vivo demonstraram as particulari-
dades da multiplicação diferenciada de seu 
agente etiológico, conforme menor ou maior 
oferta de oxigênio. As distintas velocidades 
de crescimento nos meios intra e extra-
celular, nas lesões caseosas fechadas e nas 
paredes de lesões cavitárias, correspondem 
a populações de multiplicação geométrica, 
mais sensíveis a ação dos medicamentos e 
populações persistentes, caracterizadas por 
aumento lento ou intermitente e por exigir 
tempo prolongado de uso de medicamentos 
para sua eliminação.

Fundamentam-se, assim, as bases tera-
pêuticas da associação medicamentosa para 
neutralizar bacilos naturalmente resistentes 
e do tempo prolongado de tratamento para 
eliminação dos persistentes. O uso isolado 
de apenas um fármaco revela alta propor-
ção de mutantes resistentes e esclarece o 
fenômeno das resistências natural, primá-
ria e adquirida, bem como a consequente 
necessidade de associação medicamentosa.

Foi a observação da proporcionalidade 
direta de populações de bacilos persistentes 
e resistentes, aliada à morbidade da doença 
com a população bacilar total, que deu ori-
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gem ao princípio do tratamento bifásico, 
que permanece vigendo até a atualidade 
— uma fase chamada inicial (ou de ata-
que) e uma de manutenção. A primeira 
objetiva a rápida redução da carga bacte-
riana, prevenindo a resistência, enquanto 
a segunda impede a reativação da doença 
ou de recidivas, por meio da esterilização 
dos bacilos resistentes. Esse conhecimento 
das características bacilares, aliado às pro-
priedades farmacológicas dos medicamentos 
e aos experimentos laboratoriais, permitiu 
discriminar a formação de esquemas de 
tratamento, ou seja, a associação de medi-
camentos. Sua articulação com os ensaios 
terapêuticos propiciou elucidar os melhores 
regimes, isto é, como usar os fármacos.

Permanecem os princípios básicos que 
norteiam o tratamento da tuberculose:

a) Apesar de grave, é potencialmente curá-
vel na totalidade dos casos novos, desde 
que usados esquemas eficazes e regimes 
adequados.

b) Associação medicamentosa adequada, 
doses corretas, uso por tempo suficiente 
e, sobretudo, regularidade na ingestão 
dos medicamentos são os meios para 
evitar a persistência bacteriana e o 
desenvolvimento de resistência, asse-
gurando a cura.

c) A detecção e o tratamento dos pacien-
tes bacilíferos são as prioridades no 
controle da doença, porque permitem 

anular rapidamente as principais fontes 
de infecção.

d) O tratamento para caso suspeito sem 
comprovação bacteriológica deve ser 
iniciado após tentativa de tratamento 
inespecífico, com antibiótico de largo 
espectro, sem melhora dos sintomas. 
Uma vez iniciado o tratamento, não se 
deve interrompê-lo, salvo após rigorosa 
revisão clínica e laboratorial que impli-
que mudança de diagnóstico.

e) Compete aos serviços de saúde prover 
os meios necessários para que todos 
os indivíduos com diagnóstico de 
tuberculose possam ser, sem atraso, 
adequadamente tratados.

Associação medicamentosa, tempo 
prolongado e administração em dose única

Eficiência = Fármacos com capa-
cidade bactericida, de atuação na 
multiplicação rápida – bacilos metaboli-
camente ativos e localizados nas paredes 
de cavidades: isoniazida, rifampicina, 
levofloxacina, moxifloxacino, linezolida, 
bedaquilina, delamanide, etionamida e 
protionamida.

Curar sem recidivas = Fármacos com 
capacidade esterilizante, de ação em bacilos 
persistentes, com crescimento intermitente: 
rifampicina, pirazinamida, levofloxacina, 
moxifloxacino, linezolida, bedaquilina, 
delamanide, clofazimina.
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Atenção especial deve ser dada ao trata-
mento dos grupos considerados de alto risco 
de toxicidade, constituído por pessoas com 
mais de sessenta anos, em mau estado geral, 
alcoolistas, infectadas pelo HIV, em uso 
concomitante de medicamentos anticonvul-
sivantes e aquelas com alteração da função 
hepática. A RMP interfere na ação dos con-
traceptivos orais, devendo as mulheres em 
uso desse medicamento receber orientação 
para utilizar métodos anticoncepcionais de 
barreira durante o tempo do tratamento.

Conclusão

Houve avanços importantes no cenário 
global da tuberculose, tanto nos métodos 

diagnósticos quanto nos esquemas de tra-
tamento, porém permanece o desafio da 
eliminação da doença até 2040, como 
professa a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), com a anuência de muitos paí-
ses, inclusive do Brasil. Para tal, seriam 
necessárias interferências substantivas nos 
determinantes sociais da doença, de par 
com o melhor acesso aos métodos rápidos 
de diagnóstico e aos melhores tratamentos.
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Resumo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
em mais de 1 milhão o número de mortes anuais 
em decorrência da tuberculose (TB) em todo o 
mundo. No Brasil, quase 3 mil pessoas morrem 
anualmente. Embora o coeficiente de incidên-
cia de TB venha diminuindo no país, sugerindo 
melhor controle da doença, outros marcadores 
epidemiológicos — como cura, abandono de 
tratamento e número de casos de TB multirresis-
tente (TBMR) — pioraram no mesmo período. 
Para tentar responder se a tuberculose ainda é um 
problema no Brasil, realizamos uma análise crítica 
dos dados citados acima e uma reflexão sobre o 
impacto deles no controle da doença no Brasil.
Palavras-chave: Tuberculose; Tratamento; 
Incidência.

Abstract
The World Health Organization (WHO) estima-
tes that more than one million people die each 
year from tuberculosis (TB) worldwide. In Bra-
zil, almost 3,000 people die annually from this 
disease. Although the TB incidence coefficient is 
decreasing in Brazil, suggesting a better control 
of the disease, other epidemiological data such as 
cure, default of treatment and number of cases 
of multidrug-resistant TB (MDR-TB) have wor-
sened in the same period. To try to answer the 
question “is tuberculosis still a problem in Bra-
zil?” a critical analysis and a reflection about TB 
Brazilian data provided by the government was 
carried out in order to analyze their impact on the 
control of the disease in Brazil.
Keywords: Tuberculosis; Therapeutic; Incidence.

Introdução

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que exista 1,7 bilhão de 
pessoas infectadas pelo Mycobacterium 
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tuberculosis (M.tb) em todo o mundo.1 
Embora apenas 5% a 10% deles desen-
volvam a tuberculose (TB), cerca de 10,4 
milhões de pessoas adoeceram no planeta 
em 2016.1 Nesse mesmo ano, foi estimado 
em 1,3 milhão o número de mortes por TB 
entre indivíduos HIV soronegativos e 374 
mil entre indivíduos soropositivos.1 Mais da 
metade dos casos (56%) ocorreu em China, 
Paquistão, Índia, Indonésia e Filipinas.1 Em 
número absoluto, o Brasil é um dos vinte 
países responsáveis por 84% dos casos gerais 
e por 85% dos casos entre pessoas que vivem 
com HIV em todo o mundo.1

A tuberculose no Brasil

De acordo com o Boletim Epidemioló-
gico do Ministério da Saúde do Brasil, em 
2016 foram notificados 66.796 casos novos 
de TB, o que corresponde a um coeficiente 
de incidência de 32,4/100 mil habitantes. 
Além disso, houve 12.809 casos de retrata-
mento de TB no mesmo ano.2

Considerando-se que os dados da 
OMS são de casos estimados e que os do 
Boletim Epidemiológico são de casos noti-
ficados, ou seja, que foram efetivamente 
diagnosticados como TB, algumas reflexões 
podem ser feitas. Segundo as estimativas da 
OMS, deveriam ter sido notificados no Bra-
sil, em 2016, um número entre 74 mil e 
100 mil casos novos, com um coeficiente 

de incidência entre 36 e 48 para cada 100 
mil habitantes.1

Segundo o Boletim Epidemiológico, 
entretanto, foram notificados 66.796 novos 
casos nesse ano, com uma taxa de incidência 
de 32,4 para cada 100 mil habitantes.2 Ou 
seja, o número de casos de TB notificados 
no Brasil foi 90% da estimativa mínima (74 
mil casos) e 67% da máxima (100 mil) feita 
pela OMS. Enquanto o coeficiente de inci-
dência no Brasil apresentou variação média 
anual negativa de 1,7% entre 2007 e 2016, 
a variação média no mundo foi negativa em 
2%. Ou seja, a queda média anual brasileira 
foi 15% mais baixa que a média mundial.

Se considerarmos que na média mun-
dial estão incluídos os países da África 
subsaariana, que têm alguns dos piores 
indicadores do mundo, a média brasileira 
não pode ser considerada adequada. Ain-
da assim, o número de casos novos no país 
apresentou uma queda importante, confor-
me demonstrado pela redução do coeficiente 
de incidência de 37,9/100 mil habitantes, 
em 2007, para 32,4/100 mil habitantes, em 
2016.2

Apesar, porém, de a queda do número 
de casos no Brasil sugerir maior controle 
da doença em nosso país, outros índi-
ces epidemiológicos sugerem o oposto. 
Conforme dados obtidos no Sistema de 
Informações de Agravos de Notificações 
(Sinan) do Ministério da Saúde entre 2007 
e 2014, a taxa de cura de pacientes com 
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TB pulmonar e idade igual ou maior que 
dez anos caiu de 78,6% (48.069 casos de 
cura/68.891 total de casos) para 75,7% 
(47.319 curas/70.217 total), o abandono 
de tratamento aumentou de 13% (7.939 
abandonos/68.891 total de casos) para 
15,1% (9.422 abandonos / 70.217 total) 
e o número de casos de TB multirresistente 
(TBMR) cresceu de 0,4% (257 casos de 
TBMR/68.891 total) para 1,1% (680 casos 
de TBMR/70.217 total).3

Assim, há um paradoxo nos marca-
dores epidemiológicos de controle da TB 
no Brasil, com queda no número de novos 
casos, o que sugere maior controle e redu-
ção no número de casos de cura, além de 
aumento no abandono de tratamento e na 
TBMR, sugerindo pior controle.

O número de casos de TB resisten-
te parece ser um importante marcador da 
qualidade dos programas de TB.4 De fato, 
graças ao aumento de resistência primária 
aos fármacos isoniazida (H) e rifampicina 
(R) detectados em inquéritos epidemioló-
gicos conduzidos pelo Ministério da Saúde 
no início dos anos 2000, foram propostas 
mudanças no tratamento da doença. Assim, 
a partir de 2009, o esquema básico passou 
a conter também o etambutol (E), além 
da R, da H e da pirazinamida (Z) nos dois 
primeiros meses.5-6 Além disso, os quatro 
fármacos passaram a ser administrados sob 
a forma de comprimidos com dose fixa 
combinada (DFC).5-6

Nos quatro meses subsequentes de tra-
tamento, permaneceu a associação R e H 
(esquema 2RHZE/4RH).5 Depois, a dose 
diária de H foi reduzida para 300 mg e, a 
de Z, para 1.500 mg — em indivíduos com 
50 quilos ou mais, em ambos os casos.5-6 O 
Ministério da Saúde acrescentou o etambutol 
ao esquema e mudou a forma de adminis-
tração para DFC com o objetivo de elevar a 
cura, evitar o aumento da multirresistência e 
reduzir a taxa de abandono do tratamento, 
marcadores que já mostravam piora nos anos 
anteriores.5-6 Utilizando a análise de séries 
temporais interrompida (Asti) com base em 
dados secundários coletados do Sinan-TB, 
Rabahi e colaboradores avaliaram o impac-
to das mudanças feitas pelo Ministério da 
Saúde analisando os dados antes e depois 
das modificações do tratamento.7

Essa análise incluiu 861.901 casos de 
TB pulmonar em pacientes com dez anos 
ou mais. Os autores concluíram que, no 
período estudado, houve reduções na taxa 
de notificação de casos novos de TB pul-
monar, do número total de casos e das taxas 
de cura, assim como aumentos nos casos 
de TBMR e de óbitos por TB pulmonar 
(letalidade), além da manutenção da ele-
vada taxa de abandono.7 De acordo com a 
Asti, a alteração do tratamento não reduziu 
as taxas de abandono nem as de TBMR, 
associou-se ao aumento dos óbitos (leta-
lidade) por TB pulmonar e mostrou uma 
tendência a piorar a taxa de cura.
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Conclusões

A diferença entre as estimativas de casos 
de TB da OMS e as notificações de casos 
de TB do Ministério da Saúde — associa-
da a manutenção ou piora dos marcadores 
epidemiológicos de controle da TB como 
cura, abandono de tratamento, TBMR e 
letalidade — levanta a hipótese de que a 
diminuição do coeficiente de incidência 
da TB no Brasil possa estar ligada à sub-
notificação, e não à redução verdadeira do 
número de casos novos de TB. Ademais, a 
análise do impacto das mudanças realiza-
das no tratamento da TB, em 2009, sugere 
que elas não alcançaram os objetivos e se 
associaram à piora de alguns dos marcado-
res epidemiológicos de controle da doença. 
Dessa forma, concluímos que a TB ainda é 
um sério problema no Brasil. 
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Resumo
Este artigo representa a opinião pessoal do autor 
sobre alguns aspectos da prática urológica apresen-
tados na conferência de mesmo título, realizada 
em Petrópolis, no simpósio “A Academia na serra”, 
por ocasião da comemoração do aniversário da 
Faculdade de Medicina, feita em conjunto com 
a Academia Nacional de Medicina (ANM) e a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A conferência 
de modo algum se propôs a esgotar o assunto; teve 
por objetivo apenas mostrar ao público presente 
— a maioria alunos e professores da instituição — 
os principais avanços no tratamento de algumas 
afecções urológicas comuns, como as atualmente 
feitas na clínica do autor. Assim, e por ter sido essa 
conferência somente um conjunto de opiniões 
pessoais, baseadas em muitos anos de experiên-
cia na prática da especialidade e na formação de 
residentes, não cabem neste artigo referências 
bibliográficas.
Palavras-chave: Litíase urinária; Incontinência 
urinária; Disfunção erétil.

Abstract
The article represents the author’s personal 
opinion on some aspects of urological practice 
presented at the conference of the same title made 
in Petrópolis at the Symposium “A Academia na 
Serra”, on the occasion of the commemoration 
of the anniversary of the Faculty of Medicine, 
promoted jointly by the National Academy of 
Medicine and the Oswaldo Cruz Foundation. The 
conference is not intended to exhaust the subject 
and aimed only at showing to the public, mostly 
students and teachers of the Institution, the main 
advances made in the treatment of some com-
mon urological conditions as currently done in 
the author’s clinic. Thus, since this conference was 
only a set of personal opinions, based on many 
years of experience in the practice of the specialty 
and in the formation of residents, this article does 
not contain bibliographical references.
Keywords: Urinary lithiasis; Urinary incontinen-
ce; Erectile dysfunction.
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Introdução

Nos últimos anos, todos os pro-
cedimentos cirúrgicos tiveram grande 
desenvolvimento. Como resultado, além de 
curar a doença, passamos a nos preocupar 
não só com a qualidade de vida do paciente 
após a cirurgia, mas também com o menor 
sofrimento causado pelo ato cirúrgico.

Nesta breve coletânea de informações, 
apresentamos progressos da cirurgia uroló-
gica, dando ênfase especial aos tratamentos 
de câncer de rins, bexiga e próstata; da 
hipertrofia benigna da próstata; da litíase 
urinária; da disfunção erétil; e da inconti-
nência urinária.

Os dois últimos transtornos não ame-
açam a vida do paciente, mas prejudicam 
muito a qualidade de vida. Vejamos rapi-
damente o que mudou ou vem mudando 
no tratamento dessas condições mórbidas.

Antes de tudo, é importante lembrar 
que nem sempre todos os meios moder-
nos estarão disponíveis em hospitais e que 
nem todos os cirurgiões estarão treinados 
para a utilização. Mais importante do 
que uma tecnologia nova, às vezes ainda 
em desenvolvimento, é usar o disponível 
da melhor maneira possível, tratando o 
paciente como uma pessoa, e não como 
um caso, e fazendo sempre o melhor. O 
que todos desejamos quando doentes é 
a cura, sendo o método uma escolha do 
médico que nos trata.

Câncer dos rins

No tratamento dos tumores renais, 
grandes avanços foram feitos nos últimos 
anos, com o advento da cirurgia minima-
mente invasiva. Mas, a nosso ver, o mais 
importante foi o conceito da chamada cirur-
gia poupadora de néfrons, conhecida como 
nefrectomia parcial, ou às vezes a simples 
enucleação da lesão ou, ainda, a retirada de 
uma “cunha” do rim lesionado. Esse tipo de 
tratamento vem sendo utilizado em larga 
escala nos centros mais adiantados, subs-
tituindo a chamada nefrectomia radical, 
operação na qual é retirado o rim envol-
to na gordura perirrenal e, às vezes, ate a 
glândula suprarrenal ipsilateral, operação 
descrita por Robson, na década de 1960, e 
que por muitos anos foi o padrão-ouro do 
tratamento do câncer do rim.

Essa modificação de conduta se deu 
porque, ao longo do tempo, populações 
controladas — que não mudavam de cida-
de nem de médicos — apresentavam mais 
doenças relacionadas à insuficiência renal, 
mesmo moderada, resultante de remoção de 
mais de 50% dos néfrons do que recidivas 
do câncer e porque o resultado com cirur-
gias mais conservadoras era comparável aos 
obtidos com aquelas mais radicais.

Tanto a nefrectomia radical quanto as 
nefrectomias parciais podem ser feitas por 
técnicas minimante invasivas, laparoscó-
picas ou auxiliadas pela cirurgia robótica. 
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Aqui é muito importante chamar a aten-
ção para um fato muitas vezes minimizado 
por cirurgiões e médicos. A cirurgia mini-
mamente invasiva exige que a circulação 
renal seja interrompida durante o pro-
cedimento, ocluindo-se artéria e veia. O 
tempo aceitável pela maioria dos autores 
para essa isquemia sem resfriamento do 
rim é de vinte minutos. Após esse tempo, 
alguns néfrons podem ser lesados de forma 
irreversível. Esse tempo impossibilita exa-
mes histopatológicos de congelação, que 
às vezes é necessário para ter certeza dos 
limites, os quais ficam dependentes dos 
olhos do cirurgião.

Alguns desses pacientes são mais 
idosos e, eventualmente, acometidos de 
diabetes, arteriosclerose e hipertensão 
arterial, de modo que os rins não supor-
tam nem os vinte minutos de isquemia 
sem sofrer dano. Dependendo da locali-
zação, do tamanho e da vascularização da 
lesão, é recomendável que a operação seja 
executada por laparotomia convencional, 
sem oclusão da circulação, ou com resfria-
mento local do órgão, quando a oclusão 
for necessária, o que não pode ser feito de 
maneira eficaz em cirurgia minimamente 
invasiva.

Com o aumento da expectativa de vida, 
a preservação do máximo possível de função 
renal deve ser sempre a meta do tratamen-
to, além, é claro, da remoção completa da 
neoplasia.

Câncer da bexiga

Em nossa opinião, para o tratamen-
to do câncer invasivo da bexiga, “o futuro 
ainda não chegou”, pois, a despeito dos 
grandes avanços feitos pela oncologia 
clínica — novas drogas, estudos da gené-
tica, diagnóstico mais oportuno etc. — a 
retirada da bexiga, da próstata e dos linfo-
nodos pélvicos continua a ser o tratamento 
mais eficiente e empregado no mundo. As 
alternativas com uma sequência de qui-
mioterapia e radioterapia, alternadas com 
cirurgias endoscópicas, são mais complexas 
e dispendiosas, requerem equipamentos de 
última geração e, no máximo, em situações 
selecionadas, obtém os mesmos resultados 
que a cistectomia radical.

Em muitos casos em que essa aborda-
gem foi tentada, inicialmente foi preciso 
recorrer à cirurgia de resgate, o que é sempre 
mais complexo e difícil. O que de fato se 
conseguiu foi, com quimioterapia em casos 
avançados, transformar lesões a princípio 
inoperáveis em ressecáveis ou melhorando 
significativamente a qualidade do último 
período de vida dos pacientes.

Para nós, os maiores avanços no tra-
tamento dessa doença foram cirúrgicos. 
Aprendemos a selecionar pacientes que 
toleram melhor essa extensa operação e evo-
luímos muito no cuidado pós-operatório. 
Assim, o aparente aumento da sobrevida nas 
últimas décadas se deve mais à queda da 
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mortalidade cirúrgica do que ao aumento 
de cura da doença.

Um avanço importante nessa área foi 
a popularização das chamadas “neobexigas 
ortotópicas”, cirurgia desenvolvida princi-
palmente na Europa na qual um reservatório 
é feito com um segmento de intestino — 
quase sempre do delgado, mas às vezes do 
grosso — e os ureteres, após biopsia dos 
limites, são nele implantados, sendo o 
reservatório depois anastomosado à uretra, 
cujo limite também é definido por exame 
de congelação pré-operatório. Muitos dos 
pacientes assim operados voltam a urinar 
normalmente, mas alguns, apesar de urina-
rem, precisam fazer autocateterismo uma ou 
duas vezes por dia para eliminar o resíduo. 
De todo modo, a vida sem um estoma é 
muito mais confortável.

Infelizmente, essa ainda é uma inter-
venção de grande vulto e só deve ser feita 
por equipes que com ela tenham experiên-
cia. Como na área urológica o câncer de 
bexiga é o segundo mais frequente, muitos 
pacientes deixam de ser adequadamente tra-
tados no nosso país por falta de condições 
socioeconômicas.

Câncer da próstata

Esta é uma das mais frequentes neo-
plasias da espécie humana, responsável por 
inúmeras mortes. Alguns afirmam que esse 

câncer é inerente ao envelhecimento e que, 
se viverem o bastante, todos os homens 
serão afetados por ele, a exemplo do que 
ocorre com doenças como cataratas, artro-
patias etc.

Os chamados fatores predisponentes 
ou de risco são tantos que sua avaliação não 
cabe num artigo como este. Mas alguns não 
podem deixar de ser mencionados, como a 
história familiar e a cor negra.

Na nossa opinião, o principal avanço 
na área não foi o desenvolvimento de novas 
técnicas cirúrgicas e remédios, mas a cons-
tatação de que muitos desses tumores não 
precisam ser tratados de forma agressiva. 
Alguns, inclusive, não requerem tratamento 
algum, e sim acompanhamento.

O patologista americano Gleason, 
na década de 1970, foi o primeiro a cha-
mar a atenção para o fato de o câncer da 
próstata não ser uma doença só e de que 
apresentações diferentes têm uma evolução 
clínica completamente diversa, que devem 
ser abordadas de acordo com a evolução. 
Essa observação levou ao aparecimento ini-
cial da classificação de Gleason, ao escore 
de Gleason e, mais recentemente, a uma 
nova classificação por grupos, de 1 a 5 — 
de acordo com a Sociedade Internacional 
de Uropatologistas —, tudo na tentativa 
de melhor predizer a possível evolução da 
doença e também porque ela, de modo 
geral, afeta mais indivíduos idosos, nos quais 
outras enfermidades são mais ameaçadoras.
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Hoje em dia, com a capacidade de 
fazer diagnóstico cedo, por vezes tratamos 
indivíduos muito jovens de uma doença 
que levaria anos para progredir e piora-
mos muito a qualidade de vida antes de 
isso ser necessário. Do mesmo modo, em 
alguns casos, idosos acometidos por uma 
neoplasia de progressão lenta não preci-
sariam de tratamento.

Além da descoberta do prostatic speci-
fic antigen (PSA) na década de 1980, que é 
o melhor marcador da oncologia humana, 
outros avanços no diagnóstico surgiram, 
como a ressonância magnética multipara-
métrica — que orienta melhor as biopsias 
— e o Pet Scan com PSMA — que detecta 
lesões mínimas —, além de estudos gené-
ticos etc.

Nos dias de hoje, dependendo do 
estágio, do grau histológico, da idade e da 
saúde geral do paciente, o câncer da próstata 
pode ser apenas acompanhado, tratado com 
cirurgia radical, radioterapia ou hormônio 
terapia contínua ou intermitente.

A cirurgia pode ser feita por incisão 
suprapúbica, por laparoscopia com ou sem 
o auxílio de um robô ou por uma inci-
são perineal. Não existe, até o momento, 
nenhuma evidência comprovada da supe-
rioridade de um método sobre o outro, 
no que diz respeito aos resultados e às 
consequências do tratamento. Se bem exe-
cutados, todos obtêm os mesmos resultados 
tanto no controle da neoplasia quanto na 

preservação da continência urinaria e na 
manutenção da ereção.

O que importante é que o cirurgião 
tenha experiência com a técnica que utiliza. 
O tempo de internação e recuperação é qua-
se idêntico, e cada técnica tem complicações 
próprias que devem ser evitadas. Acredita-
mos — e isto é uma opinião pessoal — que 
bons casos são tratados igualmente por qual-
quer técnica, mas que maus casos ainda são 
mais bem executados por via retropúbica e 
cirurgia convencional. 

Mesmo no caso de tumores localmente 
avançados, se a neoplasia puder ser removi-
da, a qualidade de vida remanescente será 
melhor e os tratamentos adjuvantes com 
novas drogas terão mais sucesso.

Do mesmo modo, as complicações que 
podem resultar de grandes ressecções, como 
incontinência urinaria ou disfunção erétil, 
podem hoje ser tratadas com sucesso. Novos 
exames, como o Pet Scan com PSMA, per-
mitem o diagnóstico oportuno e topográfico 
de eventuais recidivas, que, quando possível, 
podem ser retiradas.

Essa cirurgia, chamada “resgate”, asso-
ciada ao uso de novas drogas e de moléculas 
radioativas acopladas a substâncias captadas 
pelas células tumorais, vem modificando 
muito o tratamento da doença e das tão fre-
quentes recidivas e criam mais uma associação 
entre urologistas, oncologistas e radiote-
rapeutas, beneficiando muito os pacientes 
afetados por uma recidiva pós-tratamento.
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Quando o doente não é candidato a 
um procedimento cirúrgico — em razão 
de idade, comorbidades ou preferência 
pessoal ou do médico —, pode ser tratado 
com os novos aparelhos de radioterapia 
externa — IMRT —, com um mínimo 
de complicações e alta taxa de sucesso. 
Esse tratamento, na maioria das vezes, 
é associado a um período de tratamento 
com hormônios (ou anti-hormônios) para 
torná-lo mais eficaz.

Alguns pacientes, sobretudo os mais 
idosos, podem ser tratados só com cursos 
intermitentes de hormonioterapia para 
diminuir os efeitos colaterais dessa castra-
ção e manter a qualidade de vida, ficando 
a hormonioterapia contínua cada vez mais 
reservada aos casos avançados em que já 
existem metástases ósseas.

O tratamento das doenças que se tor-
nam resistentes a hormonioterapia quase 
sempre é feito por oncologistas afeitos a 
neoplasias geniturinárias e foge ao escopo 
desta apresentação.

Hipertrofia benigna da próstata

Doença muito comum, afeta a maio-
ria dos homens após os cinquenta anos e 
tem sintomatologia de intensidade variável, 
que não deve ser confundida com o câncer 
da próstata, com o qual frequentemente 
coincide. É uma enfermidade de evolução 

lenta, que muitas vezes só precisa ser acom-
panhada. Em certos casos, pode evoluir e 
prejudicar a qualidade de vida, além de levar 
à insuficiência renal, quando não tratada.

Hoje, o tratamento inicial é feito por 
dois grupos de fármacos: os alfabloqueado-
res, que relaxam a musculatura da glândula 
e facilitam a micção, e os inibidores das 
enzimas 5-alfarredutases, que diminuem o 
volume da próstata e também facilitam a 
micção. Às vezes os dois são associados para 
um efeito melhor. Mas esses dois tipos de 
medicamentos têm efeitos secundários, em 
especial na área da sexualidade. Como alter-
nativa, embora um pouco menos eficientes, 
podem ser usados medicamentos como a 
tadalafila, que até melhoram as ereções, ou 
esta pode ser associada a um dos anteriores. 
Tudo depende do paciente que estamos tra-
tando e das condições de saúde.

Nos casos mais graves, é preciso recor-
rer a algum procedimento cirúrgico, os quais 
geram apreensão, visto que essas operações, 
na primeira metade do século passado, eram 
acompanhadas de alta taxa de mortalidade 
e imensa perda da qualidade de vida nos 
sobreviventes. Considerando a frequência 
da doença, quase todos temos na memória a 
lembrança de um parente que muito sofreu 
com a doença e o tratamento.

Felizmente, tudo mudou na segun-
da metade do século passado, sobretudo a 
partir dos anos 1990, com a introdução de 
vídeo, lasers e melhores sistemas ópticos. 
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Hoje, a maioria dos procedimentos para tra-
tamento da hipertrofia benigna da próstata 
pode ser feita pela chamada via transuretral, 
em que um instrumento é introduzido pela 
uretra, acoplado a um poderoso sistema de 
vídeo, e o tecido obstrutivo — ou porção 
adenomatosa da glândula, derivada da cha-
mada zona transicional, porção da glândula 
ao redor da uretra que causa a obstrução 
— pode ser removido por várias formas de 
energia: eletricidade, lasers, calor, vapor e 
outras ainda em desenvolvimento.

O paciente operado sob anestesia de 
bloqueio não precisa ficar no hospital mais 
do que um ou dois dias, e os efeitos na qua-
lidade de vida, na maioria das vezes, são 
apenas sobre o volume ejaculado — e não 
sobre orgasmo ou ereção —, portanto dizem 
respeito somente à fertilidade. Raramente, e 
só em casos de adenomas de grande volume 
ou quando existem doenças associadas da 
bexiga, é preciso recorrer à cirurgia conven-
cional. Mesmo nesses casos, com a melhoria 
das técnicas cirúrgicas, os resultados costu-
mam ser muito bons e as sequelas, quase 
inexistentes.

Litíase urinária

Doença que muitas vezes se repete no 
mesmo paciente, a litíase era antigamente 
tratada por cirurgia convencional, o que 
levava a internações prolongadas e repeti-

das, cada vez com maior dificuldade técnica 
e sofrimento, exigindo cirurgiões cada vez 
mais treinados.

Com a tecnologia atual, os avanços 
nessa área foram verdadeiramente espeta-
culares. A única limitação é o alto custo 
de alguns procedimentos e a inexistência 
de métodos ou equipamentos em muitos 
hospitais.

Com o auxílio de tomografia e ultras-
sonografia, valendo-se de endoscópios 
descartáveis mais finos do que um lápis 
comum e de um sistema óptico digital 
na extremidade, é possível acessar a bexi-
ga, todo o ureter e os cálices dos rins pela 
uretra. Utilizando-se diferentes formas de 
energia — eletro-hidráulica, lasers etc. —, 
pode-se fragmentar e retirar quase todos os 
cálculos, e o paciente só precisa passar um 
dia no hospital.

Quando necessário, um cateter flexí-
vel, chamado de cateter duplo J, pode ser 
inserido pela uretra com um cistoscópio — 
equipamento básico em qualquer serviço de 
urologia e que todos os profissionais sabem 
manusear — para desobstruir o rim, con-
trolar a dor e a sepse, permitindo a remoção 
do paciente para outro centro ou adiando a 
intervenção definitiva para uma data mais 
conveniente. Esse cateter, que fica entre o 
rim e a bexiga e é autofixado por causa das 
extremidades em curva — daí o nome duplo 
J — foi um dos grandes avanços no trata-
mento da litíase.
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Há ainda uma grande quantidade de 
outros equipamentos para facilitar a intro-
dução do endoscópio e retirar os fragmentos 
dos cálculos, como balões de dilatação ure-
teral e cestas para apreensão dos cálculos.

Dependendo do tamanho e da localiza-
ção, os cálculos renais podem ser abordados 
por punção direta do rim — melhor feita 
por um radiologista alguns dias antes — e 
retirados ou fragmentados por um endoscó-
pio mais calibroso — chamado nefroscópio 
—, que passa diretamente da pele ao cálcu-
lo, seguindo o trajeto do fio-guia colocado 
pelo radiologista. O procedimento também 
requer apenas um dia no hospital. Isso sem 
falar nas máquinas de litotripsia extracor-
póreas, que tratam alguns cálculos sem 
nenhum tipo de punção ou acesso corporal

Como dito, a única limitação em alguns 
desses casos é o alto custo de equipamentos 
e materiais que precisam ser utilizados.

Disfunção erétil

Há não muito tempo, todos os pacien-
tes afetados por problemas de ereção eram 
encaminhados para tratamentos com 
psiquiatras, seja porque se achava que o 
problema fosse sempre psicológico, seja por-
que o paciente teria de se conformar com 
a situação. Essa atitude era prevalente até 
o início da década de 1970, quase como se 
uma das funções fisiológicas mais complexas 

da espécie humana — que requer integri-
dade anatômica, vascular, neurológica e 
psicológica — não pudesse ser afetada por 
problemas orgânicos.

Felizmente, hoje podemos tratar com 
sucesso qualquer disfunção erétil, ficando 
reservadas a tratamentos com psiquiatras 
ou psicólogos os casos que realmente têm 
origem supratentorial.

Quando os urologistas resolveram acei-
tar o problema como doença e se dedicar 
a tratá-la, muitos progressos foram feitos, 
tanto na área dos diagnósticos quanto dos 
tratamentos.

Como, no entanto, para as doenças 
orgânicas só dispomos de três formas de 
tratamento, os testes diagnósticos perde-
ram, a nosso ver, um pouco da finalidade, 
pois na maioria das vezes os tratamentos são 
utilizados de forma sequencial, dependendo 
da vontade do paciente.

A não ser nos casos óbvios em que não 
terão resultados, como sequelas de cirurgias 
ou traumas ou deformidades anatômicas 
congênitas ou adquiridas, medicamentos 
que inibem a enzima fosfodiesterase são 
a primeira forma de terapia a ser empre-
gada. As principais drogas utilizadas são 
a sildenafila, a tadalafila e a vardenafila, 
disponíveis no Brasil sob vários nomes 
comerciais e nas formas genéricas. Podem 
ser usadas sob demanda ou diariamente, 
em doses menores, com sucesso variável, 
melhoram a qualidade de vida de inúmeros 
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pacientes e têm efeitos colaterais mínimos 
ou inexistentes.

A segunda forma de tratamento a ser 
utilizada, cujo aparecimento precedeu às 
drogas orais, pois surgiram na década de 
1970, são as injeções intracavernosas de 
substâncias vasoativas: prostaglandina — 
a mais usadas atualmente —, papaverina, 
fentolamina e outras. Às vezes são asso-
ciadas numa injeção, tendo em vista que 
uma droga potencializa a ação da outra. 
Injetadas diretamente no corpo cavernoso 
pelo paciente, com seringas tipo insulina, 
produzem uma ereção que dura em torno 
de uma hora.

Quando, porém, os pacientes não 
conseguem conviver com essa rotina, a 
circulação arterial para o pênis está com-
prometida ou tem anatomia muito alterada, 
esse tratamento não é utilizado.

Nesse caso, é necessário recorrer ao 
implante de uma prótese peniana, que pode 
ser do tipo inflável ou semirrígido. Hoje, 
essa intervenção é encarada pela maioria de 
pacientes e médicos da mesma forma que o 
implante de uma prótese de quadril ou lente 
intraocular após remoção de uma catarata, 
ou seja, é um procedimento cirúrgico que 
visa, em essência, tratar uma condição que, 
conquanto não ameace a vida, impacta na 
qualidade dela.

Sempre que possível, recorremos ao 
implante de uma prótese inflável. Além de 
produzir uma ereção muito mais semelhan-

te à fisiológica, produzindo não só rigidez, 
como também aumento do diâmetro e do 
comprimento do pênis, elas permitem que, 
no futuro, se necessários, procedimentos 
urológicos endoscópicos, como a retirada 
de cálculos ou tumores da bexiga, possam 
ser feitos por via transuretral.

As próteses semirrígidas ou maleáveis 
produzem apenas a ereção e são visíveis num 
paciente despido. Reservamos seu uso àque-
les que não serão capazes de acionar a bomba 
subcutânea de uma prótese inflável, quase 
sempre em razão de doença neurológica ou 
por razões econômicas, pois uma prótese 
inflável é mais cara do que uma maleável 
e sempre um motivo de litígio entre os 
pacientes e suas seguradoras.

Fora esses problemas, contudo, com as 
próteses, quase todos os casos de disfunção 
erétil podem ser tratados com sucesso, mes-
mo aqueles causados por grave deformidade 
peniana, como nos casos de doença de La 
Peyronie. Muitos pacientes, na falha dos 
medicamentos orais, preferem passar dire-
tamente a essa forma de tratamento.

Para finalizar este tópico, uma adver-
tência: a fim de obter sucesso, é preciso 
considerar que essa é uma intervenção 
cirúrgica que visa a uma reconstrução, 
de modo que todos os cuidados ineren-
tes devem ser observados, como avaliação 
do risco do paciente, treinamento do 
cirurgião, qualidade do material, local da 
intervenção etc.
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Como em qualquer procedimento 
cirúrgico, podem existir complicações, mas 
o resultado esperado é uma taxa de suces-
so acima de 98%. Em caso de insucesso, 
podem ser feitos procedimentos de resgate.

Incontinência urinaria 

Esta é outra doença que, ainda que 
quase sempre não ameace diretamente 
a vida do paciente, impactava tanto na 
qualidade que podia levar ao suicídio, em 
razão do isolamento social que causava. 
Hoje, com o desenvolvimento das cha-
madas fraldas absorventes, o isolamento 
social diminuiu. O autor não se recorda de 
pacientes mais gratos ao longo do tempo 
do que os curados de uma incontinência 
urinária. Os avanços nessa área foram real-
mente espetaculares. Os tratamentos, para 
homens e mulheres, são três: fisioterapia 
especializada, remédios e procedimentos 
cirúrgicos. É importantíssimo o diagnós-
tico correto da causa, que em alguns casos 
pode ser múltipla.

É, portanto, necessário fazer uma ava-
liação clínica completa do paciente — o 
que às vezes inclui um parecer neurológi-
co — e os exames urológicos específicos: 
imagem, endoscópicos e avaliações urodi-
nâmicas. Nos casos indicados, os principais 
tratamentos fisioterápicos são a reeducação 
vesical por meio de biofeed back, que exige 

fisioterapeuta especializado, e estimulação 
de nervos acessórios, como o tibial posterior.

Em outros casos, o tratamento fisiote-
rápico é associado a medicamentos como 
alfa-adrenérgicos, inibidores da serotonina, 
antimuscarínicos e agonistas beta-adrenérgi-
cos — os dois últimos são os mais utilizados. 
Em muitos pacientes, os remédios são usa-
dos de forma isolada, embora, com base na 
experiência do autor, eles sempre funcionem 
melhor quando, pelo menos por algum tem-
po, associados à fisioterapia. Às vezes, nos 
pacientes do sexo feminino, é preciso asso-
ciar algum tipo de hormonioterapia local, 
para melhorar a “anatomia” da uretra, que 
se adelgaça na atrofia senil.

Tanto nos homens quanto nas 
mulheres, todavia, quando o mecanismo 
esfincteriano está muito comprometido, é 
preciso recorrer a algum tipo de tratamento 
cirúrgico.

No sexo feminino, o principal méto-
do é o implante de uma fita de material 
sintético sub uretral, ancorada pelos ori-
fícios obturadores do ísquio ou no espaço 
retropúbico. Esses procedimentos são mais 
conhecidos pela sua denominação em inglês 
— trans obturator sling ou retro pubic sling 
(TOS ou RPS) — e, quando bem indicados 
e executados, associados ou não a antimus-
carínicos e hormonioterapia local, têm 
altíssimas taxas de sucesso.

Os homens também podem ser afeta-
dos por incontinência urinária, que muitas 
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vezes se deve à complicação de um trata-
mento cirúrgico ou radioterápico de um 
carcinoma de próstata. Ela também pode 
se dar em decorrência de uma doença neu-
rológica, congênita ou trauma. Nos casos 
menos graves, pode-se utilizar uma fita 
para comprimir a uretra, reduzindo seu 
diâmetro e tornando mais eficiente o meca-
nismo esfincteriano. Em casos mais graves, 
recorremos quase sempre ao implante de 
um esfíncter artificial, um procedimento 
muito eficaz quando feito corretamente. O 
dispositivo mais usado é o fabricado pela 
American Medical Systems conhecido pela 
sigla AMS 800.

O implante de um sling ou de um 
esfíncter é um procedimento complexo e 
exige cirurgiões altamente treinados, ainda 
mais porque, quando falham, são muito difí-
ceis de serem refeitos e obrigarão o paciente 
a conviver para sempre com as fraldas ou 
ser submetido a algum tipo de derivação 
urinária definitiva. Mas, quando bem exe-
cutados, restabelecem a qualidade de vida e 
produzem pacientes extremamente gratos.

Conclusões

Como exposto brevemente acima, a 
urologia é uma das especialidades médi-
cas que mais evoluíram nos últimos anos e 
algumas patologias do sistema geniturinário 
são tratadas de modo diferente do que era 
feito há poucos anos. O desenvolvimento 
de novas drogas, dispositivos de implante 
e métodos de diagnóstico aumentaram a 
eficiência dos tratamentos e diminuíram o 
sofrimento dos pacientes.

Como também mostrado, é impor-
tante adaptar o tratamento ao paciente, e 
não o paciente ao tratamento, escolhendo 
a técnica ou a medicação a ser utilizada 
em cada caso especifico. O tratamento de 
algumas condições mórbidas, como disfun-
ção erétil e incontinência urinaria, não era 
mencionado nos livros-texto, e a cura de 
uma neoplasia com preservação do órgão 
afetado ou recuperação de sua função, em 
vez da simples exérese, é um avanço recente 
e em constante evolução.
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Resumo
A medicina avançou mais, nos últimos cinquenta 
anos, do que em toda a história da humanida-
de.  Com todos esses avanços tecnológicos, temos 
enfrentado o constrangimento de pacientes idosos, 
sempre os mais carentes, falando com nostalgia 
dos médicos de antigamente, o que coloca como 
obrigatória a seguinte questão. Ao assumir que 
paciente infeliz significa médico equivocado, onde, 
nessa trajetória de tantas conquistas, perdemos o 
rumo? Não podemos negar que nossa atividade 
envolve um conflito de atitudes: de um lado, a 
ansiedade do paciente com psiquismo fragilizado 
pela doença; de outro, o médico cumprindo a 
rotina do seu trabalho. E a rotina, como se sabe, 
não é o melhor estimulante das relações humanas. 
Nenhuma tecnologia compensará a sensação de 
abandono que toma conta de quem sente que 
seu sofrimento foi banalizado. Como a empatia 

é um elemento indispensável para a construção 
de uma relação médico/paciente sólida e digna, 
impõe-se, na personalidade do médico, a presença 
de um fator que todos reconhecem como elemen-
tar, na mesma proporção em que lamentam não 
poder ser ensinado: gostar de gente. Quem não se 
sentir energizado pelo bem que fazer o bem traz 
quando ajudamos os outros, estará condenado a 
engrossar as fileiras do grande e triste batalhão 
dos “injustiçados profissionais”. A medicina é a 
mais maravilhosa e rica das profissões, mas só se 
completará se for praticada no limite da paixão e 
entendida como contínuo e inesgotável exercício 
de afeto, solidariedade, empatia e compaixão.
Palavras-chave: Relação médico/paciente; Huma-
nismo; Empatia.

Abstract
Medicine has advanced more in the last 50 years 
than in the whole history of mankind. With all 
the technological progresses, we have faced the 
embarrassment of elderly patients, always the 
neediest, speaking with nostalgia about the doc-
tors of old, fact that raises the following question: 
Assuming that unhappy patient means wrong 
doctor, where, in this trajectory of so many con-
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quests, did we lose our way? We cannot deny that 
our activity involves a conflict of attitudes: on 
the one hand, the anxiety of the patient with a 
psyche weakened by the illness and, on the other, 
the doctor fulfilling the routine of his work. And 
routine, as we all know, is not the best stimu-
lant of human relationships. No technology will 
compensate for the feeling of abandonment that 
invades those who feel that their suffering has 
been trivialized. Since empathy is an indispensable 
element in the construction of a solid and digni-
fied medical / patient relationship, the presence of 
a factor which everyone recognizes as elementary 
is imposed on the personality of the physician, in 
the same proportion that everyone regrets that “to 
like people” cannot be taught. Whoever that does 
not feel energized by good to do good when we 
help others will be condemned to join the ranks of 
the great and sad battalion of the “wronged pro-
fessionals.” Medicine is the most wonderful and 
rich of professions, but it will only be completed 
if it is practiced at the limit of passion, and under-
stood as a continuous and inexhaustible exercise 
of affection, solidarity, empathy and compassion.
Keywords: Doctor/patient relationship; Human- Doctor/patient relationship; Human-Doctor/patient relationship; Human-
ism; Empathy.

Os progressos tecnológicos experimen-
tados pela medicina nos últimos cinquenta 
anos foram mais expressivos do que em 
toda a história da humanidade. Com um 
avanço puxando outro, o desenvolvimento 
se acelerou de tal maneira que só não nos 
surpreendemos mais porque estamos indo 
junto com a mudança. E, mais do que em 

qualquer outra época, o conhecimento de 
outras áreas foi absorvido pela medicina, 
com resultados extraordinários. Quando a 
Nasa precisou desenvolver tecnologia para 
acompanhar os batimentos cardíacos dos 
astronautas, estava, sem se dar conta, plan-
tando as bases da moderna monitoração em 
terapia intensiva, presencial ou a distância. 
A descoberta do raio laser revolucionou 
uma das áreas mais fantásticas da medicina 
moderna: a da imagética.

A medicina e a interação com a res-
sonância magnética nuclear (RMN) 
permitiram o mapeamento cerebral, com a 
determinação precisa de cada função espe-
cífica, e os transplantes. O futuro próximo 
prevê a produção laboratorial de órgãos 
imunologicamente inertes, o que multipli-
cará os benefícios desse prodigioso avanço.

Os laboratórios de simulação, permi-
tindo o treinamento do estudante sem o 
risco da iatrogenia, se tornou um recurso 
indispensável nas melhores escolas médicas 
do mundo.

O desdobramento do genoma, que 
num futuro muito próximo permitirá pre-
venção, diagnóstico e tratamento da maioria 
das doenças, é uma área tão célere do conhe-
cimento médico que se diz que, a cada 18 
meses, metade do conhecimento se renova.

Os laboratórios virtuais, com progra-
ma fantásticos, têm permitido o tratamento 
de problemas psiquiátricos como fobias e 
dores-fantasma. Videogames de alta exigên-
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cia de concentração têm sido usados para 
procedimentos dolorosos, com resultados 
superiores aos da morfina. Pacientes idosos, 
confinados ao leito, vêm sendo colocados 
em cápsulas para passeios virtuais em lugares 
maravilhosos, de onde “voltam” sorridentes 
e dormem sem sedativos.

Com todos esses avanços tecnológicos, 
temos enfrentado o constrangimento de 
pacientes idosos, sempre os mais carentes, 
falando com nostalgia dos médicos de anti-
gamente, o que coloca como obrigatória a 
seguinte questão. Ao assumir que paciente 
infeliz significa médico equivocado, onde, 
nessa trajetória de tantas conquistas, per-
demos o rumo?

Esta me parece a hora de cada um fazer 
a si mesmo a pergunta: quo vadis doctor?

Não podemos negar que nossa ativi-
dade envolve um conflito de atitudes: de 
um lado, a ansiedade do paciente com psi-
quismo fragilizado pela doença; de outro, 
o médico cumprindo a rotina de trabalho. 
E a rotina, como se sabe, não é o melhor 
estimulante das relações humanas. Para que 
a empatia se produza, é indispensável que 
o médico se coloque no lugar do doente e 
tente pensar como um deles. Quem já esteve 
do outro lado, descobriu na própria pele 
quanto o paciente precisa se sentir especial.

Por isso, muito cuidado ao se apro-
ximarem de doentes que sofrem, porque 
eles estarão com todos os sensores ligados e 
intolerantes à desconsideração com seu sofri-

mento. Poderão esbravejar ou suportá-la, de 
acordo com sua humildade e subserviência, 
mas em nenhuma circunstância esquece-
rão. Nós, médicos, estamos desatentos aos 
princípios básicos da relação humana mais 
elementar, que só se sustentará se, lá no iní-
cio, houver um mínimo de solenidade, o 
que inclui, entre outros rudimentos, a pre-
ocupação com a identidade do paciente. O 
uso de diminutivos pseudocarinhosos, como 
“vozinho”, devem ser banidos dessa relação.

Insisto em que meus residentes aten-
tem para os pacientes na sala de espera do 
ambulatório, onde se percebe que todos 
estão ansiosos pelo atendimento agendado 
há muito tempo e que envolve uma expec-
tativa de afeto que não pode ser fraudada. 

Um dia, sentei-me ao lado de um velhi-
nho que aguardava consulta no ambulatório 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele ini-
ciou a conversa perguntando se eu também 
iria me consultar. Quando eu lhe disse que 
ainda não havia me decidido, ele me aconse-
lhou: “O senhor parece bem de saúde, então 
acho melhor voltar outro dia. Pelo tom de voz 
com que tem chamado os pacientes, ou está 
furioso, ou pensa que somos todos surdos.”

Certamente aquele pobre paciente não 
merecia voltar para casa com uma expecta-
tiva médica tão frustrada. O certo é que, 
como reconheceu Michael Balint, “a perso-
nalidade do médico é a primeira droga que 
se administra ao paciente”. Essa percepção é 
definitiva, em especial se for desapontadora.
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Uma pesquisa feita em hospital uni-
versitário mostrou que, entre estudantes de 
medicina, os que prestam atendimento mais 
satisfatório do ponto de vista dos pacien-
tes foram os do terceiro ano, que, por sua 
condição de iniciantes, se revelam melhores 
ouvintes. De fato, a incapacidade de ouvir 
tem sido reiterada como a maior deficiên-
cia do médico moderno. Outra pesquisa, 
americana, demonstrou que o tempo médio 
registrado entre o início do depoimento do 
paciente e a primeira interrupção pelo médi-
co é de catorze segundos.

Considero que o profissional da saúde, 
não importa quão atribulado esteja, precisa 
desenvolver métodos de autoavaliação do 
próprio trabalho. Um modo de que me 
valho com frequência é perguntar àqueles 
que passaram por situações estressantes o 
que foi mais inesquecível. Muitas vezes a 
resposta é algo que nem percebemos.

Nossa atividade é um jogo de sedução 
e conquista. Assim, é constrangedora a per-
cepção de que os maiores atropelamentos 
afetivos têm como origem a carência de um 
pré-requisito básico para ser médico: gostar 
de gente. O mais grave é que essa é uma vir-
tude que se festeja ter, ou se lamenta não ter, 
visto que ela, como os traços marcantes do 
nosso caráter, não pode ser ensinada. Algu-
mas unidades ambulatoriais até instruem os 
médicos mais jovens a não serem tão melo-
sos com os pacientes, sob o risco de voltarem 
no próximo plantão.

Dona Manuela, paciente que atendi 
certa vez, chorou quando expliquei que ela 
deveria ficar internada uma semana para a 
cirurgia. Só secou os olhos quando mas-
sageei sua mão, de uma maciez que só os 
muito velhos têm. Na despedida, parecia 
mais aliviada. Cinco minutos depois, per-
cebendo que eu continuava sozinho na sala, 
ela voltou dizendo: “Minha filha foi buscar 
o carro porque está chovendo muito, então 
pensei que, se o senhor pudesse segurar 
minha mão mais um pouquinho, eu nunca 
mais teria medo.”

Há trinta anos, ser médico era certeza 
de afirmação, profissional e pessoal, porque 
havia poucos. Uma década depois, com o 
aumento de profissionais disponíveis, pas-
sou-se a exigir qualificação técnica. Com o 
mercado repleto de qualificados, a disponi-
bilidade de afeto passou a ser um atributo 
para a seleção de médicos, sempre que nos 
fosse dada a chance de escolha. Todos haviam 
aprendido que, entre dois igualmente trei-
nados, sempre prevalecerá o mais afetivo.

Os profissionais que não entenderem 
essa obviedade estarão condenados a engros-
sar as fileiras do grande e triste batalhão dos 
“injustiçados profissionais”. Os mal-humo-
rados, rígidos e mal-amados poderão, no 
máximo, ser tolerados pelos pacientes, por 
falta de alternativas, mas não conhecerão 
uma das grandes maravilhas da medicina 
de qualquer época: a alegria de ser escolhido 
pelo paciente.
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A medicina é a arte de ouvir, e ela 
só consegue ser praticada por quem sente 
prazer em aliviar sofrimento. O professor 
Carlos Grossman, emérito mestre de três 
gerações de clínicos gaúchos, costuma, ao 
listar os pré-requisitos para a formação do 
verdadeiro médico, dizer que ele deve ter 
uma cabeça aberta, um coração generoso e 
bunda, porque, quem não tiver bunda para 
sentar e ouvir o que o paciente tem para 
dizer, deve fazer outra coisa.

Quando a mídia demonstrava interesse 
em ouvir o que os pacientes mais humildes 
tinham para dizer sobre as consultas com os 
técnicos importados pelo programa “Mais 
Médicos”, ficou evidente que a principal 
crítica ao atendimento oferecido na saúde 
pública era a desumanização do proces-
so, que, na minha opinião, foi a grande 
“contribuição” da classe médica brasileira 
para justificar o aplauso da população mais 
carente não só de atendimento médico, mas 
também de solidariedade.

Os pacientes mais humildes são os mais 
espontâneos, que nunca exercitaram a hipo-
crisia do convívio social, motivo pelo qual 
são também os mais agradecidos. Qualquer 
médico experiente conclamado a lembrar as 
maiores expressões de gratidão vai confir-
mar que a maioria dela proveio das pessoas 
mais simples. Aliás, a qualidade da vida do 
médico precisa ser permanentemente avalia-
da pelo número de vezes que ele despertou 
em outras pessoas o sentimento de gratidão.

Outro conceito importante: a doença 
é uma abstração da realidade. Ela está nos 
livros, nos laudos radiológicos e nos exa-
mes anatomopatológicos, e não na atitude 
do paciente, porque a visão da doença para 
o doente é a percepção do sofrimento. E, 
como o sofrimento não é padronizado, cada 
pessoa tem um jeito próprio de sofrer, de 
modo que o médico tem obrigação de pene-
trar nesse sentimento. Portanto, não se deve 
cometer o absurdo de antecipar o que pode 
acontecer de ruim. Ninguém se prepara para 
o sofrimento. Pelo contrário: as vítimas des-
sa desinteligência atroz apenas sofrem antes 
e mais. Dessa observação se depreende que 
não há possibilidade de exercício médico 
sem sensibilidade e empatia. A incapacidade 
de se colocar no lugar do outro é a maior 
exigência da atividade clínica.

É nossa responsabilidade profissional 
preservar a relação médico/paciente, pro-
gressivamente deturpada pela presença de 
inúmeros atravessadores, os tais auditores 
e gestores, que, desprovidos de qualquer 
vínculo afetivo com o paciente, com frequ-
ência se arvoram do direito de determinar 
aos médicos qual é a melhor estratégia para 
viabilizar economicamente o negócio, mes-
mo que as diretrizes ignorem o paciente, 
como se ele não fosse a razão maior de existir 
de todo o sistema.

Apesar de todas as pressões, tenho ensi-
nado aos mais jovens que, num cotejo entre 
o que é melhor para o paciente ou para o 
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gestor, devem escolher sempre o primeiro, 
porque nessa disputa de custo-benefício 
temos de ser o único advogado de que o 
paciente dispõe para defendê-lo. E com 
exclusividade.

A relação médico/paciente deve ser vis-
ta, na essência, como um encontro generoso 
entre duas pessoas: um paciente que tem 
um problema que o aflige e um médico 
qualificado para ajudá-lo. Numa relação de 
confiança integral, o médico precisa passar 
a certeza de que saberá o que é melhor, ou 
de que, quando não souber, já que ninguém 
é onipotente, saberá quem saiba.

O que não podemos permitir, sob 
hipótese alguma, é que burocratas des-
comprometidos afetivamente deturpem a 
relação humana mais intensa e aguda que 
se pode estabelecer entre duas pessoas que 
eram desconhecidas até uma delas adoecer.

O temor da morte e a existência de 
alguém que possa ao menos postergá-la 
explica por que, mesmo com tudo o que se 
tem dito para depreciar a figura do médico, 

sempre haverá no imaginário do paciente 
desarmado de toda a malícia um lugar para 
a veneração respeitosa que tantas vezes beira 
a idolatria.

Se esse sentimento puro e comoven-
te que brota da população mais simples 
for acrescido de uma manifestação de 
igualdade, ainda haverá uma multiplica-
ção de afetos, porque a fusão igualdade 
e generosidade é a maior usina geradora 
de gratidão.

Nós, professores, precisamos definir 
que médicos devemos formar. Quando 
nos indagarem para onde vamos, devemos 
responder que vamos pelo caminho da 
competência técnica máxima, em direção 
à solidariedade incondicional, convencidos 
de que não estamos aqui para sermos meros 
coadjuvantes, e sim para fazer a diferença na 
vida das pessoas. 

A medicina só se completará se for exer-
cida no limite da paixão e entendida como 
um contínuo e inesgotável exercício de afe-
to, solidariedade, empatia e compaixão.
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Resumo
Os achados post mortem no sistema nervoso central 
de neonatos infectados pelo vírus Zika no início 
da gestação incluem microcefalia e aumento da 
circunferência da cabeça associada à hidrocefalia 
obstrutiva, em razão da distorção do mesencé-
falo e do aqueduto. Há extensa destruição dos 
hemisférios, calcificações e vários distúrbios da 
migração neuronal. O cerebelo é pequeno. As 
lesões hipoplásicas secundárias à falta de axônios 
descendentes incluem base da ponte, pirâmides e 
tratos corticoespinhais pequenos. A intensa per-
da de neurônios motores no corno anterior da 
medula espinhal é responsável pela acinesia fetal 
e consequente artrogripose, presente na maioria 
dos bebês.
Palavras-chave: Vírus Zika; Infecção congênita; 
Microcefalia.

Abstract
Postmortem findings in the central nervous sys-
tem of neonates infected with Zika virus early in 
gestation, include microcephaly and large head 
circumference associated with obstructive hydro-
cephalus due to severe midbrain and aqueduct 
distortion. There is extensive destruction of the 
hemispheres, calcifications and various distur-
bances of neuronal migration. The cerebellum is 
small. Hypoplastic lesions secondary to the lack 
of descending axons include small basis pons, 
pyramids and spinal corticospinal tracts.  Severe 
motor nerve cell loss in the anterior horn of the 
spinal cord is responsible for fetal akinesia and 
consequent arthrogryposis, present in most of 
the babies.
Keywords: Zika virus; Congenital infection; 
Microcephaly.

Introdução

A infecção pelo vírus Zika (ZIKV) 
durante a gravidez causa anomalias cerebrais 
graves, como demonstrado inicialmente 
com métodos de neuroimagem em fetos1 e, 
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depois, em recém-nascidos.2 Estas incluem 
calcificações, microcefalia e ventriculome-
galia associada à circunferência da cabeça 
normal ou aumentada, além de anormalida-
des do corpo caloso e hipoplasia cerebelar. A 
calcificação é vista sobretudo na junção das 
substâncias cinzenta com branca, mas tam-
bém nos núcleos da base e no tálamo. Nas 
poucas séries de análise pós-morte do siste-
ma nervoso central na infecção congênita 
por ZIKV,3-8 foram observadas microcefalia 
e ventriculomegalia.

Do ponto de vista histológico, a lesão 
cerebral é grave e difusa, com extensa des-
truição e calcificação, além de infiltrado 
linfocitário perivascular, nódulos micro-
gliais e gliose reativa. A hipoplasia cerebelar 
e a inflamação meníngea e parenquimatosa 
variam em intensidade e distribuição, com 
predileção por uma distribuição periventri-
cular e perivascular.5

Na série de dez casos publicada por 
Chimelli et al.,9 sendo três natimortos e 
sete neonatos que sobreviveram de alguns 
minutos a dois dias, seis nasceram a termo 
e quatro eram prematuros — entre 32 e 36 
semanas de gestação. Nove mães tiveram 
sintomas de Zika entre a 4ª e 18ª semana 
gestacional; uma, na 28ª. Todos os bebês 
nasceram com artrogripose, exceto aquele 
cuja mãe foi infectada na 28ª semana.

O perímetro cefálico estava aumentado 
em virtude da hidrocefalia obstrutiva rela-
cionada à distorção grave do mesencéfalo 

em cinco casos. Havia microcefalia em qua-
tro, sempre associada à ventriculomegalia ex 
vacuo. O bebê infectado com 28 semanas de 
gestação tinha perímetro cefálico e ventrí-
culos normais. Foram observados diferentes 
padrões de lesão: destrutivo, calcificante, 
com hipoplasia de distintas estruturas e 
distúrbios de migração9 em graus variados.

Aspectos macroscópicos

O primeiro padrão é representado por 
ventriculomegalia grave em razão de dis-
torção do mesencéfalo e estenose/atresia do 
aqueduto. A ventriculomegalia é geralmente 
assimétrica, em especial nos lobos occipitais, 
onde o parênquima é muito fino, adqui-
rindo por vezes uma aparência cística com 
abundante líquido cefalorraquidiano.

No segundo padrão corresponde aos 
cérebros pequenos, associados a microcefa-
lia e ventriculomegalia leve/moderada (ex 
vacuo), o aqueduto é patente e até dilatado, 
assim como o quarto ventrículo. Nes-
ses casos, os ossos cranianos podem estar 
sobrepostos ou fundidos com proeminência 
occipital.

Em ambos os padrões, as meninges 
são transparentes, congestas ou focalmen-
te espessadas; a superfície do cérebro tem 
sulcos rasos ou agiria, às vezes com uma 
aparência ondulada; o hipocampo frequen-
temente não é bem identificado, podendo 
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ser orientado verticalmente ou malformado. 
O corpo caloso pode estar ausente, sobretu-
do quando há hidrocefalia grave, ou muito 
fino. Os núcleos da base e os tálamos são 
pequenos, malformados ou malreconheci-
dos. Há hipoplasia cerebelar com superfície 
cortical irregular ou lisa e o quarto ventrí-
culo está aumentado. O tronco encefálico 
é muitas vezes pequeno — em especial a 
base da ponte, que é plana —, e as pirâmi-
des podem não ser detectadas por falta de 
axônios motores.

Calcificações são facilmente detectadas 
no manto cortical, na junção entre substân-
cia cinzenta e branca, nos núcleos cinzentos 
profundos e no tronco cerebral. A medula 
espinhal é quase sempre fina, e os gânglios 
da raiz dorsal (GRD) são normais.

O terceiro padrão, observado quando 
a infecção ocorre no fim da gestação, é de 
um cérebro bem-formado, com calcificação 
leve na substância branca profunda.

Aspectos microscópicos

Nos casos com ventriculomegalia gra-
ve, o parênquima cerebral é muito fino, por 
vezes constituído só por restos de matriz ger-
minativa e leptomeninges, em que podem 
ser observados macrófagos com hemosside-
rina. Distúrbios da migração neuronal em 
hemisférios cerebrais e cerebelares, bem 
como no tronco encefálico, são frequen-

tes e incluem polimicrogiria, heterotopia 
glioneuronal meníngea e displasia cortical 
cerebelar. Aglomerados grandes e irregulares 
de células imaturas são muitas vezes vistos 
ao longo da superfície ventricular e em dire-
ção ao córtex, por vezes entremeados por 
calcificação fina ou grosseira em vários níveis 
do parênquima cerebral.

A matriz germinativa tem espessura 
variável, pode ser desorganizada, e no epên-
dima podem ser vistas erosões multifocais e 
granulações, além de rosetas subependimá-
rias. Corpos apoptóticos são ocasionalmente 
observados ao longo da superfície ependi-
mária e em alguns remanescentes da matriz 
germinativa. A mielinização está quase 
ausente na substância branca hemisférica, 
enquanto nos núcleos cinzentos profundos, 
na cápsula interna e no cerebelo, poucas 
fibras mielinizadas são vistas, em geral 
deformadas pelo processo destrutivo prévio.

No tronco cerebral e na medula espi-
nhal, a mielinização é bem evidente. Há 
também degeneração walleriana e esferoides 
axonais em núcleos cinzentos profundos e 
tronco encefálico, associados com calcifica-
ção grosseira e filamentosa, gliose e estenose/
atresia do aqueduto, em particular nos casos 
com importante ventriculomegalia. O cere-
belo costuma mostrar displasia cortical e 
heterotopias neuronais. A medula espinhal 
tem forma anormal em razão da falta, tratos 
corticoespinhais muito pequenos, degene-
ração e perda de neurônios motores, gliose 
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e calcificação, que explicam a artrogripo-
se. As raízes ventrais são mais finas que as 
dorsais, enquanto a coluna dorsal, as raízes 
nervosas dorsais e os GRD são preservados 
e mielinizados.

Reação inflamatória representada 
por meningite linfocítica leve a modera-
da e linfócitos T CD8+ parenquimatosos 
perivasculares, histiócitos CD68+, hiper-
plasia microglial e gliose são frequentes. 
A hibridização in situ (HIS) para o ZIKV 
demonstrou o RNA viral nas meninges e, 
ocasionalmente, no neocórtex e na matriz 
germinativa — este quando o intervalo 
entre a infecção e o nascimento foi curto.

Conclusões

Os achados neuropatológicos baseados 
em casos de autópsia de bebês mostraram 
lesões cerebrais graves quando as mães 
foram infectadas pelo ZIKV no primeiro 
ou no início do segundo trimestre de ges-
tação. Quando a infecção ocorreu no fim, 
o dano cerebral foi leve, sugerindo que o 
momento da infecção durante a gestação é 
um dos fatores de risco mais relevantes para 
o desenvolvimento da síndrome congênita 
do Zika vírus.

O espectro de lesões pode ser resumido 
da seguinte forma: 1) distúrbios da migração 
em hemisfério cerebral, cerebelar e tronco 
encefálico, representados por aglomerados 

anormais ou bandas de matriz germinativa 
em direção ao córtex, heterotopias glioneu-
ronais meníngeas, polimicrogiria e displasia 
cortical, naqueles que foram infectados no 
início da gravidez; 2) lesões destrutivas com 
degeneração de neurônios, apoptose, cal-
cificação nos hemisférios, núcleos da base, 
tálamo, tronco encefálico e medula espi-
nhal, além de perda de neurônios motores 
da medula; 3) lesões hipoplásicas definidas 
pela falta de axônios descendentes, levando 
à redução do tamanho da ponte, das pirâmi-
des e dos tratos corticospinais; 4) inflamação 
leve, com predomínio de linfócitos T CD8+ 
e ausência de lesões necrosantes ativas.
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Resumo
O presente trabalho visa descrever como as rela-
ções entre morfologia e fisiologia das cidades 
influencia a qualidade da vida dos habitantes. As 
relações entre trânsito e poluição do ar, a per-
da da qualidade do sono, o desvanecimento das 
relações afetivas e sociais, em seu conjunto, pre-
dispõem a situações de obesidade, neoplasias e 
distúrbios como ansiedade e depressão. As ilhas 
de calor urbanas e a alteração do regime de chuvas 
aumentam o risco de contágio direto e indireto 
de agentes infecciosos patogênicos.
Palavras-chave: Saúde urbana; Poluição do ar; 
Mudanças climáticas

Abstract
The present work aims to describe how the 
relationships between the morphology and the 
physiology of the cities influence the quality of 
life of its inhabitants. The relationships between 
traffic and air pollution, loss of sleep quality, and 
the fading of affective and social relations, as a 
whole, predispose to situations of obesity, neopla-
sia and disorders such as anxiety and depression. 
The urban heat islands and the change in the rain-
fall regime increase the risk of direct and indirect 
contagion of pathogenic infectious agents.
Keywords: Urban health; Air pollution; Climate 
change.
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Mais da metade da população mun-
dial (54%) vive em cidades (WHO, 2014). 
Na América Latina, a porcentagem chega a 
80% (FAO, 2014); no Brasil, a 84% (IBGE 
2010). O modo de vida nas cidades tem 
influenciado a saúde de seus moradores de 
maneira diferente ao longo dos tempos. 
Por muitos séculos, as cidades promoveram 
piores condições de saúde. Viver nela repre-
sentava um risco maior de cólera, diarreia, 
tuberculose e outras doenças infecciosas. A 
densidade populacional favorecia a emer-
gência de epidemias, e viver em cidades 
representava uma desvantagem para a saúde 
em comparação com a vida no campo.

Com o desenvolvimento científico 
sobre as formas de transmissão de doenças 
iniciado no século XIX, as cidades começa-
ram a se estruturar, visando à promoção da 
saúde pública, principalmente com a ado-
ção de medidas sanitárias. Os serviços de 
assistência à saúde acompanharam o desen-
volvimento científico-tecnológico de modo 
muito mais eficiente nos centros urbanos, e 
viver nas cidades passou a ser uma vantagem 
para a saúde, se comparado com a vida rural.

Hoje, doenças diretamente relacionadas 
à forma como a sociedade está organizada e 
ao estilo de vida urbano, como hipertensão 
arterial, diabetes tipo 2 e obesidade, pre-
dominam nas cidades. Conhecidas como 
DANTs — doenças e agravos não trans-
missíveis —, foram responsáveis por 76% 
da mortalidade geral, 63% das internações 

pagas e 73% dos gastos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) com internações no município 
de São Paulo, segundo dados do site oficial 
da prefeitura.

Por muito tempo, as autoridades de 
saúde têm focado, com sucesso, seus esfor-
ços de enfrentamento dessas doenças na 
modificação de fatores de risco individuais. 
No entanto, a promoção da saúde pública 
poderia ser muito mais efetiva se as estra-
tégias estivessem integradas com políticas 
de urbanismo e funcionamento geral da 
cidade.

Entre as estratégias bem-sucedidas de 
vigilância e prevenção de doenças a partir 
da modificação de fatores de risco indivi-
duais, estão o controle medicamentoso da 
pressão arterial e colesterol, parar de fumar, 
alimentar-se de forma mais saudável e pra-
ticar atividade física.  A lei antifumo, que 
proibiu fumar em ambientes fechados de 
uso coletivo no estado de São Paulo, em 
2009, diminuiu o tabagismo secundário e a 
quantidade de cigarros/dia entre os fuman-
tes, sendo um exemplo concreto de como o 
funcionamento de uma cidade pode moldar 
a saúde de sua população para melhor.

A imobilidade no município de São 
Paulo é um exemplo oposto. Com custo 
anual estimado em mais de R$ 40 bilhões, 
valor equivalente a 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro (CINTRA, 2014), a 
crise de mobilidade afeta a saúde não só por 
conta do tempo perdido em engarrafamen-
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tos e dos impactos nocivos da poluição, mas 
também por contribuir para a obesidade, o 
estresse emocional e outros. Numa cidade 
congestionada, crianças não brincam na 
rua, os adultos passam muito mais tempo 
sentados e não voltam para casa para almo-
çar, como era costume décadas atrás em São 
Paulo, quando a obesidade ainda não era 
uma epidemia na cidade.

Ademais, o progresso que resultou na 
vantagem para a saúde de viver nas cidades 
não atingiu todos os moradores de países em 
desenvolvimento. Hoje, populações urbanas 
de baixa renda, particularmente residentes 
de favelas, ainda convivem com a falta de 
saneamento básico e condições seguras de 
moradia. Muitas vezes, essas populações 
sofrem com enchentes, falta de água, surtos 
de doenças infecciosas, entre outros riscos 
para a saúde característicos do passado. 
Soma-se a isso a influência negativa dos 
determinantes sociais, como escolaridade, 
moradia, alimentação e renda.

Do mesmo modo, a violência urbana 
diminui o desempenho da saúde de toda 
a população, seja causando mortes e inca-
pacidades diretamente, seja prejudicando a 
saúde mental ou restringindo a mobilidade 
e o lazer.

Durante as décadas passadas, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) tem 
tentado fortalecer as relações entre saúde 
e planejamento urbano por meio de duas 
ações: saúde em todas as políticas (OLLILA, 

2011) e movimento das cidades saudáveis 
(RYDIN et al., 2012), mas elas ainda não 
são fortes na América Latina.

Recentemente, a preocupação com 
os impactos das mudanças climáticas tem 
crescido, tornando-se outra possível abor-
dagem para fortalecer a comunicação entre 
ambiente construído e melhor desempenho 
de indicadores de saúde. Em 2009, uma 
série de artigos publicados na The Lancet 
indicaram que algumas ações que reduzem 
as emissões de gases de efeito estufa trazem 
também benefícios para a saúde da popu-
lação local onde as medidas foram adotadas 
(HAINES et al, 2009).

A mesma revista alertou para o fato de 
que combater as mudanças climáticas pode 
ser a melhor oportunidade de saúde do sécu-
lo XXI (DORA et al., 2015; WATTS et al., 
2015). Como a população de baixa renda 
é mais vulnerável aos impactos das mudan-
ças climáticas em todas as escalas — entre 
nações e cidades —, combatê-las pode ser 
uma oportunidade para reduzir as desigual-
dades de saúde.

O desafio de moldar cidades que 
promovam a saúde de seus moradores é 
complexo e requer esforço multidisciplinar 
para muito além das competências atuais 
do setor de saúde no Brasil. O experimento 
“Moving to Oportunity”, conduzido pela 
Universidade de Harvard com 4.600, famí-
lias mostrou que prover assistência para que 
famílias de baixa renda se mudem para bair-
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ros melhores melhorou significativamente a 
saúde física e mental de crianças e adultos 
(CHETTY et al., 2015).

Neste artigo, propomos uma discussão 
das relações entre o ambiente construído e 
a saúde pública com base nos cinco tópicos 
propostos por Rydin et al. (2012): transpor-
te, mobilidade e atividade física; produção 
urbana de alimento; cilhas urbanas de calor; 
conforto térmico e qualidade do ar de 
ambientes fechados (indoor); saneamento. 

Transporte, mobilidade e 
atividade física

O custo anual da imobilidade em São 
Paulo equivale a 7,5% do PIB da cidade 
(CINTRA, 2014), com impactos significa-
tivos para a saúde dos moradores.

Nawrot et al. (2011) estudaram a con-
tribuição de diversos fatores de risco para o 
infarto do miocárdio em termos individu-
ais e populacionais, considerando a fração 
da população exposta ao risco. De maneira 
individual, o uso de cocaína foi o que mais 
contribuiu. Mas, quando consideraram a 
prevalência dos fatores de risco na popu-
lação, a exposição ao congestionamento 
liderou, seguida por falta de atividade física 
e ingestão de álcool.

Os veículos automotores são os prin-
cipais responsáveis pelos altos índices de 
poluição do ar aos quais os paulistanos 

estão expostos e podem reduzir em cerca 
de três anos a expectativa de vida média da 
população.

A poluição do ar tem efeitos agudos e 
crônicos reconhecidos. Além do desconfor-
to geral — como ardor nos olhos, alergias 
etc. —, a exposição de curto período a altos 
níveis de poluentes atmosféricos aumenta a 
internação hospitalar por doenças cardio-
vasculares e respiratórias (BRAGA et al., 
2002; SALDIVA et al., 1992). Entre 1996 
e 2000, o aumento de 10µg/m3 do poluente 
MP10 — material particulado menor que 
10 micrômetros — se associou a um aumen-
to nas admissões hospitalares de 4,6% por 
asma em crianças e 4,3% por doença pul-
monar obstrutiva crônica (GOUVEIA et 
al., 2006).

A exposição prolongada à poluição 
do ar aumenta o risco de câncer do pul-
mão (LOOMIS et al., 2013) e de morrer 
por causas cardiovasculares e respiratórias. 
Baixo nível socioeconômico e faixa etária 
— fetos, crianças e idosos — representam 
maior vulnerabilidade, assim como ser por-
tador de doenças crônicas ou estar grávida. 
A exposição à poluição do ar está associada 
a hipertensão gestacional, baixo peso ao nas-
cer e prematuridade (STIEB et al., 2012). 
Os sistemas endócrino (diabetes e obesida-
de), neurocognitivo e outros também são 
negativamente afetados pela poluição do ar.

Em nível individual, o efeito da 
poluição do ar pode não ser tão grave se 
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comparado com outras exposições, como o 
tabagismo. Mas, em termos populacionais, 
a poluição do ar é um fator de risco muito 
importante, porque de certa forma atin-
ge todos os moradores urbanos. O estado 
de São Paulo se comprometeu a adotar os 
padrões de qualidade do ar recomendados 
pela OMS, porém ainda não estabeleceu a 
data para implementação.

A mobilidade na cidade também está 
diretamente relacionada aos acidentes nas 
vias envolvendo pedestres, ciclistas ou con-
dutores de veículos automotores. Segundo 
a Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET), 1.249 pessoas morreram no trânsi-
to de São Paulo em 2014: 555 pedestres, 47 
ciclistas, 440 motociclistas e 207 motoristas 
ou passageiros. O impacto dos acidentes 
de trânsito na morbidade é ainda maior, 
embora mais difícil de ser estimado pela 
falta de dados.

A qualidade das calçadas também está 
ligada a acidentes e incapacidades, influen-
ciando o nível de atividade física das pessoas, 
em geral, e de idosos e portadores de mobi-
lidade reduzida, em particular.

A imobilidade nas cidades influencia o 
modo como as pessoas utilizam o tempo. As 
horas perdidas nos congestionamentos redu-
zem o tempo para outras atividades, como 
trabalho, estudo, lazer e descanso, com 
consequências para a economia e a saúde 
da população. Recentemente, pesquisado-
res têm mostrado que as horas que jovens 

de baixa renda perdem em trânsito dimi-
nuem as de estudo, reduzindo o potencial 
de aumento de renda no futuro e reforçando 
as desigualdades sociais.

O tipo de mobilidade oferecida por 
uma cidade também influencia o nível de 
atividade física dos moradores, favorecendo 
ou não o sedentarismo, fator de risco para 
diversas doenças crônicas. Além disso, têm 
influência sobre a exposição ao ruído, afe-
tando a qualidade da audição, do sono, da 
interação social, entre outras.

Por fim, a mobilidade age sobre a 
interação social e a saúde mental de formas 
fáceis de serem percebidas, como a cordiali-
dade no trânsito, mas ainda difíceis de serem 
mensuradas.

Centenas de estudos científicos mostra-
ram como as opções de transporte podem 
melhorar a saúde geral das pessoas, prevenir 
as doenças relacionadas ao sedentarismo, 
como obesidade e hipertensão arterial, e 
mitigar impactos ambientais perigosos, 
como emissão de gases de efeito estufa e 
poluentes do ar local. Alternativas alinhadas 
com a saúde e o meio ambiente incluem 
andar (a pé ou de bicicleta) e usar o trans-
porte público. Essas alternativas devem ser 
seguras, confortáveis, acessíveis — tanto 
em termos de custo financeiro quanto no 
que diz respeito ao acesso das pessoas com 
mobilidade reduzida — e eficientes — em 
termos de gasto de energia, emissão redu-
zida de poluentes, tempo e cobertura de 
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todo o território da cidade. Comtemplar 
todos esses aspectos é um enorme desafio 
de planejamento.

Redes integradas para o uso bicicletas e 
do transporte público foram implementadas 
com sucesso em cidades europeias, resul-
tando em ganhos ambientais e de saúde 
(PUCHER; BUEHLER, 2007), e podem 
servir de exemplo, desde que dimensionadas 
para a realidade das cidades que receberão 
o projeto.

Os benefícios para a saúde do trans-
porte ativo superam os eventuais riscos por 
conta da exposição aumentada a acidentes 
de trânsito e à poluição do ar, segundo uma 
recente revisão sistemática conduzida por 
Moeller et al. (2015).

O transporte ativo está relacionado 
ao aumento de atividade física e da inte-
ração social. A atividade física melhora a 
saúde individual e reduz o risco para várias 
doenças crônicas, como diabetes tipo 2, 
hipertensão arterial sistêmica e obesidade. 
Trinta por cento da população mundial 
de adultos é sedentária. Junto com dietas 
altamente calóricas, o sedentarismo é a prin-
cipal causa da obesidade.

A opção por transporte ativo pode 
diminuir o número de carros nas ruas, redu-
zindo a emissão de poluentes e melhorando 
a saúde das pessoas. 

Poucas cidades da América Latina têm 
iniciativas de promoção do transporte ati-
vo, se comparadas com cidades dos Estados 

Unidos e da Europa. A revisão de Moeller 
citada acima não encontrou estudos em 
cidades latino-americanas. A exclusão de 
análises em línguas inglesa e espanhola pode 
ter contribuído para a não localização, assim 
como a falta de iniciativas.

A revisão conduzida por Becera et al. 
(2013) mostra que o apelo para o transporte 
ativo na América Latina é baseado somente na 
redução do congestionamento, e não nos bene-
fícios para a saúde e o meio ambiente. Esses 
dois setores, no entanto, deveriam ser levados 
em conta para a adoção de políticas de trans-
porte nas cidades, e os urbanistas deveriam 
ser alertados sobre os impactos do ambiente 
construído e os modos de transporte na saúde.

Embora a literatura científica seja escas-
sa, os sites oficiais das capitais da América do 
Sul mostram iniciativas em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Bogotá, Buenos Aires 
e Santiago. O Banco Mundial publicou rela-
tórios sobre a implementação bem-sucedida 
de sistemas de BRT — transporte rápido 
por ônibus — em diferentes países, como 
Equador e México. Iniciativas que estimu-
lam o transporte ativo também incluem a 
construção de faixas exclusivas para bicicle-
tas e o fechamento de ruas determinadas 
em fins de semana e feriados. A proibição 
da circulação de veículos automotores em 
certas ruas visa estimular a caminhada, a 
corrida e a bicicleta nesses locais.

A metodologia de avaliação dos bene-
fícios para a saúde dessa iniciativa ainda 
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precisa ser aprimorada e realizada de modo 
mais consistente. Laverty et al. (2015) estu-
dou o uso de transporte ativo e os desfechos 
de saúde — adiposidade, diabetes e pressão 
arterial sanguínea — de adultos em seis paí-
ses: México, China, Índia, África do Sul, 
Rússia e Gana. O uso mais frequente de 
transporte ativo estava relacionado a um ris-
co reduzido de sobrepeso e à pressão arterial 
mais baixa. 

O transporte ativo reduz o tráfego, a 
poluição, as mudanças climáticas, melhoran-
do a saúde geral das pessoas.  Os benefícios se 
baseiam no aumento da atividade física e da 
interação social e na diminuição dos níveis 
de poluição do ar, fator de risco ambiental 
para câncer e doenças cardiovasculares.

Esse transporte, integrado a um sis-
tema público eficiente, é uma alternativa 
para melhorar a saúde humana, reduzir a 
poluição ambiental e mitigar as mudanças 
climáticas. O desafio é como implementar 
essas mudanças em ambientes já construídos 
para privilegiar o automóvel privativo.

Agricultura urbana

A produção de alimentos em ambien-
tes urbanos não é uma novidade (FAO, 
2014). A insegurança alimentar em vir-
tude da pobreza (ZEZZA; TASCIOTTI, 
2010; WOLCH et al., 2014), as guerras 
(MILBOURN; VAIL, 2010; RYDIN et 

al., 2010) e os desastres naturais (HARA et 
al., 2013) garantiram a produção urbana de 
alimentos nas últimas décadas, mesmo que 
em pequena escala. Com apelos fundados na 
sustentabilidade ambiental, atualmente, a 
agricultura urbana e periurbana (UPA) tem 
ressurgido nas cidades mais sustentáveis dos 
países desenvolvidos (MIDLE et al., 2014; 
HARA et al., 2013; RYDIN et al., 2012).

Em vez de substituir as atuais formas de 
produção de alimentos para suprimento das 
cidades, a proposta da UPA é conviver com 
as opções tradicionais. Graças aos potenciais 
benefícios para a saúde humana e ambiental, 
a OMS recomendou incorporar políticas 
alimentares no planejamento (RYDIN et 
al., 2012).

Segundo relatório de 2014 da Organi-
zação das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), a UPA está presente 
em muitas cidades da América Latina, prin-
cipalmente em quintais residenciais e escolas, 
mas também de forma comercial. Rosario, 
uma cidade de 1,35 milhão de habitantes 
na Argentina, tem oitocentas hortas comu-
nitárias, que produzem verduras para 40 mil 
pessoas. Cerca de 23 mil hectares de terra são 
dedicados à plantação na Cidade do México, 
e, em Cuba, 40 mil pessoas trabalham em 
hortas urbanas. Os benefícios da agricultura 
urbana incluem melhorais ambientais, eco-
nômicas, sociais e de saúde.

Comparado com outros residentes 
urbanos, famílias de agricultores consomem 
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mais frutas e vegetais. A baixa ingestão de 
frutas e vegetais é um dos dez fatores de risco 
que mais contribuem para a sobrecarga da 
doença (LIM et al., 2012). Alimentação de 
qualidade melhora a saúde cardiovascular 
(HU et al., 2011) e ajuda a combater outras 
doenças crônicas não transmissíveis, como 
obesidade (GATTO et al., 2015) e diabetes 
(TOHILL et al., 2004). A UPA cria opor-
tunidades para a prática de atividade física 
e interação social, reforçando os ganhos em 
saúde já descritos (RYDIN et al., 2012).

Os serviços ecológicos da agricultura 
urbana podem incluir regulação do micro-
clima local, manutenção da fertilidade do 
solo e regulação da polinização, dependendo 
da forma como é conduzida, entre outros 
(SWINTON et al., 2007). Quando o ali-
mento é produzido no local, a demanda por 
transporte é reduzida, resultando em eco-
nomia de energia e diminuição na emissão 
de poluentes atmosféricos. Outros ganhos 
em potencial incluem a redução de exporta-
ção de resíduos sólidos, desde que projetos 
de compostagem para uso na UPA sejam 
implementados, e melhor manejo da água 
da chuva. Isso porque a maior prevalência 
da UPA aumenta a superfície de cobertura 
verde permeável na cidade, permitindo a 
recuperação das reservas de água (ANG-
NOTTI, 2015) e auxiliando na prevenção 
de inundações durante períodos chuvosos.

A UPA também tem potenciais ganhos 
econômicos diretos. Famílias envolvidas 

com ela diminuem os gastos com comida e 
geram renda extra com vendas, caso esta não 
seja a atividade principal da família (FAO, 
2014). Revitalização de comunidades de 
baixa renda (ANGNOTTI, 2015) e aumen-
to no valor dos imóveis da região da UPA 
pela melhoria estética da região (RYDIN 
et al., 2012) podem emergir como ganhos 
sociais e econômicos indiretos.

Os desafios técnicos com a qualida-
de de sementes e solo são frequentes, mas 
podem ser superados. O Programa Escola 
Estufa Lucy Montoro, de 2009, que, entre 
outros objetivos, visa estimular a produ-
ção de hortaliças e mudas de árvores, é 
um exemplo de apoio da prefeitura de São 
Paulo à atividade. Abordagens mais ecoló-
gicas de produção podem contribuir para a 
preservação do meio ambiente e a redução 
de doenças ocupacionais por exposição a 
agrotóxicos.

O maior desafio da UPA é o espaço. 
Entretanto, estratégias urbanísticas, como 
telhados verdes (TORRENGGIANI et al., 
2012), podem viabilizá-la mesmo em cida-
des altamente populosas.

É importante atentar para a alta pre-
valência de solos contaminados em áreas 
urbanas. O estudo dos impactos para a saúde 
de alimentos produzidos em solos contami-
nados é escasso. Antes de escolher uma área 
para UPA, é recomendado uma avaliação 
das condições locais — solo, incidência de 
luz, oferta de água etc. —. A história de ocu-
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pação do solo local pode indicar, de forma 
indireta, o potencial de contaminação na 
ausência de testes (padrão-ouro). No caso 
de atividades industriais, postos de gasolina 
e lavanderias, é prudente considerar o solo 
contaminado. A remediação é frequente-
mente possível, mas a falta e o alto custo 
de serviços especializados podem ser um 
impeditivo.

Uma alternativa possível é importar 
solo saudável e plantar em vasos (RYDIN, et 
al., 2012; ANGNOTTI, 2015; KESSLER, 
2013). Para prevenir exposições nocivas, 
devem-se seguir recomendações de cultivo, 
como as propostas por Kessler (2013), para 
agricultores urbanos, que incluem práticas 
de agricultura — como cobrir o solo e as 
passagens com adubo —, bons hábitos — 
como usar luvas — e critérios de escolha do 
local da atividade — por exemplo, estabe-
lecer a atividade longe de ruas e avenidas.

Ilhas urbanas de calor 

Ilhas urbanas de calor é a terminologia 
que caracteriza o aumento de temperatura de 
áreas urbanas, se comparada à temperatura 
prévia na mesma região em anos anteriores, 
ou em regiões do entorno durante o mesmo 
período. Consequência do processo de urba-
nização, a substituição da cobertura vegetal 
do solo por prédios, ruas, avenidas e outras 
construções de infraestrutura absorve a luz 

solar, irradia calor e retém menos água do 
que solos com cobertura natural, reduzindo 
a umidade para evaporação e resfriamento 
(BERDAHL; BRETZ, 1997; SOBRAL, 
2005). A redução da cobertura verde, o uso 
intensivo de combustíveis fósseis e a cons-
trução de prédios altos que atuam como 
barreiras para a ventilação podem explicar 
as ilhas urbanas de calor (SOBRAL, 2005).

A magnitude das ilhas de calor é 
influenciada pela intensidade da luz solar, 
pela cobertura do solo e pelo clima, por isso 
varia conforme as estações do ano. O horá-
rio de pico do calor é variável. No geral, as 
ilhas urbanas de calor atmosféricas são fra-
cas durante o dia e se tornam mais intensas 
depois do pôr do sol, por causa da lenta 
liberação de calor advinda da infraestrutura 
urbana (AKBARI, 2005).

As ilhas urbanas de calor podem agra-
var os períodos prolongados de temperatura 
muito elevada, eventos conhecidos como 
ondas de calor. A temperatura de conforto 
térmico varia entre 17°C e 31°C. Acima dis-
so, podem ocorrer hipotensão, hipertermia, 
taquicardia, insuficiência cardíaca, perda de 
apetite, desidratação, fadiga, irritabilidade, 
diminuição da capacidade de aprendizado, 
prejuízo de memória e depressão.

O aumento da temperatura do ar 
impacta a flora e a fauna, influenciando a 
distribuição de doenças causadas por vetores 
como a dengue (COELHO-ZANOTTI; 
MASSAD, 2012; LASCHEWSKI; Jendrit-
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zky, 2002). A taxa de incidência da dengue 
na cidade de São Paulo em 2010 e 2011, 
por 100 mil habitantes, foi maior em áreas 
que combinavam cobertura vegetal restrita 
e altas temperaturas médias de superfície 
(29 ± 2ºC) do que em áreas com ampla 
cobertura vegetal: 72,3 contra 3,2 casos. 
A alta temperatura (>32oC) foi o principal 
determinante para a concentração dos casos, 
superando características como regiões de 
baixo nível socioeconômico, moradia precá-
ria e alta densidade populacional (ARAÚJO 
et al., 2015).

Eventos de ondas de calor têm sido 
associados a aumento da mortalidade. De 
1979 a 1999, esses eventos contribuíram 
para 8 mil mortes prematuras nos Esta-
dos Unidos (CDC, 2004). Na Inglaterra e 
no País de Gales, o calor está associado ao 
aumento da mortalidade de idosos no verão, 
por quase todas as causas, no período de 
1993 a 2006 (GASPARRINI et al., 2012). 
Um estudo recente, considerando 384 
localidades em treze países, mostrou que 
temperaturas ambientes desconfortáveis, 
de frio ou calor extremos, foram responsá-
veis por um aumento de 7,71% (95% CI 
7,43-7,91) na mortalidade. O frio foi o res-
ponsável pela maioria 7,29% (7,02-7,49), 
contra 0,42% (0,39-0,44) do calor.

A grande variabilidade entre os países 
encontrada no estudo indica uma possí-
vel capacidade fisiológica de adaptação a 
extremos de temperatura das diferentes 

populações estudadas, mas também da 
infraestrutura deles para proteger a popu-
lação frente a extremos de temperatura. No 
Brasil, o frio foi responsável por um aumen-
to de 2,83% (2,34-3,30) das mortes, e o 
calor, por 0,70% (0,45-0,93) [GASPAR-
RINI et al., 2015].

Estima-se que a temperatura média no 
Brasil possa subir entre 2ºC e 4ºC até 2100, 
comparado com as médias de temperatu-
ra entre 1961 e 1990 (MARENGO et al., 
2009). No entanto, ao contrário de muitos 
países desenvolvidos, como a Austrália, o 
Brasil não dispõe atualmente de políticas 
consistentes para proteger suas populações 
dos extremos de temperatura.

Modificações no perfil de calor urbano 
impactam na dispersão de poluentes e na 
formação de relâmpagos, além de outros 
processos físicos e químicos do ambiente 
urbano (KHAN; SIMPSON, 2001). As 
ondas de calor aumentam a concentração 
de poluentes atmosféricos nas ilhas de calor 
urbanas, elevando a incidência de doenças 
relacionadas à poluição e já descritas neste 
artigo.

As ilhas urbanas de calor favorecem a 
formação de um poluente em particular: 
o ozônio troposférico. Formado do nitro-
gênio e de compostos orgânicos voláteis 
liberados pela queima de combustíveis 
fósseis na presença de luz, o ozônio é 
mais frequente no fim da primavera e no 
começo do outono (HSIEH et al., 1999; 
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ANDRADE et al., 2004). O ozônio tro-
posférico é fortemente relacionado a crises 
agudas de asma (ANDRADE et al., 2004), 
alterações cardiovasculares e inflamação sis-
têmica (ARIOMANDI et al., 2015), além 
de aumento da mortalidade (BELL et al., 
2014). Entre 1990 e 2013, a mortalidade 
ajustada por ozônio no mundo aumen-
tou em 19,8%, e a morbidade medida em 
DALYs, em 32,5% (FOROUZANFAR et 
al., 2013). Idosos são o grupo populacional 
mais vulnerável (BELL et al., 2014).

Em São Paulo, o gradiente térmico 
entre a zona central e a periférica da cidade 
pode atingir 10°C. Embora São Paulo tenha 
duas estações bem definidas — primavera-
-verão (quente e úmido) e outono-inverno 
(frio e seco) —, eventos extremos de tem-
peratura têm se tornado mais frequentes, 
em particular pela influência das mudanças 
climáticas (BORNSTEIN; LIN, 2000). No 
inverno, a qualidade do ar fica frequente-
mente prejudicada, e a população tem de 
enfrentar os efeitos deletérios da poluição 
para a saúde humana. Como a disponibi-
lidade de energia solar é baixa, a dispersão 
de poluentes depende, em grande par-
te, da força de circulação da ilha de calor 
(BORNSTEIN; LIN, 2000).

No verão, a diferença de temperatura 
entre o centro (quente) e a periferia (menos 
quente) aumenta eventos de chuva forte 
nas partes centrais da cidade (FREITAS 
et al., 2007; SILVA DIAS et al., 2013), 

favorecendo enchentes e seus malefícios à 
saúde, como o aumento da incidência de 
leptospirose. As enchentes também estão 
ligadas ao estresse emocional, em razão 
dos problemas de imobilidade gerados e 
da insegurança quanto à integridade dos 
bens matérias de pessoas que moram em 
moradias precárias.

A associação das ilhas de calor e das 
mudanças climáticas na temperatura dos 
grandes centros urbanos tende a aumentar 
a frequência e a intensidade de ondas de 
calor, períodos de seca e de chuva intensa, 
com impactos negativos para a saúde e o 
bem-estar de quem vive em cidades. Em 
Xangai, na China, um estudo mostrou que 
as ilhas urbanas de calor foram diretamen-
te responsáveis por excesso de mortalidade 
em virtude das condições extremas de tem-
peratura (TAN et al., 2010). Populações 
de baixo nível socioeconômico são as 
mais impactadas (URBAN et al., 2014; 
BURKART et al., 2011).

O aumento de áreas verdes nos cen-
tros urbanos pode resfriar a temperatura do 
local, do entorno, e tem contribuído para 
a mitigação das ilhas urbanas de calor. O 
uso de matérias com maior potencial refle-
xivo na superfície de construções melhora 
a eficiência energética do prédio e auxilia 
na mitigação das ilhas urbanas de calor 
(SOLECKI et al., 2005). A promoção da 
agricultura urbana, já discutida neste artigo, 
é outra estratégia possível.
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Conforto térmico e qualidade 
do ar em ambientes fechados

A poluição do ar em ambientes inter-
nos figura entre os principais fatores de risco 
para doenças crônicas na América Latina 
(LIM et al., 2012) e foi responsável por 7% 
das mortes prematuras na região em 2010 
(WHO, 2014).

A qualidade do ar em ambientes fecha-
dos é modulada por ventilação, níveis de 
poluentes externos e produção de poluentes 
dentro do ambiente (RYDIN et al., 2012). 
Arquitetos e designers estão na posição de 
melhorar a ventilação e, consequentemente, 
a qualidade do ar interno.

A fonte de poluição interna mais estu-
dada é a queima de combustíveis sólidos 
para cozinhar e aquecer o ambiente interno.

Os impactos para a saúde incluem 
aumento no risco de pneumonia em 
crianças menores de cinco anos e doença 
pulmonar obstrutiva crônica, doenças car-
diovasculares, catarata e câncer de pulmão 
em adultos (SMITH et al., 2013). Como 
passam a maior parte do tempo na cozinha 
ou perto dela, mulheres e crianças peque-
nas são mais vulneráveis. A falta de acesso 
a fontes de energia mais limpas também 
pode resultar em outros riscos para a saúde, 
como queimaduras, acidentes e intoxicação 
(DORA et al., 2015).

No Brasil, Fortaleza é a região metropo-
litana com maior porcentagem de residências 

sem fogão: 1,76% (IBGE 2010). No entan-
to, esse número pode ser significativamente 
maior nos países menos desenvolvidos da 
América Latina (SOARES DA SILVA et 
al., 2013; LABORDE et al., 2015). Fogões 
movidos a biomassa mais eficientes e com 
chaminés — de preferência, aqueles que 
resultam em combustão completa — têm 
sido uma solução bem-sucedida, como mos-
trado pela queda pela metade da incidência 
de pneumonia em crianças da Guatemala 
após a instalação deles (SMITH et al. 2011).  

Esses fogões também reduzem as emis-
sões de gases de efeito estufa, beneficiando 
a saúde pública e mitigando as mudanças 
climáticas (WILKINSON et al., 2009). O 
uso de gás ou eletricidade para cozinhar gera 
pouca ou nenhuma poluição na cozinha. 
Assim, eletricidade a preço acessível tam-
bém resultaria em melhor qualidade do ar 
interior (SMITH et al., 2013).

Outras estratégias para melhorar a 
qualidade do ar interno são melhoras na 
ventilação e na iluminação solar das resi-
dências, aquecimento interno eficiente e 
materiais de construção que reduzem a 
perda de calor por paredes, janelas e telha-
dos, entre outras estratégias (RYDIN et 
al., 2012).

Intervenções residenciais que promo-
vam o aquecimento e a eficiência energética 
do lar podem melhorar a saúde geral dos 
moradores, em particular de pessoas com 
doenças respiratórias prévias (THOMP-
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SON et al., 2013). Ademais, temperaturas 
interiores baixas representam maior risco 
para hipertensão arterial. Assim, estratégias 
de melhoria do conforto térmico tendem a 
melhorar a saúde cardiovascular (SHIUE; 
SHIUE, 2014).

A fumaça do tabaco em ambientes 
fechados também é uma fonte reconhecida 
de poluição do ar interna (LAUMBACH; 
KIPEN, 2014). Essa exposição pode ser 
reduzida por meio de políticas de restrição 
do fumo em ambientes fechados (SEBRIÉ 
et al., 2008), como já é feito em diversas 
cidades no mundo.

O amianto é uma substância car-
cinogênica (IARC, 2009) relacionada a 
diversas doenças do pulmão (O’REILLY et 
al., 2007), incluindo, além de câncer, abes-
tose (BLEDSOE, et al., 2014). Resistente 
ao fogo e com propriedades isolantes e de 
absorção do som, o amianto era mistura-
do ao cimento na construção de materiais, 
especialmente telhados (HAYNES, 2010), 
mas foi banido na maioria dos países desen-
volvidos (LABORDE et al. 2015). Na 
América Latina, Argentina, Chile, Uruguai 
e Honduras também baniram a substância 
(LABORDE et al. 2015).

Para melhorar a qualidade do ar 
interior, seria interessante que arquitetos, 
engenheiros e demais responsáveis por 
construções nas quais o amianto ainda não 
foi banido optassem por outras substâncias. 
O mesmo vale para outros componentes 

tóxicos, como o formaldeído (WANG; 
ZANG, 2009).

Saneamento 

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) considera o acesso à água segura 
e ao saneamento direitos humanos básicos 
(ONU, 2010).

A falta de acesso à água segura para 
beber, saneamento e/ou higiene afeta 
gravemente a saúde humana (WHO; 
UNICEF, 2014). O principal impacto são 
surtos de diarreia e consequente aumento 
da mortalidade infantil. No entanto, há 
uma série de outros males reconhecida-
mente relacionados, como desnutrição 
e doenças causadas por vetores — como 
dengue —, tropicais negligenciadas — 
como esquistossomose — e relacionadas a 
contaminantes químicos presentes na água 
(FREEMAN, et al., 2013; BARTRAM, et 
al., 2005). Graças à maior prevalência de 
falta de acesso a fontes de água potável e ao 
saneamento em populações de baixa ren-
da, estas são as mais vulneráveis (DORA 
et al., 2015).

Na América Latina, o acesso à água 
potável para beber atingiu 94% da popu-
lação em 2012 (WHO; UNICEF 2014). 
A fundação de uma companhia para o for-
necimento de água para as residências de 
São Paulo no fim do século XIX foi um 
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marco do início das medidas sanitárias no 
Brasil. No entanto, o esgoto não recebeu a 
mesma atenção. A primeira lei para regular 
a poluição das águas em São Paulo data 
de 1940, e ainda hoje a taxa de tratamen-
to do esgoto é de 53,34% (SNIS, 2013). 
Uma possível explicação reside no fato de 
os investimentos em oferta de água potá-
vel serem percebidos como prioritários, 
se comparados a coleta e tratamento de 
esgoto, tanto pela população quanto pelos 
governantes (RYDIN et al., 2012).

Segundo a OMS, uma fonte de água 
potável segura é aquela protegida de con-
taminação externa, especialmente fezes. Já 
uma infraestrutura de saneamento adequa-
da é aquela que separa, de forma higiênica, 
os excrementos do contato humano, como 
vasos sanitários, sistemas de esgoto canaliza-
do, fossas sépticas, vários tipos de latrinas e 
banheiros de compostagem (WHO; UNI-
CEF; JMP, 2014). A classificação errônea 
— por exemplo, classificar suprimento de 
água e esgoto como adequado, quando na 
verdade não atingem critérios básicos para 
tal —, porém, é frequente (RYDIN et al., 
2012), e fontes de fornecimento de água 
consideradas potável ainda podem conter 
contaminação por bactérias ou químicos 
(DORA et al., 2015).

Além disso, estima-se que os períodos 
de falta de água nas cidades se tornaram 
mais frequentes por conta das mudanças 
climáticas (DORA et al., 2015), ame-

açando as conquistas de melhorais no 
suprimento de água potável e no sane-
amento alcançadas até o momento. Em 
2015, o nível dos reservatórios de água em 
São Paulo caiu drasticamente. No começo 
do ano, a cidade enfrentou uma epidemia 
de dengue severa. As mudanças no for-
necimento de água e no armazenamento 
inadequado da chuva podem ter contribu-
ído para o aumento nos casos de dengue 
naquele ano.

Todas as residências deveriam ter 
suprimento de água tratada para banhei-
ros e cozinha, vasos sanitários e sistemas de 
drenagem de água da chuva para prevenir 
enchentes. No entanto, essa realidade não 
atinge todos os residentes urbanos, parti-
cularmente moradores de favelas (RYDIN 
et al., 2012). 

No Rio de Janeiro, 1,39 milhão de 
pessoas vivem em favelas. O acesso à água 
tratada e a saneamento para essas populações 
é menor, comparado com os demais residen-
tes da cidade (SNYDER et al., 2013). O 
desafio de reduzir essa desigualdade é definir 
quem vai de fato pagar pela infraestrutura 
completa. A instalação de vasos sanitários 
dentro das residências costuma ser respon-
sabilidade individual do morador, e não 
das autoridades governamentais. Famílias 
de baixa renda, em especial àquelas que 
moram de aluguel em assentamentos infor-
mais, podem ter dificuldades para pagar por 
essa infraestrutura (RYDIN et al., 2012).
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Outras ponderações

Os tópicos descritos neste artigo se 
sobrepõem, aumentando a magnitude 
dos efeitos para a saúde das exposições 
urbanas. A cobertura de área verde é um 
exemplo. O aumento da cobertura verde 
ajuda a mitigar as ilhas urbanas de calor e 
seus consequentes malefícios para a saúde, 
desde mortalidade até enchentes, passando 
pela diminuição dos níveis de poluentes 
atmosféricos.

Uma possibilidade é a promoção da 
agricultura urbana, como discutido neste 
artigo. Outra estratégia possível é o aumen-
to do número de parques nas cidades. 
Parques estão associados a um aumento 
no nível de atividade física (TIMPERIO 
et al., 2004), o que impacta positivamente 
na queda da obesidade e de outras doen-
ças crônicas. Um estudo conduzido nos 
Estados Unidos, entre 1993 e 1996, mos-
trou que crianças com acesso facilitado a 
parques e programas de recreação apre-
sentavam menores índices de obesidade 
(WOLCH; JERRET et al., 2010).

Também nos Estados Unidos, um 
estudo mostrou que comunidades de baixa 
renda têm acesso restrito a parques (SIS-
TER; WOLCH et al., 2010). Além disso, 
os parques costumam ser mais poluídos em 
áreas de baixa renda (SU; JERRET et al., 
2010). Não é difícil imaginar que a situação 
no Brasil seja semelhante.

Neste artigo, propusemos uma discus-
são com base nos cinco tópicos propostos 
por Rydin et al. (2012). No entanto, outras 
intervenções urbanas moldam a saúde nas 
cidades e não devem ser ignoradas. Por 
exemplo, um estudo conduzido por Eps-
tein et al. (2012) mostrou que crianças que 
moram em bairros com menos lojas de 
conveniência e supermercados apresentam 
menor índice de obesidade. A despeito da 
maior prevalência de desordens psiquiátri-
cas em áreas urbanas (PEEN et al., 2010), 
a saúde mental não foi considerada em 
separado. Desordens mentais e neurológi-
cas contribuem para cerca de um quarto 
da sobrecarga total da doença na América 
Latina e no Caribe (WHO; AIMS, 2013).

É sabido que grande desvantagem 
socioeconômica, baixo nível de atividade 
física, baixo nível de interação social e altos 
índices de violência — condições prevalen-
tes em muitas cidades — podem resultar em 
doença mental (GALEA et al., 2011). A for-
ma como as cidades funcionam influencia 
significativamente na saúde dos moradores.

Entender como se dá essa influência é 
um grande desafio metodológico, por conta 
das inúmeras variáveis envolvidas num siste-
ma complexo como uma cidade. O esforço 
de pesquisadores nesse sentido é crescen-
te e nos oferece direcionamentos de quais 
exposições promovidas pelos ambientes 
urbanos devem ser evitadas ou promovi-
das. Promover efetivamente as mudanças 
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urbanísticas necessárias a uma cidade mais 
saudável requer a interação multidisciplinar 
entre diversas pastas do governo, sociedade 
civil e outros atores da sociedade. Apesar da 
magnitude do desafio, o objetivo pode ser 
forte o suficiente para consensos efetivos, 
afinal uma cidade que promova a saúde da 
população é interesse de todos.

Ademais, uma cidade saudável deveria 
ser interesse particular dos profissionais de 
saúde, pois representa um grande auxílio 
terapêutico no enfrentamento de doenças 
e na promoção da qualidade de vida.

Conclusão

O planejamento das cidades deve ser 
fortemente orientado pelos profissionais da 
saúde, sobretudo quando se leva em conta o 
aumento crescente do nível de urbanização 
em nosso país, o que aumenta a vulnerabi-
lidade dos segmentos menos favorecidos da 
população urbana.
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Resumo
A malária no Brasil está concentrada na região 
Amazônica, mas casos autóctones também são 
descritos na região extra-amazônica, sobretudo 
em áreas de Mata Atlântica (MA) no Sul e no 
Sudeste do país. Esses casos, conhecidos como 

malária de bromélias, envolvem, em sua manuten-
ção, a presença de primatas não humanos (PNH), 
que podem atuar como reservatórios do parasi-
ta. Recentemente, comprovou-se que a malária 
de MA no estado do Rio de Janeiro ocorre em 
contexto de zoonose, já que a análise do genoma 
mitocondrial completo mostrou que o mesmo 
parasita (Plasmodium simium) circula entre PNH 
da região e, ocasionalmente, em humanos que 
adentram regiões de floresta, principalmente nos 
meses mais quentes do ano. No início da doença, 
o quadro clínico da malária de MA pode se apre-
sentar com sintomas comuns a outras doenças 
febris agudas e dificultar o diagnóstico, tornando 
mandatório o questionamento sobre o desloca-
mento para áreas de mata, a fim de que a suspeita 
de malária seja levantada. O diagnóstico de certeza 
da malária é feito por microscopia óptica, mas a 
confirmação do agente etiológico só é possível por 
meio de ferramentas moleculares que diferenciam 
P. simium de Plasmodium vivax. O tratamento é o 
mesmo usado para malária vivax. Hoje, o Rio de 
Janeiro pode ser considerado o segundo local do 
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mundo com o maior número de casos de malária 
zoonótica.
Palavras-chave: Malária zoonótica; Plasmodium 
simium; Plasmodium vivax.

Abstract
Malaria in Brazil is concentrated in the Amazon 
region, but autochthonous cases are also descri-
bed in the extra-Amazon region, especially in 
areas of the Atlantic Forest (AF) in the south 
and southeast of the country. These cases, known 
as bromeliad malaria, involve, in their mainte-
nance, the presence of non-human primates 
(NHP), which can act as reservoirs of the para-
site. Recently, AF malaria was shown to occur 
in the state of Rio de Janeiro in the context of 
zoonosis, since the analysis of the complete mito-
chondrial genome showed that the same parasite 
(Plasmodium simium) circulates among NHP of 
the region and, occasionally, humans that enter 
mountainous regions, especially in the hottest 
months of the year. At the beginning of the 
disease, the clinical manifestations may present 
with symptoms common to other acute febrile 
diseases and make it difficult to diagnose malaria, 
making it mandatory to question the existence 
of visits to forest areas so that malaria is suspec-
ted. The diagnosis of certainty is made by light 
microscopy, but confirmation of the etiological 
agent is only possible through molecular tools 
that differentiate P. simium from Plasmodium 
vivax. The treatment is the same used for vivax 
malaria. Today, Rio de Janeiro can be considered 
the second place in the world with the highest 
number of cases of zoonotic malaria
Keywords: Zoonotic malaria; Plasmodium simium; 
Plasmodium vivax.

A malária é uma protozoose causada 
por protozoários do gênero Plasmodium e 
transmitida pela picada de um mosquito 
vetor. Embora existam cerca de cem espécies 
plasmodiais1 durante mais de oitenta anos, 
desde a descrição do Plasmodium ovale por 
Stephens, em 1922, se acreditou que somen-
te quatro delas infectavam naturalmente o 
homem: Plasmodium vivax, Plasmodium fal-
ciparum, Plasmodium malariae e P. ovale. 
Em 2004, percebeu-se que casos graves e até 
letais de malária atribuídos ao P. malariae 
na Malásia eram, na verdade, causados pelo 
Plasmodium knowlesi, uma espécie conside-
rada até então exclusiva de macacos do velho 
mundo no sudeste asiático.2-4

A lista dos cinco plasmódios que mais 
infectam humanos pode crescer, se conside-
radas as espécies cuja infecção é ocasional: 
Plasmodium cynomolgi,5-6 Plasmodium brasi-
lianum,7 Plasmodium simium,8 Plasmodium 
eylesi, Plasmodium schwetzi e Plasmodium 
inui.9-10 Dessas, as únicas descritas em prima-
tas do novo mundo são a P. brasilianum e a P. 
simium. P. brasilianum é quase morfologica 
e geneticamente indistinguível de P. mala-
riae, sendo encontrado nas Américas do Sul, 
Central, e no México, enquanto a segunda 
parece restrita à região da Mata Atlântica no 
Sul e no Sudeste do Brasil e é morfológica e 
geneticamente similar a P. vivax.8-11

A P. simium, espécie antes considera-
da específica de primatas não humanos,8 
foi associada a surtos zoonóticos de malá-
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ria na Mata Atlântica do estado do Rio 
de Janeiro,12 e é assunto deste trabalho. P. 
simium poderá ser reconhecido como mais 
uma espécie de plasmódio de primatas não 
humanos causador de malária, em condi-
ções naturais, em humanos em função do 
resultado dos estudos moleculares em curso.

A malária tem uma ampla distribui-
ção geográfica e se caracteriza como doença 
febril aguda, não contagiosa e com alto índi-
ce de cura, se tratada nos primeiros dias. O 
número de casos no mundo vem caindo ano 
a ano. Os 262 milhões em todo o mundo 
estimados pela Organização Mundial da 
Saúde em 2000 (OMS)13 passaram a 219 
milhões, com 435 mil óbitos, em 2017. O 
continente africano concentra mais de 90% 
dos casos, sendo a imensa maioria deles cau-
sada por P. falciparum, espécie responsável 
pelas formas mais graves e letais da doen-
ça. Por motivos ainda pouco esclarecidos, 
houve aumento do número de casos nos 
dois últimos anos em várias localidades do 
mundo, incluindo a América do Sul (Vene-
zuela, Nicarágua e Brasil), e sobretudo nos 
dez países africanos com maior número de 
ocorrências.13

Ainda assim, no continente america-
no, a redução foi superior a 60%, quando 
se comparam os dados de 2000 com os de 
2017.14 Mais de 75% dos casos notificados 
nas Américas (1% do total no mundo) são 
atribuídos a P. vivax,13 espécie importante 
por sua morbidade e por uma particularida-

de de seu ciclo: a formação de hipnozoítos 
com possibilidade de recaídas da doença. As 
recaídas são definidas como o reaparecimen-
to da parasitemia e de manifestações clínicas 
do paciente por um novo ciclo de invasão 
das hemácias pelos merozoitos provenien-
tes da ativação de hipnozoitos dormentes 
no fígado. Essa característica representa 
uma das causas da manutenção da parasi-
tose como importante problema de saúde 
pública na região15-16 e um dos principais 
obstáculos à sua eliminação.

Apesar do grande número de casos 
notificados a cada ano no Brasil, há mais 
de duas décadas, mais de de 99% deles 
(99,74%, em 2017) têm se concentrado 
na região conhecida como Amazônia Legal, 
área endêmica do país. Ainda mais desigual 
é a distribuição da transmissão nessa região, 
pois apenas 36 (4,44%) dos 808 municí-
pios abrigaram 80% dos casos, e 12 (1,48%) 
acolheram os 80% daqueles causados por P. 
falciparum em 2018. A região é composta 
pelos estados de Acre, Amazonas, Amapá, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
parte de Maranhão e Tocantins. Ela ocupa 
praticamente 60% da superfície territorial 
do país, abriga cerca de 13% da população 
nacional e responde por menos de 10% do 
PIB nacional (8,6% em 2016).

Um levantamento feito pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a pedido do Progra-
ma Índia, Brasil e África do Sul do Ministério 
da Saúde, indicou que, em 2005, só 15% 
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Figura 1. A transmissão da malária no Brasil está praticamente concentrada (>99% dos casos) na 
região Amazônica, que apresenta condições mais difíceis de controle graças a dificuldades logísticas 
e às características ambientais e organizacionais, que, de forma geral, favorecem a manutenção da 
transmissão. A figura apresenta áreas livres do risco de transmissão da malária (em branco) e nas quais 
a doença é endêmica, ilustrando a heterogeneidade (diferentes tonalidades de verde) da incidência em 
regiões com elevadas taxas de transmissão.

Mapa de transmissão da malária no Brasil (2018) gentilmente cedido pela Coordenação Geral 
dos Programas Nacionais de Controle e Prevenção da Malária e doenças transmitidas pelo  Aedes 
– CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS.
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dos Centros de Pesquisa em Malária esta-
vam dentro da região Amazônica.17 Apesar da 
queda superior a 75% registrada entre 2005 
e 2015, um aumento de cerca de 50% foi 
observado de 2016 a 2017, quando 194.425 
casos foram notificados.18 Em 2018, não se 
registrou aumento adicional do número de 
casos, que permaneceu estável: 194.365.

O Rio de Janeiro é o terceiro esta-
do mais populoso do Brasil e o destino 
turístico mais visitado. Está localizado na 
região Sudeste, inserido no bioma da Mata 
Atlântica (MA) brasileira. O estado não é 
considerado área endêmica de malária, con-ea endêmica de malária, con-
tudo a transmissão parece estar ocorrendo 
em áreas cobertas por MA desde 1993, data 

Figura 2. Número de casos de malária registrados no Brasil anualmente (1960-2018), de acordo com 
a frequência de espécies de Plasmodium diagnosticadas.

Legenda - O grande aumento dos casos de malária durante o fim dos anos 1970 e ao longo dos 1980 
ocorreu em decorrência da migração massiva e descontrolada, para a região amazônica, de pessoas 
atraídas por programas de colonização patrocinados pelo governo. Os números mais altos foram 
registrados em 1999 (637.470 casos), quando o governo decidiu intensificar as ações com foco no 
diagnóstico e no tratamento oportuno dos casos. 
Observa-se a tendência de queda constante do número de casos de malária por P. falciparum a partir 
de 1988 e de casos a partir de 2005, não obstante um malvindo aumento do número total de casos 
no país em 2016. 
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do primeiro registro de caso autóctone na 
região,19 com presença do vetor transmissor, 
os mosquitos Anopheles (kerteszia) cruzii e 
Anopheles (kerteszia) bellator, que utilizam 
o ventrículo das bromélias como criadouro.

É importante destacar que o vetor ano- importante destacar que o vetor ano-
felino é capaz de realizar repasto sanguíneo 
tanto próximo à copa das árvores quanto ao 
nível do solo, com dispersão vertical, o que 
possibilita a transmissão entre humanos e 
primatas não humanos (PNHs).20 Graças 
a essa peculiaridade, os casos autóctones 
na região são conhecidos como malária de 
bromélia ou malária de Mata Atlântica.21-22

Casos autóctones esporádicos costu-
mam ocorrer em áreas focais, e as zonas de 
risco para transmissão da malária são deter-
minadas por meio da avaliação do potencial 
malarígeno, relacionado com receptividade 
e vulnerabilidade da região.23 A receptivida-
de se mantém pela presença, pela densidade 
e pela longevidade do vetor anofelino, e a 
vulnerabilidade é causada pela presença ou 
pela chegada de portadores de plasmódio,23 
humanos ou não. A intensidade da trans-
missão da malária está diretamente associada 
à densidade, à capacidade e à competência 
vetorial dos anofelinos presentes na região.24

Figura 3. Os casos de malária na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro ocorrem com maior 
frequência nos meses mais quentes do ano na região. A temperatura, assim como as atividades 
humanas, é um fator ambiental importante para a dinâmica de transmissão da malária.26 
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A transmissão de malária autóctone no 
estado do Rio de Janeiro ocorre essencial-
mente em áreas rurais, com baixa densidade 
populacional, em regiões montanhosas, 
com altitude variando entre 280 e 1,3 mil 
metros, cobertas com densa MA.25 Tem se 
observado alargamento e aumento gradu-
al das áreas com transmissão. De 2006 a 
2014, houve transmissão em oito localida-
des de seis diferentes municípios. De 2015 a 
2017, surgiram outras dezesseis novas áreas 
de transmissão, totalizando até o momento 
24 localidades, de onze diferentes municí-
pios, como local provável de infecção de 
casos autóctones.12

A transmissão é reconhecidamente 
sazonal,26 uma vez que os casos ocorrem 
em maior parte nos meses mais quentes do 
ano, períodos de férias escolares e feriados 
prolongados durante os quais a população, 
em busca de temperaturas mais amenas, via-
ja para áreas de mata e seus entornos, com 
riachos e cachoeiras, o que não só a aproxi-
ma do vetor anofelino como oferece maior 
exposição de superfície corpórea à picada.

O quadro clínico da malária de MA é 
caracterizado por evolução subaguda e sin-
tomas inespecíficos que aparecem por volta 
de sete a trinta dias após a exposição à picada 
do mosquito vetor, sob a forma de febre ini-
cialmente contínua, o que pode dificultar o 
diagnóstico inicial da doença, acompanhada 
de dor de cabeça, mal-estar, sudorese, tremo-
res/calafrios, prostração, perda de apetite, entre 

outros sintomas comuns a outras doenças 
febris agudas. A doença evolui mais tardia-
mente para o padrão de febre terçã cerca de 
sete a quinze dias após o início dos sintomas.

Se não associada a comorbidades, a 
malária de MA tem evolução benigna e se 
apresenta como doença sem gravidade, que 
não requer internação hospitalar.

O diagnóstico numa região onde a 
doença não é endêmica e não faz, portan- não faz, portan-, portan-
to, parte do cotidiano das equipes de saúde 
requer, antes de mais nada, que a suspeita 
clínica seja feita, o que não é trivial. O ques-
tionamento sobre o deslocamento para áreas 
de mata é fundamental para que a suspei-
ta diagnóstica seja levantada. Por se tratar 
de uma doença que tem transmissão de 
caráter zoonótico — o mosquito se infecta 
em macacos com Plasmodium simium e o 
transmite para humanos — que evolui com 
parasitemia baixa, uma expertise da equipe 
laboratorial para a confirmação dos casos 
acaba sendo necessária.

O diagnóstico de certeza da malária 
requer habitualmente observação do parasi-
ta em gota espessa ou esfregaço de amostras 
de sangue periférico. Já a confirmação da 
infecção por P. simium só é possível por meio 
de ferramentas moleculares que permitem a 
diferenciação dessa espécie de Plasmodium 
vivax, uma vez que a morfologia de ambos 
é bastante semelhante.27

O tratamento, distribuído de for-
ma gratuita pelo Sistema Único de Saúde 
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(SUS), tem duração mínima de sete dias, 
com a utilização de dois fármacos (cloro-
quina e primaquina), no mesmo esquema 
usado para o tratamento da malária causada 
por P. vivax, que responde por cerca de 90% 
dos casos brasileiros.

Algumas lacunas de conhecimento 
referentes à malária de MA causada por P. 
simium ainda precisam ser elucidadas. Uma 
delas diz respeito ao ciclo do parasita. Por 
causa da semelhança morfológica com P. 
vivax, é essencial determinar a existência 
ou não de formas latentes — hipnozoitos, 
responsáveis pelas recaídas — em infecções 
causadas por esse parasita. Outra incerteza 
é se a P. simium é uma nova espécie que 
infecta humanos ou uma variante de P. vivax 
adaptada a macacos. Não menos importante 
é a identificação de todos os reservatórios do 
parasita na região.28-29

Após o surto recente de Febre Amarela 
no estado do Rio de Janeiro, houve uma 
queda do número de casos de malária na 
região30 que pode ser atribuída à expressi-
va mortalidade de PNHs, principalmente 
bugios, em decorrência do vírus amarílico.31 
Esse fato contribui para a transmissão em 
contexto de zoonose da malária na região, o 
que torna o Rio de Janeiro o segundo local 
do mundo com o maior número de casos 
de malária zoonótica.32

Ao longo da última década, a Fiocruz 
vem monitorando diferentes aspectos da 
transmissão da malária no estado. Pela pri-

meira vez foi identificada, com a ajuda de 
ferramentas moleculares, a infecção huma-
na pelo P. simium — plasmódio de PNH 
— e analisaram-se dados sobre as localida-
des com transmissão, incidência dos casos, 
aspectos clínicos e laboratoriais, mecanis-
mos de imunidade da população residente 
e PNHs reservatórios da malária.

A Fiocruz oferece atendimento con-
tínuo aos casos suspeitos de malária. A 
recepção e o atendimento dos pacientes 
são realizados no Ambulatório de Doen-
ças Febris Agudas do Instituto Nacional 
de Infectologia (INI) Evandro Chagas, e o 
diagnóstico é realizado de forma integrada 
entre o INI e o Laboratório de Pesquisa em 
Malária (IOC). Ambos atuam em parce-
ria com o Serviço de Farmácia do INI e o 
Laboratório de Vetores de Hematozoários 
do IOC, integrando o Centro de Pesqui-
sa, Diagnóstico e Treinamento em Malária 
(CPD-Mal) e o Laboratório de Referência 
para a malária na Extra-Amazônia, junto à 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde.
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Resumo
Introdução: A adolescência é uma fase de tran-
sição na qual se experimentam momentos de 
instabilidade emocional. A depressão na adoles-
cência pode contribuir para o desenvolvimento 
de comportamento suicida. Objetivo: Evidenciar 
a relação entre depressão e comportamento sui-
cida em adolescentes na literatura nos últimos 
cinco anos. Material e métodos: Trata-se de uma 

revisão sistemática. A busca dos artigos foi rea-
lizada pelo método do Prisma em três bases de 
dados eletrônicas: PubMed, Scopus e ISI Web of 
Science. Foram utilizados os descritores depres-
sion, suicide e adolescent, com textos completos, 
publicados no período de 2013 a 2018, em inglês. 
Resultados: Foram encontrados 747 artigos, dos 
quais 64 foram selecionados para serem lidos na 
íntegra e 23 atenderam aos critérios de inclusão 
dessa revisão. Conclusão: Mulheres adolescentes 
com depressão têm maior risco do que homens, 
na mesma faixa etária, de apresentar comporta-
mento suicida. A ideação suicida de adolescentes 
pode estar associada à depressão suicida materna. 
Relação familiar negativa, abuso físico, negligência 
física, ter testemunhado violência contra a mãe, 
estresse e violência escolar são fatores de risco para 
o suicídio.
Palavras-chave: Adolescente; Depressão; Suicídio.

Abstract
Introduction: Adolescence is a transitional phase 
during which moments of emotional instabili-
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ty are experienced. Depression in adolescence 
may contribute to the development of suicidal 
behavior. Objective: To evidence the relationship 
between depression and suicidal behavior in 
adolescents in the literature in the last five years. 
Methods: It is a systematic review. The search of the 
articles was conducted by PRISM methodology 
in three databases: PUBMED, SCOPUS and ISI 
Web of Science, using the therms “depression”, 
“suicide” and “adolescent”, with complete texts, 
published in the period from 2013 to 2018, in 
the english. Results: A total of 747 references were 
found. Sixty-four were selected to be read in full 
and 23 met the inclusion criteria. Conclusion: 
Female adolescents with depression have a higher 
risk than men in the same age group to present 
suicidal behavior. The suicidal ideation among 
teenagers may be associated with suicidal depres-
sion. The negative family relationship, physical 
abuse, physical neglect and violence against the 
mother, stress and school violence are risk factors 
for suicide.
Keywords: Adolescent; Suicide; Depression.

Introdução

O transtorno depressivo maior, carac-
terizado como humor deprimido a maior 
parte do tempo, quase todos os dias, oca-
siona uma série de prejuízos em diversas 
áreas da vida, inclusive risco de suicídio.1 
O comportamento suicida é um fenôme-
no complexo, de multicausalidades, e tem 
relação muito próxima com a depressão.2

Na adolescência, a depressão é caracte-
rizada como uma verdadeira crise silenciosa, 
o que torna o problema mais preocupante.3 
Desse modo, é imprescindível o reconheci-
mento dos sintomas, para que se busquem 
tratamento e acompanhamento adequado 
o mais rápido possível, de forma a prevenir 
o suicídio.

Um estudo relata a grande exposição 
ao risco de desenvolvimento de depressão 
associada ao suicídio entre adolescentes.4 Os 
níveis de depressão de leve a grave podem 
desenvolver ideação suicida.5

Os fatores de risco para o suicídio são 
biológicos, psicológicos, sociodemográfi-
cos e culturais, porém a ausência deles não 
representa uma não ideação e/ou não tenta-
tiva de suicídio entre os adolescentes.6

Adolescentes com depressão e deses-
perança que apresentam ausência de boas 
expectativas de vida e dão mais atenção às 
dificuldades e à não solução de adversidades 
têm risco de desenvolver comportamento 
suicida. Eles mencionam, com frequên-
cia, o desejo de morrer, chegando a várias 
tentativas suicidas até conseguir consumar 
o ato.7

O Mapa da Violência aponta que, entre 
1982 e 2012, a taxa de suicídio aumentou 
62,5% no Brasil. Na análise temporalm 
observa-se que, nesse período, o número e 
taxa de suicídio por 100 mil habitantes na 
população entre dez e catorze anos aumen-
tou de 69 para 117. Já entre os que tinham 
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de quinze a dezenove anos, houve cresci-
mento de 399 para 2225 casos.8

Um estudo realizado no Rio Grande 
do Sul com 730 adolescentes entre treze e 
dezenove anos observou que aqueles que 
apresentaram sintomas depressivos tiveram 
maior desenvolvimento de ideação suicida 
(34,7%), o que representava mais de um 
terço da amostra.7

Dados como esses demonstram a 
necessidade do conhecimento de fato-
res relacionados à depressão e ao suicídio 
entre adolescentes, para que se possam ela-
borar estratégias de promoção da saúde e 
prevenção do adoecimento mental nessa 
população. Este estudo busca responder à 
questão norteadora: qual é a relação entre 
depressão e comportamento suicida em 
adolescentes, segundo evidências da lite-
ratura científica? O objetivo é evidenciar a 
relação entre depressão e comportamento 
suicida em adolescentes na literatura nos 
últimos cinco anos.

Material e métodos

Identificaram-se estudos que fossem 
elegíveis para uma revisão sistemáti-
ca. A busca dos artigos foi realizada em 
três bases de dados eletrônicas: National 
Library of Medicine (PubMed), Scopus 
(Elsevier) e Web of Science (ISI). Para o 
levantamento dos estudos, foram utili-

zados os descritores depression, suicide e 
adolescent, em inglês. Realizou-se a busca 
pelos descritores cruzados com o operador 
booleano AND. A busca foi realizada em 
fevereiro de 2018.

A estratégia de pesquisa para identificar 
os artigos seguiu as etapas recomendadas no 
fluxograma Prisma: identificação, seleção, 
elegibilidade e inclusão.9 Para selecionar a 
amostra, foram utilizados os seguintes crité-
rios de inclusão: artigos que respondessem à 
questão norteadora, indexados nas bases de 
dados selecionadas, com textos completos, 
publicados no período de 2013 a 2018, em 
inglês. Foram excluídos artigos de revisão e 
meta-análise.

Resultados

Foi encontrado um total de 747 arti-
gos, sendo 13 na base de dados ISI, 246 no 
PubMed e 488 na Scopus. Após descartar 
os estudos duplicados, 570 artigos foram 
inicialmente analisados pelos seus respecti-
vos títulos e resumos e 506 foram excluídos. 
Destes, 64 foram selecionados para serem 
lidos na íntegra. Após esse processo, 23 
atenderam aos critérios de inclusão que ava-
liaram a relação entre depressão e suicídio 
em adolescentes.

Os estudos foram realizados nos 
seguintes países: Estados Unidos,11-15 Bra-
sil, Japão, França, Turquia, Irã, Coreia do 
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Sul, Canadá, Taiwan, Itália, Reino Unido, 
Austrália e Finlândia.

A amostra dos estudos selecionados era 
composta por estudantes adolescentes ou 
por adolescentes com diagnóstico de depres-
são, que foram avaliados quanto à presença 
de comportamento suicida. A menor amos-
tra foi composta por cinquenta indivíduos, 
e a maior, por 36.757.17

Os artigos apresentaram diversos ins-
trumentos para avaliar a relação da depressão 
e o comportamento suicida. Esses estudos 
permitiram identificar que mulheres adoles-
centes têm maior risco de comportamento 
suicida,24 ideação suicida,20 tentativa de suicí-
dio23 e suicídio.4 Do mesmo modo, apontou 
que adolescentes com depressão, em geral, 
têm maior risco de apresentar ideação suici-
da13-14,20,22,25,27,30 ou tentativa de suicídio.11,15

Quanto maior a gravidade da depres-
são, da desesperança e da baixa autoestima, 
maior a chance de ideação suicida.18,27 As 
expectativas negativas têm relação com 
desesperança, depressão e comportamento 
suicida entre adolescentes.10

A ideação suicida entre esse grupo pode 
estar associada à depressão suicida de seus 
cuidadores.16,29 Há um aumento do risco 
de ideação suicida em filhos de mães com 
sintomas de depressão crônica-severa, em 
comparação com os filhos de mães com sin-
tomas mínimos de depressão.28

Experiências adversas na infância, 
como abuso físico, negligência física e ter 

testemunhado violência contra a mãe, são 
fatores de risco para depressão e tentativa 
de suicídio na adolescência,12 assim como 
estresse e violência escolar.22

Falta de coesão e expressividade fami-
liar,19 bem como discórdia e relação negativa 
com os pais, foi associada a um risco aumen-
tado de suicídio em adolescentes deprimidos 
e com desesperança.17 Além disso, relatos 
de pais que apresentavam depressão e ide-
ação suicida não foram consistentes com 
as experiências subjetivas dos sentimentos 
dos próprios adolescentes,30 mostrando que 
muitas vezes eles não sabem o que os filhos 
realmente sentem.

Autolesão não suicida, depressão, con-
sumo de álcool e falta de apoio social são 
fortes preditores de comportamento suici-
da.31 Adolescentes que sofreram maus tratos 
infantis e não têm bom relacionamento com 
cuidadores, amigos, escola, e que relataram 
sintomas depressivos, têm maior chance de 
pensamentos suicidas.13

A autoestima é fator de proteção para o 
efeito da depressão sobre o suicídio,21 bem 
como resiliências pessoal, familiar,22 e sen-
timento de pertencimento à escola.24

Discussão

Sintomas depressivos estão muito asso-
ciados ao risco de suicídio entre adolescentes.4 
Nessa idade, as responsabilidades aumentam 
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e, consequentemente, a instabilidade psico-
lógica passa a ganhar espaço.32 A ideação 
suicida surge quando a angústia causada pela 
depressão atinge níveis mais graves.33

Adolescentes com comportamento sui-
cida vivem um intenso sofrimento, de forma 
que se cria um conflito interior, fazendo 
com que eles enxerguem o fim da vida como 
solução para os problemas.5

Com isso, as taxas de ideação suicida 
aumentam consideravelmente, o que con-
tribui para as tentativas de suicídio.34 Isso 
sinaliza a importância de dar maior atenção 
à saúde mental dos jovens.

Na literatura, observou-se que a ide-
ação suicida prediz tentativa de suicídio, 
independentemente do sexo,23 e que essa 
tentativa oferece maior risco para uma 
nova.11 O risco de suicídio entre adolescentes 
foi mais prevalente entre as mulheres.4 Um 
estudo mostrou que meninas que tentaram 
suicídio relataram mais comportamentos 
suicidas autoinjuriosos do que meninos, o 
que sugere uma estratégia gênero-específica 
para diminuir os riscos nesse grupo.23

A maioria dos estudos sobre suicídio 
tem sido realizada em países ocidentais e 
americanos. Esclarecer a relação do suicí-
dio com a depressão em adolescentes, em 
diferentes populações, pode contribuir 
para a prevenção e a criação de programas 
de intervenção que visem à redução do 
comportamento suicida, de acordo com as 
características de cada região.35

Desesperança e depressão estão muito 
relacionadas a comportamento suicida entre 
os estudantes da Malásia, e a espiritualidade 
apareceu como um importante efeito pro-
tetor contra esses sentimentos.35

A espiritualidade possibilita ao indi-
víduo maior capacidade para lidar com 
dificuldades cotidianas e eventos estressan-
tes, de forma a causar maior estabilidade 
emocional.36 Diante disso, vê-se a importân-
cia de ações que visem ao desenvolvimento 
e/ou à manutenção da espiritualidade entre 
os adolescentes.

A ideação suicida está associada à 
depressão de seus cuidadores. Cuidar do 
estado mental do cuidador e do adolescente 
pode ajudar a reduzir o risco de suicídio.16 A 
variação no curso do sintoma de depressão 
materna foi associada à ideação suicida em 
seus filhos, com maior risco para filhos de 
mães com sintomas de depressão crônica-
-severa. Resultados foram semelhantes ao 
examinar associações com tentativa de suicí-
dio.29 É preciso criar medidas de prevenção 
voltadas para filhos de mães deprimidas.28

Relacionamentos negativos com qual-
quer um ou ambos pais foram associados 
ao risco de suicídio.17 Adolescentes sem 
apoio da família apresentaram mais casos 
de tentativa de suicídio.18 É essencial levar 
em consideração os relacionamentos intra-
familiares na prevenção em adolescentes.17 
O comportamento suicida dos adolescentes 
é complexo e influenciado pelos efeitos de 
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múltiplos fatores de risco, especialmente 
falta de coesão e expressividade familiar.19

Um estudo identificou que menos da 
metade dos pais concordou que os filhos 
eram suicidas. Isso permite inferir que mui-
tos subestimam sentimentos, pensamentos e 
comportamentos suicidas na adolescência.30

Adolescentes deprimidos com anedonia 
severa apresentam maior risco de tentativa 
de suicídio do que de ideação suicida.11 Dar 
recompensas ou incentivá-los a obter prazer 
por meio da busca de atividades que possam 
apreciar e ter momentos de interação com 
colegas ajuda a amenizar os sintomas.11

Estar na escola parece ter um impac-
to benéfico na prevenção de suicídio para 
adolescentes de ambos os sexos, incluindo 
estudantes em risco de depressão.24 Por 
outro lado, caso exista violência escolar, há 
aumento do risco de depressão, ideação, 
planejamento e tentativa.22

O risco de suicídio não é estático, e 
intervenções destinadas à influência dos 
fatores de risco ao longo da vida podem 
ajudar a prevenir a mortalidade e a mor-
bidade.37 Por isso, é importante conhecer 
os fatores associados ao desenvolvimento 
da ideação suicida e o caminho até chegar 
a uma tentativa, de forma que sejam preve-
nidas em adolescentes deprimidos.18

Destaca-se ainda a importância de 
educar as escolas para poderem identificar 
crianças com risco de suicídio.29 Escolas que 
oferecem atendimento destinado à saúde 

mental dos adolescentes relataram menor 
propensão a relatos de episódios depressi-
vos, ideação e tentativa de suicídio, quando 
comparadas àquelas que não têm.38

Conclusões

Adolescentes do sexo feminino com 
depressão têm maior risco de apresentar 
comportamento suicida. A ideação pode 
estar associada à depressão suicida dos cui-
dadores. Depressão, desesperança, relação 
familiar negativa, abuso físico, negligência 
física, ter testemunhado violência contra a 
mãe, estresse e violência escolar são fatores 
de risco para suicídio, ao passo que auto-
estima e resiliências familiar e pessoal são 
fatores de proteção.

Assim, orientar pais, escolas e profis-
sionais da saúde quanto aos fatores de risco, 
bem como sobre a importância de identifi-
car fatores de proteção para comportamento 
suicida em adolescentes com depressão, 
pode contribuir para a elaboração de estra-
tégias que visam reduzir o número de casos 
de tentativa de suicídio.

Vale salientar ainda a importância 
de trabalhar a prevenção do adoecimento 
mental e, consequentemente, da tentativa 
de suicídio, de forma a valorizar a autoesti-
ma, o bom relacionamento familiar e com 
os demais colegas das escolas, bem como 
de promover a qualidade de vida e saúde.
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Resumo
Os adenomas hipofisários são lesões benignas 
que correspondem a aproximadamente 15% 
dos tumores intracranianos e cujo tratamento é, 
na maioria das vezes, cirúrgico. Em relação aos 
adenomas secretores de hormônio do crescimen-

to, somatotropinomas, no caso de uma cirurgia 
não curativa, o tratamento de segunda linha é 
medicamentoso, em especial com os ligantes dos 
receptores de somatostatina. Neste artigo, abor-
damos os biomarcadores que funcionam como 
preditores de resposta ao tratamento medicamen-
toso dos somatotropinomas com os ligantes dos 
receptores de somatostatina de primeira geração.
Palavras-chave: Adenomas hipofisários; Biomar-
cadores; Medicina de precisão.

Abstract
Pituitary adenomas are benign lesion which cor-
respond to approximately 15% of intracranial 
tumors and their treatment is surgical in most of 
the times. In respect to growth hormone secre-
ting pituitary adenomas, somatotropinomas, in 
the absence of surgical cure, the second line tre-
atment is medical, especially with somatostatin 
receptors ligands. In this article, we focused in 
the biomarkers who may predict the response to 
medical treatment of somatotropinomas with the 
first generation somatostatin receptors ligands.
Keywords: Pituitary adenomas; Biomarkers; Pre-
cision medicine.
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Os adenomas hipofisários são lesões 
benignas que correspondem a aproximada-
mente 15% dos tumores intracranianos.1 
Eles podem levar a sinais e sintomas graves 
decorrentes da excessiva secreção hormonal 
e a complicações sistêmicas e/ou do efeito de 
massa, causando compressão da adeno-hipó-
fise e de estruturas nobres vizinhas à sela 
túrcica, principalmente os nervos ópticos.2

Eles são classificados, de acordo com o 
tamanho, em macro (≥ 10 mm) ou micro-
adenomas (< 10 mm),3 e, em relação à 
produção hormonal, em funcionantes ou 
não. Os funcionantes podem apresentar 
secreção autônoma de um ou mais hormô-
nios hipofisários e cursar com síndromes 
clínicas decorrentes dessa hipersecreção hor-
monal. Caso não secretem hormônios ou 
essa secreção não leve a sinais e sintomas, são 
denominados adenomas clinicamente não 
funcionantes (ACNF).2 Se houver hiperse-
creção de hormônio do crescimento (GH), 
trata-se de um somatotropinoma, que levará 
a uma doença conhecida como acromegalia 
— ou gigantismo, se ocorrer antes do fecha-
mento das epífises de crescimento.

No caso de secreção excessiva de prolac-
tina, o adenoma é chamado de prolactinoma. 
Se secretar hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH), o adenoma será chamado de corti-
cotropinoma e levará à doença de Cushing. 
Por fim, no caso de secreção autônoma de 
hormônio estimulador da tireoide (TSH), 
trata-se de um tireotropinoma.2

O tratamento primário dos adeno-
mas hipofisários é cirúrgico na maioria 
dos casos, exceto para os prolactinomas, 
cujo tratamento inicial é medicamento-
so.4 O principal fator relacionado a uma 
boa resposta ao tratamento cirúrgico é a 
experiência do cirurgião. Logo, o trata-
mento dos adenomas hipofisários deve ser 
realizado em centros de referência e por 
uma equipe multidisciplinar, liderada pela 
neurocirurgia e pela neuroendocrinologia, 
incluindo neurorradiologistas, neuropatolo-
gistas, radioterapeutas e hemodinamicistas, 
e dedicada ao manejo dos pacientes com 
adenomas hipofisários.4

A Sociedade Americana de Hipófise 
sugere que o número mínimo de cirurgias 
para que um neurocirurgião seja con-
siderado especializado em hipófise é de 
aproximadamente cinquenta por ano.4 Já a 
equipe de neuroendocrinologia, além de tra-
balhar num centro de referência com grande 
volume de pacientes com patologias hipo-
fisárias, deve contribuir para o avanço da 
ciência hipofisárias.4 No Instituto Estadual 
do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN), em 
quatro anos e meio de funcionamento, já 
foram realizadas mais de quinhentas cirur-
gias de adenomas hipofisários.

Como dito, a acromegalia é uma doen-
ça causada por um adenoma hipofisário 
secretor de GH, que leva a um aumento da 
secreção do fator de crescimento semelhante 
à insulina tipo I (IGF-I).5 A elevação desses 
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dois hormônios é responsável pelas mani-
festações clínicas da doença, que incluem 
sinais e sintomas como aumento de pés 
e mãos, alterações craniofaciais — como 
crescimento do maxilar e da mandíbula 
—, macroglossia, cefaleia, artralgia, hipe-
ridose, parestesia, síndrome do túnel do 
carpo, apneia do sono e visceromegalias. 
Há ainda maior prevalência de doenças car-
diovasculares e respiratórias, alterações do 
metabolismo glicídico e pólipos colônicos 
em relação à população geral.5

Pacientes com acromegalia apresentam 
uma taxa de mortalidade 1,7 vez, ou 70%, 
maior do que a população geral de mesma 
idade e sexo. No entanto, já foi demonstrado 
que a obtenção de níveis de GH menores que 
1 µg/L e a normalização do IGF-I para idade 
são capazes de normalizar a mortalidade.6 A 
duração da doença em atividade tem impacto 
significativo sobre a gravidade e a extensão 
das comorbidades, tendo relação direta com 
a mortalidade e inversa com a reversibilida-
de das complicações.6 Isto é, quanto mais 
tempo o paciente permanecer com níveis 
hormonais elevados, maiores o número e a 
gravidade de complicações da doença, menor 
a chance de reversão dessas complicações e 
maior a mortalidade. Portanto, a instituição 
de um tratamento eficaz e oportuno é de 
suma importância para a redução da morbi-
mortalidade associada à acromegalia.

O tratamento primário da acromegalia, 
na maioria dos casos, é cirúrgico, exceto nos 

pacientes com risco cirúrgico proibitivo ou 
caso recuse a cirurgia.7 Mesmo na presença 
de expansão paraselar, que diminui as chan-
ces de cura cirúrgica, a cirurgia de debulking 
está indicada para melhorar a resposta medi-
camentosa.7 A taxa de sucesso da cirurgia 
varia de 42% a 76% e tem relação direta 
com o tamanho do tumor, principalmente 
com a expansão paraselar.8

Nos casos de cirurgia não curativa, o 
tratamento medicamentoso deve ser insti-
tuído.7 Atualmente, temos disponíveis três 
classes de drogas: ligantes dos receptores de 
somatostatina (LRS), agonistas dopami-
nérgicos (AD) e antagonista do receptor de 
GH.7 Os LRS de primeira geração — octre-
otide LAR e lanreotide autogel — são as 
principais drogas utilizadas no tratamento 
medicamentoso da acromegalia, apresentan-
do uma taxa de controle de 20% a 40%.7 O 
AD cabergolina normalmente fica reservado 
a casos de doença leve, com níveis de GH 
e IGF-I não muito elevados.9 Já o antago-
nista do receptor do GH, pegvisomanto, 
no Brasil, foi aprovado para pacientes resis-
tentes aos tratamentos medicamentosos de 
primeira linha.10

De maneira geral, todos os pacientes 
com acromegalia são tratados com uma 
sequencia preestabelecida, que é seguida 
sem nem sempre levar em consideração 
as características individuais do paciente, 
caracterizando um tratamento por “tenta-
tiva e erro”.11 No entanto, esforços têm sido 
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feitos no sentido de mudar o tratamento da 
acromegalia para uma terapia mais persona-
lizada, baseada no uso de biomarcadores.11

Há na literatura diversas definições de 
biomarcadores, mas podemos considerá-los 
características que podem ser medidas obje-
tivamente e indicam processos biológicos 
normais ou patogênicos, ou, ainda, resposta 
a intervenções terapêuticas.12

Diversos biomarcadores de resposta 
aos LRS de primeira geração já foram des-
critos, sendo o principal deles a expressão 
dos receptores de somatostatina (sST) nos 
somatotropinomas.13 Os LRS atuam por 
interação com os sst e os de primeira gera-
ção agem principalmente no receptor de 
somatostatina subtipo 2 (sST2).14

Muitos estudos já demonstraram que a 
expressão do sST2, de avaliação gênica ou 
proteica, se correlaciona positivamente com 
a resposta aos LRS de primeira geração.15-18 
Nosso grupo avaliou a expressão proteica 
do sST2, por imuno-histoquímica, catego-
rizando-a segundo o percentual de células 
imunomarcadas em scores (0 = < 25%, 1 = 
25-50% e 2 = > 50%). Encontramos um 
percentual de redução de IGF-I, após três 
e seis meses de tratamento com LRS de pri-
meira geração, significativamente menor nos 
pacientes classificados com escore 0 do que 
nos classificados com escore 2. Foi demons-
trado também que a expressão proteica 
do sST2 foi capaz de predizer a resposta  
aos LRS de primeira geração — considerada 

um percentual de redução do IGF-I maior 
que 50% — com um VPP de 60% e um 
VPN de 100%.15 Já em relação ao sST5, 
foi encontrada correlação negativa entre 
sua expressão gênica, avaliada por reação 
em cadeia da polimerase (PCR) quantita-
tiva em tempo real, com a queda dos níveis 
de GH após três meses de tratamento com 
octreotide LAR.18

O gene da proteína de interação com o 
receptor aril-hidrocarbono (AIP) é um gene 
de supressão tumoral, e mutações no AIP 
estão associadas ao desenvolvimento da sín-
drome dos adenomas hipofisários familiares 
isolados, sobretudo quando somatotropi-
nomas estão envolvidos.19 Pacientes com 
mutações no AIP, em geral, são mais jovens, 
apresentam doença mais agressiva, com 
tumores mais invasivos, menor chance de 
cura cirúrgica e resposta pior ao tratamento 
com LRS de primeira geração.20-22 

Nosso grupo avaliou a expressão protei-
ca do AIP em 35 pacientes com acromegalia 
esporádica, e foi demonstrada uma taxa de 
controle maior nos pacientes cujos tumo-
res apresentaram alta imunoexpressão do 
AIP em relação àqueles com baixa expressão 
(65% vs 22%; p = 0,013).23

Os somatotropinomas são classificados 
em densa ou esparsamente granulados.24 
Essa classificação é feita através da micros-
copia eletrônica, mas com o uso dos 
anticorpos anti-citoqueratina (CAM5.2) 
essa classificação pode ser feita com imuno-
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-histoquímica. Os adenomas esparsamente 
granulados apresentam resposta pior aos 
LRS de primeira geração em comparação 
com os densamente granulados.24-25

Com os biomarcadores, é possível 
identificar a droga mais adequada para 
determinado paciente, em vez de tratar 
todos de maneira uniforme. Assim, seria 
instituído uma terapia eficaz de modo mais 
precoce, o que leva à redução da morbimor-
talidade associada à doença e dos custos do 
tratamento. Pelo exposto acima, o paciente 
ideal para tratamento com LRS de primeira 
geração apresenta expressão alta do sST2, 
baixa do sST5, alta do AIP e um padrão 
densamente granular da citoqueratina.

Outros biomarcadores que têm sido 
estudados são: padrão de intensidade dos 
somatotropinomas nas sequências pesadas 
em T2 à ressonância magnética, mutação 
ativadora no gene da subunidade – da 
proteína G, teste agudo com octreotide 
subcutâneo, entre outros.13,26-27

Recentemente, descrevemos o caso de 
dois pacientes com padrões de expressão dos 
biomarcadores distintos, cujas respostas ao 
tratamento medicamentoso foram preditas 
pelos biomarcadores.28

De maneira geral, esses biomarcado-
res foram avaliados individualmente como 
preditores de resposta aos LRS de primeira 
geração e em estudos com número limitado 
de pacientes.28 Com isso, eles apresentam 
precisão limitada na predição de resposta ao 

tratamento com os LRS de primeira gera-
ção. Além disso, as metodologias tanto de 
avaliação quanto de quantificação dos bio-
marcadores são diversas entre os diferentes 
estudos. Para que os biomarcadores sejam 
utilizados de forma universal, é imperativa 
a padronização desses processos (avaliação 
e quantificação), sendo necessários estudos 
com grande número de pacientes e uma 
técnica bem-estabelecida.

Como no IECPN a avaliação da maio-
ria desses biomarcadores já é feita de forma 
rotineira, propusemos um estudo multicên-
trico nacional no qual pudéssemos avaliar 
de fato o poder de predição de cada um 
desses biomarcadores individualmente. 
Mais do que isso, porém, para avaliá-los de 
forma conjunta, na tentativa de aumentar 
a capacidade de predizer a resposta aos LRS 
de primeira geração. Esse estudo envolve 
mais de vinte centros por todo o Brasil, com 
expectativa de inclusão de aproximadamen-
te duzentos pacientes. Outro ponto robusto 
do estudo é a realização dos procedimentos 
de avaliação dos biomarcadores de forma 
centralizada, garantindo todos sejam avalia-
dos com a mesma técnica e pelos mesmos 
examinadores.

Conclusão

O tratamento personalizado, ou medi-
cina de precisão, já é uma realidade em 
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algumas especialidades médicas. Quando 
se pensa na terapêutica dos adenomas hipo-
fisários, a literatura está repleta de dados 
a respeito de preditores de resposta aos 
LRS de primeira geração e se observa um 
movimento no sentido de implementar essa 
individualização da intervenção.28-32 Mas, 
para que esses biomarcadores possam ser 
usados de forma concreta, é necessária sua 
validação em estudos grandes e a padroni-
zação da técnica de avaliação. Com o estudo 
desenvolvido no IECPN, esperamos dar 
alguns passos adiante nesse sentido, para 
possibilitar a escolha do tratamento certo, 
para o paciente certo, no momento certo.
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Resumo
O trabalho sumariza a apresentação realizada em 
11 de novembro de 2017, durante o Simpósio 
“A Academia na Serra”, para celebrar os cinquen-
ta anos de criação da Faculdade de Medicina de 
Petrópolis (FMP), dirigido a profissionais de 
saúde, estudantes de medicina e convidados. O 
objetivo da apresentação foi fazer uma atualização 
sobre os procedimentos diagnósticos, revisan-
do os novos meios de documentação da retina, 
antes de considerarmos os tratamentos clínicos 
e cirúrgicos.
Palavras-chave: Oftalmologia; Retina; Fator de 
crescimento endotelial vascular.
 
Abstract
The paper summarizes the presentation done on 
November 11, 2017, during the Symposium “A 

Academia na Serra”, held to celebrate the 50th 
anniversary of the School of Medicine of Petrópo-
lis, aimed at health professionals, medical students 
and guests. The purpose of the presentation was to 
update the diagnostic procedures and clinical and 
surgical treatments of retinal diseases by reviewing 
the new means of retinal documentation before 
considering clinical and surgical treatments.
Keywords: Ophthalmology; Retina; Vascular 
endothelial growth factor.

Introdução

Nesta primeira parte, procuramos 
apresentar alguns aspectos relacionados ao 
diagnóstico e ao tratamento das doenças da 
retina. Nos últimos anos, o desenvolvimen-
to da pesquisa associada à tecnologia e à 
facilidade de avaliação de dados fornecidos 
pela informatização foram fundamentais 
para os progressos obtidos.

A inteligência artificial caminha a pas-
sos largos. Não para substituir a inteligência 
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humana, mas para auxilia-lá a encontrar 
melhores soluções para os problemas que 
afigem a humanidade.

Retinografias

As retinografias, fotografias da retina, 
são importantes no sentido de documentar 
achados no fundo de olho, com finalidade 
diagnóstica, assim como para comparações 
com registros futuros. Dessa forma, pode-
mos comparar imagens e detectar alterações 
em sua forma, em seu tamanho etc.

Atualmente, podemos contar com 
retinógrafos capazes de realizar fotos pano-
râmicas abrangendo em grande ângulo a 
retina. Esses exames podem ser realizados 
muitas vezes sem dilatação da pupila e diag-

nosticar problemas da periferia retiniana 
antes mesmo de um exame mais detalhado, 
como os mapeamentos sob midríase.

Ainda no campo das retinografias, 
na área da oftalmopediatria, temos a Ret-
Cam, que é um retinógrafo desenvolvido 
especialmente para uso pediátrico, com as 
finalidades citadas antes, permitindo ainda 
angiografias contrastadas da retina.

As angiografias retinianas com o uso 
de contrastes como a fluoresceína e a indo-
cianina verde tiveram um upgrade muito 
importante, facilitando ao profissional um 
exame mais fácil, preciso e em melhores 
condições de diagnóstico das alterações 
periféricas da retina.

A angiografia fluoresceínica mostra, 
após injeção do contraste, a vascularização 
da retina e suas eventuais alterações. Com o 

Foto 1: Retinografia de grande ângulo. Podemos 
notar descolamento temporal da retina e rotura 
retiniana: Crédito: Arquivo Ibol.

Foto 2: Angiografia fluoresceínica em paciente 
pediátrico obtida com RetCam. Crédito: 
Arquivo Ibol.
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uso do contraste indocianina verde, é possí-
vel ver camadas mais profundas e avaliar a 
circulação da coroide. Nas imagens acima, 
podemos observar uma angiografia fluores-
ceínica e outra com indocianina verde.

OCT

Um exame fundamental e hoje indis-
pensável ao retinólogo é a tomografia de 
coerência óptica (OCT). Com esse exame, 
podemos criar imagens tomográficas do 
polo posterior do globo ocular em nível 
quase histológico.

Na avaliação das doenças da mácula, 
sejam elas vasculares, com ou sem altera-
ções anatômicas por adesão e trações em sua 
superfície, com ou sem presença de soluções 
de continuidade e em numerosas alterações 
degenerativas, o OCT se tornou indispensá-
vel ao diagnóstico e à evolução das doenças 
e do controle do tratamento. 

OCT-A

Mais recentemente, outra forma de 
OCT foi desenvolvida. Trata-se do OCT-A,  
ou angiografia pelo OCT. Nesse exame, 
é possível abrir mão do uso de contrastes 
e avaliar a vasculatura retiniana e o polo 
posterior do globo ocular, segmentando-o 
em cortes de diversas profundidades. Na 
atualidade, a limitação parcial e em fase 
de superação desse exame está relacionada 
à área relativamente pequena que pode ser 
capturada. A realização de exames panorâ-
micos ainda não é possível.

Fotos 3 a e b: Angiografia contrastada, de grande 
ângulo, com uso de fluoresceína e indocianina 
verde. Creédito: Arquivos Ibol.
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OCT peroperatório

O OCT foi também recentemente 
acoplado a microscópios cirúrgicos para rea-
lização de exames durante os procedimentos 
operatórios. Dessa forma, podemos ter mais 
segurança de que a remoção de membranas 
na superfície da mácula, por exemplo, seja 
realizada de forma adequada.

Tratamentos clínicos

Podemos destacar grandes avanços no 
tratamento das doenças com neovasculari-
zação da retina por angiogênese patológica 
e alterações da permeabilidade vascular.

Foto 4: OCT mostrando tração vítreo retiniana e buraco macular. Crédito: Arquivo Ibol.

Foto 5: OCT-A. Crédito: Arquivo Ibol
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Nesses processos, a participação do 
fator de crescimento endotelial vascular 
(VEGF) é extremamente importante e pode 
ser neutralizada por injeções intraoculares 
de substâncias anti-VEGF.

Tais medicações antiangiogênicas 
representam um grande avanço no trata-
mento das membranas neovasculares que 
determinam a destruição da mácula nas 
formas exudativas da degeneração macu-exudativas da degeneração macu-
lar relacionda à idade (DMRI). Também 
atuam de forma eficiente nas retinopatias 
proliferativas, tipo diabética e edema nas 
oclusões venosas, tanto de ramos quanto da 
veia central da retina.

Hoje em dia, entre as mais usadas, estão 
o bevacizumabe e o ranibezumabe, anticor-
pos monoclonais que atuam bloqueando 
diversas isoformas do VEGF. Também o afli-
bercept, mais recentemente, é uma proteína 
recombinante artificial que atua de forma 
mais ampla sobre as diversas isoformas do 
VEGF e sobre o fator de crescimento pla-

centário (PIGF), que pode estar relacionado 
à angiogênese patológica. Da mesma forma, 
implantes biodegradáveis de dexametasona 
são utilizados com sucesso. Implantados 
dentro do globo ocular, liberam a medica-
ção por vários meses, poupando o paciente 
de procedimentos mensais.

Foto 6: OCT peroperatório para avaliação da 
cirurgia. Crédito: Arquivo Ibol.

Fotos 7 a, b e c: DMRI, retinografia, angiografia 
e OCT. Crédito: Arquivo Ibol.
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Varias outras substâncias estão em fase 
de liberação para uso clínico e poderão pos-
sivelmente ser usadas em breve.

Tratamentos cirúrgicos

Na área da cirurgia, vários avanços têm 
sido realizados. A vitrectomia para o trata-
mento de numerosas doenças da retina e do 
vítreo mudou completamente o prognóstico 
anatômico e funcional para muitas formas 
de descolamento da retina, formas prolife-
rativas de retinopatia diabética, doenças da 
mácula como os buracos maculares, entre 
muitas outras.

A vitrectomia, como realizada atual-
mente, se tornou um procedimento rápido, 
que se valhe de incisões muito pequenas, 
eliminando quase sempre a realização de 
suturas ou cauterizações, permitindo um 
pós-operatório indolor e recuperação mui-
to rápida.

A introdução dos instrumentos no 
globo ocular é feita após colocação de tro-
cateres em torno de 4 milímetros do limbo 
corneano. Esses instrumentos têm o calibre 
23, 25 ou 27 gauge. São sondas destinadas 
a aspiração e corte, iluminação, infusão de 
líquido, repondo o removido pela cirurgia 
e estabilizando a pressão ocular para a rea-
lização de laser, entre vários outros, como 
pinças e tesouras.

Um grande avanço foi a miniaturização 
dos instrumentos com calibre 27 gauge, por 
exemplo, e sondas com corte de alta veloci-
dade, tipo 7,5 mil cortes por minuto. Isso 
permite cirurgias com muita segurança, tra-
ção mínima sobre retina e vasos, redução da 
inflamação e cicatrização rápida e eficiente. 

Hoje, encontra-se em desenvolvimen-
to a cirurgia em 3D, em que o cirurgião, 
em vez da visualização direta no micros-
cópio, utiliza óculos especiais e vê, de 
modo tridimensional, o campo operató-
rio em monitor de alta resolução. Esses 
equipamentos facilitam o ensino e a docu-
mentação das cirurgias, dando ao cirurgião 
uma postura mais confortável em procedi-
mentos longos.

Foto 8: Cirurgia vítreo retiniana por meio da 
colocação de trocateres para introdução dos 
instrumentos na cavidade vítrea. Crédito: 
Arquivo Ibol.
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Conclusões

Tentamos, de forma sumária, apresen-
tar algumas atualizações no diagnóstico e 
no tratamento das doenças da retina. Novas 
formas de exames investigativos tornaram 

mais fáceis e precisas as condutas adota-áceis e precisas as condutas adota-eis e precisas as condutas adota-
das. Novos procedimentos e tratamentos 
cirúrgicos passaram a ser mais eficientes e 
confortáveis aos pacientes. Melhores resulta-
dos anatômicos e funcionais são certamente 
nossa busca constante.
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Primeiramente, eu gostaria de agrade-
cer à Comissão Organizadora pelo convite 
para participar do Simpósio “Academia 
na Serra”, realizado em Celebração aos 50 
anos de criação da Faculdade de Medici-
na de Petrópolis, em especial à Dra. Leila 
Chimelli, companheira desde a Santa Casa 
da Misericórdia do RJ nos idos do ano de 
1989 até atualmente, no Instituto Estadual 
do Cérebro Paulo Niemeyer. 

Sinto-me feliz e orgulhoso de ter sido 
aluno da turma de 1984 e ver como o Cam-
pus da Faculdade cresceu. Bem diferente de 
onde tive a minha formação acadêmica, na 
Estrada da Saudade. Rever velhos professo-
res como o Dr. Antônio Maciel e o Dr. Ruy 
Kux é gratificante e emocionante.  É muito 
bom estar aqui hoje como comentador da 

apresentação proferida pelo Professor Dou-
tor Paulo Niemeyer, com o qual tive a honra 
e o privilégio de aprender a difícil e interes-
sante especialidade da Neurocirurgia. Não 
só aprendi como navegar nas profundezas 
do cérebro como também a desvendar esse 
magnífico e misterioso órgão.

Ficou claro em sua apresentação 
que a tecnologia é fundamental na neu-
rocirurgia moderna. No tratamento da 
Doença de Parkinson, a colocação de ele-
trodos profundos guiados por estereotaxia 
e ligados a um marca-passo (Deep Brain 
Stimulation) colocado no subcutâneo da 
parede torácica ou axila, trouxe um alento 
aos pacientes que não mais respondiam às 
drogas ou apresentavam efeitos colaterais 
por seu uso prolongado. Seus vídeos foram 
bastante impactantes, mostrando o quanto 
de melhoria esses pacientes têm tido com o 
uso dessa tecnologia. 

Outro grande avanço mostrado 
pelo Doutor Niemeyer foi a Ressonância 
Intra-operatória. O Instituto Estadual do 
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Cérebro é hoje o único hospital público que 
dispõe dessa tecnologia. A grande vantagem 
da metodologia é poder verificar, ainda com 
o paciente anestesiado e com a “cabeça aber-
ta”, se restou algum resíduo tumoral. O 
paciente é anestesiado numa sala híbrida. 
A cirurgia é realizada e no momento em 
que o neurocirurgião se dá por satisfeito, o 
paciente é levado, ainda anestesiado, na pró-
pria mesa cirúrgica para a sala de ressonância 
magnética que fica ao lado e é separada da 
sala cirúrgica por uma porta automática que 
só pode ser aberta pelo lado desta. A resso-
nância é realizada e, caso seja constatado 
algum resíduo tumoral, é feita a ressecção 
complementar após o paciente retornar à 
sala cirúrgica. Caso não haja resíduo algum, 
é feito o fechamento e dada por encerrada 
a cirurgia. Esse método é de grande valia 
nas cirurgias dos tumores cerebrais, como os 
Gliomas de baixo grau, os Macroadenomas 
Hipofisários e alguns Gliomas de alto grau.

Outro aparelho que recentemente foi 
adquirido pelo Instituto, foi o Gamma Kni-
fe. É um aparelho de radio cirurgia com uma 
precisão milimétrica, que traz segurança e 
eficácia no tratamento de lesões profundas 
e próximas a áreas eloquentes. Também é o 
único aparelho da rede pública no Brasil.

Ainda outro serviço de ponta mostrado 
pelo Doutor Niemeyer é o de Neuroen-
docrinologia, coordenado pela Doutora 
Mônica Gadelha. Trata-se de um centro de 
referência nos tumores da hipófise, sendo 

feitas em média, três a quatro cirurgias hipo-
fisárias por semana. Nesses quatro anos de 
serviço, já foram operados mais de 500 casos 
no Instituto.  O índice de cura na Doença 
de Cushing e na Acromegalia nesse serviço é 
igual aos dos melhores centros de referência 
dessas doenças no mundo. 

Foi mostrado também o Serviço de 
Neuropatologia coordenado pela Doutora 
Leila Chimelli, fundamental no diagnóstico 
preciso dos tumores cerebrais. Através dos 
marcadores tumorais é possível antever o 
comportamento da neoplasia como tam-
bém a eficácia do uso da quimioterapia. 
Contamos com um laboratório de biologia 
molecular onde os tumores ressecados são 
armazenados em freezers de baixíssima tem-
peratura para estudos futuros. 

Na área vascular, o Doutor Niemeyer 
mostrou a importância do trabalho conjun-
to entre a neurocirurgia e neurorradiologia 
intervencionista. Após análise de cada caso 
é escolhido o melhor tratamento para o 
paciente. Nessa parte da fala, foi aponta-
da a importância do exame preventivo, 
seja com a Angio-ressonância ou a Angio-
-tomografia, principalmente nos casos de 
história familiar de aneurisma cerebral. 
A grande questão hoje é como tratar os 
aneurismas incidentais. Sabemos que em 
pacientes jovens e aneurismas da artéria 
cerebral média são melhores resolvidos pela 
cirurgia. Os pacientes neurológicos muito 
graves, assim como os pacientes mais idosos, 
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são mais bem abordados pela técnica endo-
vascular. Há outros casos que podem ser 
resolvidos por ambas as técnicas, cabendo 
ao paciente escolher o método que mais lhe 
atraí. No caso das Malformações Arteriove-
nosas (MAVs), muitos casos são resolvidos 
por ambas às técnicas. Primeiramente faz-se 
a embolização de alguns ramos nutridores 
da Malformação Arteriovenosa e em segui-
da, após alguns dias, a ressecção cirúrgica 
dela, sendo a cirurgia muito mais rápida e 
menos sangrativa.  Dispomos também de 
microscópios que utilizam um filtro especial 
(IR 800) capaz de fazer um efeito angio-
gráfico intra-operatório que após a injeção 
venosa de indocianina verde, permite a veri-
ficação da preservação dos ramos arteriais, 
após a clipagem de um aneurisma cerebral, 
como também se houve a oclusão total do 
aneurisma.  

Para terminar, gostaria de agradecer 
mais uma vez ao Doutor Paulo Niemeyer 

por todos esses anos de ensinamentos e pela 
oportunidade dada a mim de ter sido Che-
fe de Clínica no Serviço de Neurocirurgia 
da Santa Casa da Misericórdia do RJ e de 
poder continuar esse trabalho no Institu-
to Estadual do Cérebro. Sou muito grato 
à Faculdade de Medicina de Petrópolis e a 
todos os professores que contribuíram para 
o meu ensinamento e moldaram o meu 
caráter ao longo desses anos. Quero tam-
bém dizer aos acadêmicos de medicina que 
estão aqui, acompanhando esse simpósio, 
que a jornada é longa, que o conhecimento é 
adquirido com passar dos anos e que é fun-
damental ouvir os ensinamentos dos mais 
velhos. O jovem muitas vezes tem a ilusão 
que já sabem e dominam um assunto. Com 
passar dos anos, acumulando casos e experi-
ências vivenciadas, aprendemos o quanto é 
fascinante e intrigante a arte de curar. E que 
temos ainda muito que aprender...

Muito obrigado
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Em 4 de outubro de 2018, acontece-
ram, na Academia Nacional de Medicina 
(ANM), as conferências “Recentes pro-
gressos: o preço da liberação da maconha” 

e “O Instituto do Cérebro do Rio Grande 
do Sul”. Sob coordenação do Acadêmico 
Gilberto Schwartsmann, os doutores Sér-
gio de Paula Ramos e Jaderson Costa da 

Doutores Sérgio Ramos e Jaderson Costa junto aos Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva (presidente), 
Antonio Egidio Nardi e Gilberto Schwartsmann.

S e s s ã o
4 de outubro de 2018

s

ANM realiza importantes conferências no 
anfiteatro Miguel Couto
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Costa, membros titulares da Academia Sul-
-Rio-Grandense de Medicina, palestraram 
sobre os temas.

Doutor Sérgio Ramos deu início à 
palestra sobre maconha ao abordar a relação 
entre aumento do consumo e diminuição da 
criminalidade, apresentando dados referen-
tes às tendências no uso global de drogas, 
entre jovens e por região. Nos últimos dez 
anos, houve um aumento de aproximada-
mente 70 milhões de usuários de drogas em 
todo o mundo. Entre jovens de quinze e 
dezesseis anos, a prevalência ocorre entre os 
estudantes, principalmente nos continentes 
americano e europeu.

Segundo ele, os efeitos negativos 
da cannabis sobre a saúde em curto pra-
zo podem envolver danos de memória, 
paranoia e psicose, sofrimento da coor-
denação motora e comprometimento do 
juízo crítico, com consequente aumen-
to do comportamento sexual de risco. 
Em longo prazo ou com uso pesado, 
os efeitos negativos se manifestam com 
a elevação do risco de psicose, menor 
satisfação com a vida, prejuízo na vida 
acadêmica e comprometimento do 
desenvolvimento cerebral.

Com base em estudos realizados com 
jovens de 25 anos que iniciaram o consu-
mo antes dos 17, os principais resultados 
foram evasão escolar, comportamentos 
suicidas, uso de outra droga ilícita e depen-
dência de maconha.

O especialista afirmou que esse 
aumento está relacionado diretamente ao 
marketing para a redução da percepção de 
risco. No estado do Colorado, nos Estados 
Unidos, o uso diário de maconha reportado 
cresceu de 2,4% para 6,5%, entre alunos do 
ensino médio, no período de 1993 a 2012. 
O médico ressaltou que, nos locais em que 
houve liberação, o consumo aumentou em 
todas as faixas etárias e não houve dimi-
nuição na criminalidade, considerando-se 
acidentes de trânsito.

Por fim, doutor Ramos indicou os gru-
pos de interesse na campanha de legalização 
e comparou as estratégias de marketing uti-
lizadas no passado pela indústria do cigarro 
e as usadas hoje em dia na campanha de 
legalização da droga. De acordo com ele, 
ambas usam como argumento o direito de 
uso, seu teor medicinal e a recomendação 
de alguns médicos. A mesma estratégia de 
redução na percepção de risco para aumen-
tar o consumo pode ser observada nos dois 
casos.

Em suas considerações finais, ele decla-
rou que o tema da legalização é meramente 
econômico, de modo que o conjunto das 
drogas gera tanto dinheiro quanto a indús-
tria bélica, por exemplo. Advertiu ainda que 
não há evidência científica de que o fumo 
da maconha traga qualquer benefício para 
a saúde e que o termo “maconha medici-
nal” não está correto, já que a substância 
potencialmente terapêutica encontrada na 
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maconha é o canabidiol, que pode ser iso-
lado, sintetizado em laboratório e fornecido 
para consumo em forma de comprimido.

O vice-reitor da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS), Jaderson Costa, realizou em 
seguida a palestra sobre o Instituto do 
Cérebro do Rio Grande do Sul (Inscer), na 
qual abordou as atividades executadas no 
local e seu impacto positivo desde a cria-
ção, em 2007. Na introdução, apresentou 
a crescente parcela de mortalidade causada 
por doenças mentais e neurológicas, como 
demência, uso de substâncias psicoativas e 
doença de Parkinson em todo o mundo.

O Alzheimer, segundo ele, teve um dos 
maiores aumentos como causa de morte nos 
últimos vinte anos e pode chegar a acometer 
aproximadamente 13,8 milhões de idosos 
nos Estados Unidos até 2050. Apresentou 
também as iniciativas e a contribuição da 
neurociência para o avanço no diagnóstico 
e no tratamento de doenças neurológicas.

O especialista apontou a proposta 
inovadora, multidisciplinar e multi-insti-
tucional do instituto, que realiza trabalhos 
de pesquisa, desenvolvimento e produção 
de radiofármacos, bem como o Centro de 
Diagnóstico e Pesquisa por Imagem. Os 
núcleos interdisciplinares da instituição 
contemplam neurofilosofia, neuroteologia, 
inteligência geoespacial e cognição. Além 

disso, esclareceu as atividades dos centros de 
pesquisa e produção, bem como os diversos 
tratamentos oferecidos.

O Inscer conta com inúmeras pesqui-
sas em andamento, com cuidado especial às 
doenças neurodegenerativas — como o mal 
de Alzheimer —, com equipes multidisci-
plinares em linhas de pesquisa nas áreas de 
neurodesenvolvimento, neuroimagem fun-
cional e neuropsicologia, entre outras.

Doutor Jaderson Costa enumerou 
alguns dos projetos do Inscer com forte 
impacto social, como Zika, proteção de 
mulheres usuárias de crack (Promuc), vida 
e violência na adolescência (Viva) — este 
dedicado a crianças de escolas públicas em 
situação de vulnerabilidade —, além de 
mencionar palestras destinadas à comu-
nidade, com apresentações esclarecedoras 
sobre temas importantes como preservação 
da memória, mal de Alzheimer, depressão, 
transtornos de aprendizagem, déficit de 
atenção, cérebro e cuidado.

O especialista finalizou a conferência 
indicando as perspectivas para a neurociên-
cia e os benefícios advindos da ampliação do 
instituto, destacando o aumento da capaci-
dade para a realização de exames de imagem 
molecular e pesquisas clínicas, a aproxima-
ção da pesquisa experimental com a clínica, 
a produção de novos radiofármacos e a gera-
ção de emprego.
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ATA	DA	 12ª	SESSÃO	ORDINÁRIA	DA	ACADEMIA	NACIONAL	DE	MEDICINA,	RELATIVA	AO	 190º	ANO	
ACADÊMICO,	REALIZADA	NO	DIA	04/10/2018,	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,	 declarou	 aberta	 a	 12ª	Sessão	
Ordinária	do	190º	Ano	Acadêmico,	 comunicando	que	no	dia	29	de	novembro	de	2018,	às	16h,	ocorrerá	a	
inauguração	das	 instalações	do	Centro	da	Memória	Médica.	Ressaltou	que,	devido	aos	altos	custos	para	a	
instalação	 dos	 equipamentos	 dos	 setores	 (não	 prevista	 nos	 recursos	 liberados	 pelo	 convênio	 da	 FINEP),	
somente	 a	 Biblioteca	 Alfredo	 do	 Nascimento	 será	 inaugurada	 integralmente	 neste	 primeiro	 momento.	 Na	
sequência	lembrou	que,	devido	a	um	problema	logístico,	a	reunião	com	a	Académie	Nationale	de	Médecine	terá	
lugar	em	8	de	novembro	de	2018,	a	partir	de	18h.	Nas	Comunicações	da	Secretaria,	o	1º	Secretário,	Acad.	
Ricardo	José	Lopes	da	Cruz,	informou	que	o	Jantar	Acadêmico	acontecerá	no	dia	30	de	novembro	de	2018,	às	
20h,	e	que	demais	informações	serão	encaminhadas	aos	Acadêmicos	dentro	dos	próximos	dias,	em	especial	
àqueles	necessitando	passagens	aéreas	e	hospedagem.	Comunicou	também	a	realização	de	solenidade	em	
homenagem	 aos	 210	 anos	 da	Faculdade	 de	Medicina	 da	Universidade	Federal	 do	Rio	de	 Janeiro,	 evento	
realizado	por	meio	de	cooperação	entre	as	duas	 instituições,	no	dia	6	de	novembro	de	2018,	às	20h.	Não	
havendo	mais	 comunicações	 por	 parte	 dos	 acadêmicos,	 o	Presidente,	Acad.	 Jorge	Alberto	Costa	 e	Silva,	
convidou	 o	 Acad.	 Gilberto	 Schwartsmann	 para	 compor	 a	 mesa	 diretora	 e	 para	 apresentar	 o	 primeiro	
conferencista	da	noite,	o	Dr.	Sérgio	de	Paula	Ramos,	apresentador	em	Recentes	Progressos	da	conferência	
intitulada	“O	Preço	da	Liberação	da	Maconha”.	Na	sequência,	o	Acad.	Gilberto	Schwartsmann	convidou	o	Prof.	
Jaderson	Costa	da	Costa	para	proferir	conferência	acerca	d’	“O	Instituto	do	Cérebro	do	Rio	Grande	do	Sul”.	Ao	
final	das	apresentações,	seguiu-se	rodada	de	discussões	da	qual	participaram	os	Acadêmicos	Cláudio	Tadeu	
Daniel-Ribeiro,	 Karlos	 Celso	 de	 Mesquita	 e	 Sergio	 Augusto	 Pereira	 Novis.	 Encerradas	 as	 discussões,	 o	
Presidente,	 Acad.	 Jorge	 Alberto	 Costa	 e	 Silva,	 deu	 por	 encerrada	 a	 Sessão.	 Estiveram	 presentes	 os	
Acadêmicos:	Jorge Alberto Costa e Silva,	Omar da Rosa Santos,	Mauricio Younes	Ibrahim,	Flavio	Antônio	
Quilici	 (Honorário	 Nacional),	 Pietro Novellino,	 Gilberto Schwartsmann,	 Gerson Canedo	 de	 Magalhães,	
Giovanni	Guido	Cerri,	José	Manoel	Jansen,	Milton	Ary	Meier,	Jayme	Brandão	de	Marsillac,	Antonio	Egidio	
Nardi,	Claudio	Buarque	Benchimol,	Sergio	Augusto	Pereira	Novis,	Maurício	Augusto	Silva	Magalhães	Costa,	
Rossano	Kepler	Alvim	Fiorelli,	Oswaldo Moura Brasil	do	Amaral	Filho,	Gilberto de Nucci,	Ricardo	José	
Lopes	de	Cruz,	Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro,	Jorge	Fonte	de	Rezende	Filho,	Mônica	Roberto	Gadelha,	
Karlos	Celso	de	Mesquita,	Luiz	Felippe	de	Queirós	Mattoso,	Talvane	Marins	de	Moraes	(Honorário	Nacional)	
(25).		
	
	
	

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Durante os dias 11 e 12 de outubro 
de 2018, foi realizada, em Buenos Aires, 
a XXIII Reunião do Conselho Diretor da 
Associação Latino-americana de Acade-

mias Nacionais de Medicina (Alanam), na 
sede da Academia Nacional de Medicina 
da Argentina. Os membros da associação 
expuseram, debateram e compartilharam 

S e s s ã o
4 de outubro de 2018

s

Presidente da ANM representa a  
instituição no encontro da Alanam

Foto oficial da XXIII Reunião do Conselho Diretor da Alanam.
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conhecimentos sobre os temas selecionados 
para o evento durante o encontro de 2016, 
em Madri: “Atenção primária de saúde” e 
“Câncer: seus aspectos epidemiológicos e 
socioeconômicos”.

A Alanam foi fundada, em 1967, pelas 
Academias Nacionais de Medicina de Brasil, 
Argentina, Colômbia, Chile, México, Peru 
e Venezuela, na cidade de Bogotá. Desde 
então, as Academias de Bolívia, Costa Rica, 
Equador, Paraguai e Uruguai foram integra-
das ao quadro de membros pelo conselho 
diretor, assim como a Real Academia de 
Medicina da Espanha e a Academia Por-
tuguesa de Medicina, por suas afinidades 
históricas e culturais.

A associação tem como objetivo pro-
mover a colaboração mútua, científica e 
técnica entre os membros, fomentando a 
saúde pública e o bem-estar social nos países 
latino-americanos, o intercâmbio de publi-
cações e trabalhos acadêmicos e a busca por 
medidas conjuntas em benefício da educação 
médica e da investigação científica. Desde a 
fundação da Alanam, a Academia Nacional 
de Medicina (ANM) tem sido sempre ativa 
nas reuniões e na redação dos documentos 
oficiais redigidos pela instituição.

O presidente, Jorge Alberto Costa e Sil-
va, se empenhou para comparecer à reunião 
no segundo dia do evento, representando 
a ANM na ausência do delegado oficial 
da instituição junto à Alanam, Acadêmi-
co José Augusto da Silva Messias, que atua 
ativamente nos projetos desenvolvidos pela 
associação.

O professor Costa e Silva alterou sua 
agenda de compromissos e participou do 
encontro discutindo as questões abordadas 
na companhia de seus pares. O núcleo de 
relações institucionais internacionais da 
ANM, instaurado na gestão de Costa e 
Silva, tem como prioridade o comprometi-
mento com a cooperação institucional.

O segundo dia do evento incluiu, além 
de atividades científicas programadas — o 
assunto abordado foi “Câncer: seus aspectos 
epidemiológicos e socioeconômicos” —, a 
realização da sessão administrativa que defi-
niu, entre outros tópicos, os temas oficiais 
para a XXV reunião, em 2020, e a eleição 
do novo presidente, para o período de 2018 
a 2020, professor Horacio Toro Ocampo.
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Na noite de terça-feira, 16 de outu-
bro de 2018, tomou posse como novo 
membro titular da Academia Nacional 
de Medicina (ANM) o doutor José Her-
mógenes Rocco Suassuna, que ocupará a 

cadeira de nº 42 da seção de medicina, 
cujo patrono é João Pizarro Gabizo. Seu 
ocupante anterior foi o saudoso Acadêmi-
co e nefrologista Nestor Schor, falecido 
em 3 de fevereiro de 2018.

S e s s ã o
16 de outubro de 2018

s

Nefrologista José Hermógenes Rocco Suassuna é 
empossado membro titular da ANM

A mesa diretora da solenidade foi composta pelo doutor Ricardo Moderno, da Academia Brasileira de 
Filosofia, e pelos Acadêmicos Pietro Novellino, Ricardo Cruz, Jorge Alberto Costa e Silva (presidente), 
Walter Zin, Francisco Sampaio e Carlos Giesta.
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A cerimônia aconteceu no anfiteatro 
Miguel Couto, diante de Acadêmicos, fami-
liares e amigos do homenageado, que foi 
introduzido por comissão de honra formada 
pelos Acadêmicos Felippe Matoso, Roberto 
Soares de Moura, Celso Portela, Ronaldo 
Damião, Octavio Vaz e Rui Maciel. Sua 
consagração como membro titular se deu 
após juramento e entrega do colar e da 
medalha, pelo presidente da ANM, Jorge 
Alberto Costa e Silva, e do diploma, pela 
Acadêmica Eliete Bouskela.

Para saudar o novo integrante, o Aca-
dêmico Carlos Giesta iniciou seu discurso 
se declarando contentado por realizar o 
“honroso encargo de saudar, em nome da 

Academia, seu mais novo membro”. Gies-
ta versou a respeito da história da ANM, 
“nobre casa patriarcal, onde os maiores 
vultos da medicina brasileira sempre tive-
ram assento. Casa que, a partir desta noite 
festiva, é também de José Suassuna, por 
justo, legítimo, irreversível e perene direito 
de conquista”.

O paraninfo comentou o currículo do 
homenageado, exaltando excepcionalidades, 
méritos, feitos e qualificações que o levaram 
à admissão na instituição.

Carlos Giesta destacou também carac-
terísticas de sua personalidade e vida pessoal, 
afirmando que “Suassuna não é médico que 
só atua em circuito fechado, que só se inte-

Eliete Bouskela fez a entrega do diploma Acadêmico a José Suassuna.
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ressa por nefrologia; seu espírito inquieto 
é aberto a todos os horizontes da cultura”. 
Abordou o caráter perseverante do empossa-
do, evidenciando a presente conquista como 
apenas mais um passo em sua trajetória, e 
não seu objetivo final.

Citando um trecho do poema “The 
Ladder of St. Augustine”, de Henry Lon-
gfellow, o concluiu seu discurso: “As alturas 
que grandes homens alcançam e mantêm 
não são atingidas por voo ocasional. É que 
eles, enquanto os outros dormem, abrem 
seu caminho triunfal.” Carlos Giesta decla-
rou, por fim, a responsabilidade que seria 
ocupar a cadeira de nº 42 da secção de medi-

cina da instituição, reafirmando a certeza de 
seu sucesso e o da casa que o recebe.

Em seguida, doutor José Hermóge-
nes Rocco Suassuna proferiu seu discurso 
de posse, agradecendo a seus familiares, à 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e a todos os presentes. Versou sobre 
sua carreira e mentores que teve ao longo 
da vida, bem como sobre a dualidade da 
mortalidade do corpo físico e a imortalida-
de de feitos e obras. Comentou acerca da 
importância histórica da ANM e de todos 
os seus integrantes ao longo de 189 anos de 
existência, além da condição de imortalida-
de que agora também lhe cabe.

Carlos Giesta durante discurso de saudação.
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O Acadêmico apresentou a linhagem 
da cadeira nº 42 da seção de medicina. O 
patrono, João Carlos Teixeira Brandão, psi-
quiatra e um dos fundadores da Policlínica 
Geral do Rio de Janeiro, foi líder reconhe-
cido da institucionalização da psiquiatria 
no Brasil. Citou ainda Adolpho Frederico 
Luna Freire, Francisco Eugênio Coutinho 
e Antônio Pinto Vieira, até chegar a seu 
antecessor, Nestor Schor. Destacou sua 
extraordinária carreira e contribuição para 
a nefrologia, relembrando a personalidade 
inquieta e esfuziante do saudoso confrade.

O novel Acadêmico saudou os 
membros da comissão de honra que o acom-
panhou, agradecendo especialmente a Eliete 

Bouskela, de quem recebeu o diploma de 
membro titular. “Foi ela que, trazendo uma 
mensagem de estímulo do Acadêmico Car-
los Giesta, deu a partida e susteve minha 
candidatura”, frisou.

Após isso, ressaltou a honra de ser rece-
bido por Carlos Giesta, afirmando que ele 
“emprestou seu conhecimento e experiência 
a todos os passos da minha campanha, mas, 
acima de tudo, emprestou a mim e a minha 
família sua amizade e estima”.

O recém-empossado concluiu seu 
discurso propondo reflexões sobre a prá-
tica da medicina e a responsabilidade que 
a solene distinção lhe impõe. Falou sobre 
o compromisso com a formação das novas 

O novel Acadêmico José Suassuna.
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gerações e a missão de manter vivo o legado 
da medicina brasileira. Por fim, agradeceu 
à esposa, às filhas, à mãe e a muitos outros 
que contribuíram para a chegada daquele 
momento. Citando o poema épico “Endy-
mion”, encerrou dizendo: “Ao final de toda 
aventura e quando tudo termina a conten-
to, diz seu último verso: ‘Peona voltou para 
casa, através da penumbra da floresta, com 
encantamento.’ Meus confrades e meus que-
ridos amigos, ao final do dia de hoje voltarei 
para a casa, com minha família, pela noite 
da cidade, em pleno encantamento.”

Jorge Alberto Costa e Silva congratulou 
o doutor Suassuna por sua carreira médica e 

vida pessoal, declarando que ele “tem todos 
os méritos, como pessoa, profissional e chefe 
de família, para aqui estar”. Versou ainda 
sobre seu pai, professor Ítalo Suassuna, a 
quem o presidente sucedeu na direção da 
Faculdade de Ciências Médicas da Uerj. 
Recebeu com júbilo o novel Acadêmico, 
afirmando ser uma celebração também 
para a casa do saber que o acolhe. Costa e 
Silva ressaltou a luta heroica dos médicos 
para o desenvolvimento de uma medicina 
social, preventiva e preditiva. Para concluir 
o discurso, solicitou à comissão de honra 
que conduzisse o Acadêmico ao salão nobre, 
encerrando a solenidade.

José Suassuna com a esposa e as filhas.
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ATA	DA	 13ª	SESSÃO	ORDINÁRIA	DA	ACADEMIA	NACIONAL	DE	MEDICINA,	RELATIVA	AO	 190º	ANO	
ACADÊMICO,	REALIZADA	NO	DIA	18/10/2018,	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,	 declarou	 aberta	 a	 13ª	Sessão	
Ordinária	do	190º	Ano	Acadêmico,	informando	que	o	Acad.	Wanderley	de	Souza	foi	agraciado	com	o	Prêmio	
Cátedra	Miguel	Alemán	na	área	da	Saúde,	 concedido	pela	Fundação	Miguel	Alemán,	no	México.	 Informou	
também	que	no	dia	12	de	dezembro	de	2018,	às	18h,	será	realizada	uma	Sessão	Extraordinária	na	Academia	
Nacional	de	Medicina,	quando	serão	apresentadas	conferências	pelos	Drs.	Geoff	MacKay	e	Matthew	Kane.	
Ressaltou,	 ainda,	 que	 a	 Sessão	 antecederá	 apresentação	 dos	 hematologistas	 no	 Instituto	 de	 Estudos	
Avançados	 da	Universidade	 de	São	Paulo,	 no	 dia	 14	 de	 dezembro	 de	 2018.	Na	 sequência,	 lembrou	 aos	
presentes	a	realização	da	Sessão	Conjunta	França-Brasil,	no	dia	8	de	novembro	de	2018,	às	18h,	destacando	
que	o	Cônsul	Geral	da	França	no	Rio	de	Janeiro,	Sr.	Jean	Paul	Guihaumé,	participará	da	abertura	do	evento.	
Por	fim,	informou	que	nos	dias	11	e	12	de	outubro,	participou	da	Reunião	do	Conselho	Diretivo	da	Asociación	
Latinoamericana	de	Academias	Nacionales	de	Medicina,	España	y	Portugal	(ALANAM),	realizada	na	Academia	
de	Medicina	de	Buenos	Aires.	Ressaltou	que	a	reunião	contou	com	representantes	de	mais	de	20	Academias	
de	Medicina	e,	na	ocasião,	 firmou	compromisso	de	realizar	a	Reunião	do	Conselho	Diretivo	do	ano	2024	na	
Academia	Nacional	de	Medicina,	Brasil.	Nas	Comunicações	da	Secretaria,	o	Acad.	Ricardo	José	Lopes	da	Cruz	
parabenizou	todos	os	presentes	pelo	Dia	do	Médico.	Registrou	a	presença	em	plenária	dos	recém-empossados:	
Acad.	 José	Hermógenes	Rocco	Suassuna	 (Membro	 Titular)	 e	Dr.	Dario	Birolini	 (Honorário	Nacional).	Nas	
Comunicações	dos	Acadêmicos,	o	Acad.	Omar	da	Rosa	Santos	convidou	os	presentes	a	 tomarem	parte	da	
cerimônia	de	posse	da	nova	diretoria	da	Academia	de	Medicina	do	Rio	de	Janeiro,	a	ser	realizada	no	dia	19	de	
outubro	às	19h	na	sede	do	Conselho	Regional	de	Medicina	do	Rio	de	Janeiro,	localizada	na	Praia	de	Botafogo,	
nº	228.	Não	havendo	mais	comunicações	por	parte	dos	Acadêmicos,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	
Silva,	abriu	o	“Simpósio	sobre	Humanidades	em	Homenagem	ao	Dia	do	Médico	–	Relação	Médico-Paciente:	
Grandes	Nomes	da	Medicina”.	O	Acad.	Daniel	Tabak	discorreu	acerca	do	Dr.	William	Osler	(1849-1919),	sendo	
seguido	pela	conferência	sobre	o	Acad.	Miguel	Couto	(1865-1934),	proferida	pelo	Acad.	Omar	da	Rosa	Santos.	
Na	sequência,	foram	apresentadas	as	palestras	acerca	dos	Drs.	Michael	Balint	(1896-1970)	e	Danilo	Perestrello	
(1916-1989)	pelo	Acad.	Ricardo	Cruz	e	o	Honorário	Nacional	Abraham	Eksterman,	respectivamente.	Ao	 final	
das	 apresentações,	 seguiu-se	 rodada	 de	 discussões,	 mediada	 pelo	 Acad.	 Mario	 Barreto	 Corrêa	 Lima.	
Encerradas	as	discussões,	o	Presidente,	Acad.	 Jorge	Alberto	Costa	e	Silva,	deu	por	encerrada	a	Sessão.	
Estiveram	presentes	os	Acadêmicos:	Jorge Alberto Costa e Silva,	José Luiz Gomes do Amaral,	Walter	
Araújo	Zin,	Manassés	Claudino Fonteles,	Silvano	Mario	Attilio	Raia,	Omar da Rosa Santos,	Pietro Novellino,	
Oswaldo Moura Brasil	do	Amaral	Filho,	Milton	Ary	Meier,	Maurício Gomes Pereira,	Rossano	Kepler	Alvim	
Fiorelli,	Natalino Salgado Filho,	Ricardo	José	Lopes	da	Cruz,	Cláudio	Buarque	Benchimol,	Carlos	Américo	
de	Barros	e	Vasconcelos	Giesta,	Octávio	Pires	Vaz,	Carlos	Alberto	Mandarim-de-Lacerda,	Adolpho Hoirisch,	
Giovanni	 Guido	 Cerri,	 José Carlos do Valle,	 Sergio	 Augusto	 Pereira	 Novis,	 José	 Hermógenes	 Rocco	
Suassuna,	 Carlos Eduardo Brandão	 Mello,	 Daniel	 Goldberg	 Tabak,	 Carlos	 Alberto	 de	 Barros Franco,	
Maurício	Augusto	Silva	Magalhães	Costa,	Mario	Barreto	Corrêa Lima,	Abraham	Josek	Eksterman	(Honorário	
Nacional),	Luiz	Felippe	de	Queirós	Mattoso,	Talvane	Marins	de	Morais	(Honorário	Nacional),	Arno von	Buettner	
Ristow,	Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro	(32).	
	
	
	

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Durante a sessão realizada em 18 de 
outubro de 2018, doutor Dario Biroli-
ni, cirurgião formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), recebeu a outorga do título de 
honorário nacional da Academia Nacional 
de Medicina (ANM) diante de Acadêmi-
cos, familiares e amigos. Doutor Birolini 

S e s s ã o
18 de outubro de 2018

s

Professor Dario Birolini recebe título de 
honorário nacional da ANM

Doutor Dario Birolini junto aos Acadêmicos Silvano Raia, Jorge Alberto Costa e Silva (presidente) e 
Pietro Novellino.
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introduziu no Brasil, na década de 1980, 
o curso de suporte avançado de vida em 
trauma, foi diretor do Programa Nacional 
de Emergências e Trauma do Ministério da 
Saúde, presidente da Sociedade Pan-ameri-
cana de Trauma, vice-presidente do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões e governador do 
capítulo brasileiro do Colégio Americano 
de Cirurgiões.

Recebido no anfiteatro Miguel Cou-
to pelo presidente da ANM, Jorge Alberto 
Costa e Silva, e pelo Acadêmico Pietro 
Novellino, ex-presidente da instituição, 
doutor Birolini recebeu as insígnias Acadê-
micas e o diploma de membro honorário. 
O presidente e Pietro Novellino realizaram 
breves discursos parabenizando e expressan-
do boas-vindas ao novo honorário. Ambos 
destacaram seu currículo e a honra de tê-lo 
entre seus confrades.

Em seguida, apresentou a conferência 
“Uma breve análise da medicina contem-
porânea”, dissertando sobre a evolução da 
sociedade e da prática médica. O cirur-
gião versou a respeito dos recentes avanços 
tecnológicos e da velocidade com que as 
informações são compartilhadas e dissemi-
nadas atualmente, ressaltando a alienação 
e a desinformação presentes neste século. 
Classificando o homo stultus nostrorum tem-
porum (indivíduo tolo do nosso tempo), a 
evolução do homo sapiens, o médico apon-
tou uma “nova espécie humana”, que exige 
mudanças de características físicas, fisiológi-

cas e funcionais por meio de medicamentos 
ou procedimentos cirúrgicos. Afirmou que o 
homo stultus não valoriza mais a avaliação do 
médico e que confia somente nos resultados 
dos exames de laboratório ou de imagem, 
bem como no efeito de medicamentos.

O Acadêmico versou também sobre o 
impacto da inovação tecnológica no perfil 
do médico, destacando a escassez de estu-
dos sérios, prospectivos e randomizados, 
a pequena disponibilidade de tempo para 
atualização e a limitação de acesso a publi-
cações sobre resultados negativos como 
fatores que desqualificam a atividade médi-
ca, aumentando os custos diretos e indiretos 
dos tratamentos. Apontou, como práticas 
nocivas da medicina contemporânea, o uso 
exacerbado e desnecessário de fármacos, a 
grande fragmentação de atendimento entre 
diferentes especialistas, a irresponsabilida-
de nas decisões diagnósticas e terapêuticas e 
uma mentalidade de orientação pela doen-
ça, não pela saúde.

Por fim, o cirurgião apresentou pre-
visões para o que pode ser esperado do 
futuro da medicina em consequência das 
ações citadas. Sobre o aumento do uso da 
robótica nos tratamentos cirúrgicos, afir-
mou que cirurgiões serão especialistas em 
biomecânica, em informática, e não tocarão 
mais nos pacientes, fruto de uma medicina 
baseada em estatísticas e evidências, no lugar 
da experiência. Como alternativas de com-
bate a essa tendência, indicou o bloqueio de 
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“Evidence Biased Medicine” — medicina 
baseada em resultados tendenciosos —, o 
incentivo a adoção da slow medicine, o inves-
timento em atendimentos individualizados 
e a valorização da relação médico-paciente 
e da humanização na medicina.

Dario Birolini se formou em 1961, 
foi professor titular de cirurgia do trau-
ma e, atualmente, é professor emérito da 
USP. Fundou a Sociedade Brasileira para o 
Atendimento Integrado do Traumatizado 
(SBAIT), da qual foi presidente de 1982 a 
1990. Foi consultor para assuntos voltados 
ao atendimento a emergências do Ministé-

rio da Saúde e da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo. Foi agraciado com o 
título de comendador da ordem do mérito 
aeronáutico e de visitante ilustre da cidade 
de Mar del Plata.

Do mesmo modo, é autor ou coautor 
de mais de trezentos trabalhos científicos 
publicados em revistas nacionais e interna-
cionais, escreveu mais de 150 capítulos de 
livros e é autor ou coautor de 23 obras. Suas 
publicações são, em sua maioria, voltadas 
às áreas de trauma, emergências cirúrgicas, 
cuidados pré e pós-operatórios e metabolis-
mo em cirurgia.
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Na tarde de 18 de outubro de 2018, 
aconteceu o simpósio “Atualização em 
cirurgia do trauma” na Academia Nacio-
nal de Medicina (ANM). Sob organização 
dos Acadêmicos Pietro Novellino, Silva-

no Raia, Samir Rasslan, Ricardo Cruz e 
Rossano Fiorelli, palestrantes convidados 
realizaram conferências sobre as recentes 
descobertas no diagnóstico e no tratamen-
to de traumas.

S e s s ã o
18 de outubro de 2018

s

ANM realiza simpósio sobre atualização em 
cirurgia do trauma

Acadêmicos Silvano Raia, Milton Meier, Jorge Alberto Costa e Silva (presidente), Pietro Novellino e 
Rossano Fiorelli na abertura do simpósio.
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Dando início ao evento, o professor 
Bruno Vaz de Melo, da Secretaria Munici-
pal de Saúde do Rio de Janeiro, apresentou 
a palestra “Cirurgia para controle de danos: 
aspectos atuais”, na qual abordou os tipos 
de trauma que podem desencadear a tríade 
mortal: coagulopatia, acidose e hipotermia. 
Segundo ele, as principais técnicas desen-
volvidas para minimizar as possibilidades 
de morbimortabilidade em pacientes trau-
matizados são laparotomia inicial — para 
controle de sangramento e contaminação 
—, ressuscitação, cirurgias de controle de 
danos e transfusão de sangue.

Por fim, o médico esclareceu a relevância 
do planejamento operatório e as possíveis com-
plicações, demonstrando, por meio de vídeos 
e casos clínicos, os tratamentos mais recentes.

O Acadêmico Rossano Fiorelli apresen-
tou, em seguida, a palestra “Manejo atual 
das feridas transfixantes do mediastino”. Na 
introdução, apontou a abordagem adequada 
para cada caso e paciente, de acordo com o 
ferimento. Segundo ele, lesões graves por 
trauma representam 10% de todas as lesões 
vasculares, enquanto 80% dos pacientes 
morrem no evento traumático, e os que 
chegam ao hospital têm mortalidade acima 
de 20%. Demonstrou ainda, por meio de 
estudos e pesquisas desenvolvidos nos últi-
mos anos, os dados referentes a principais 
órgãos e estruturas lesadas.

Na conclusão, o Acadêmico afirmou 
que a abordagem e o tratamento são prio-

ritariamente sobre as lesões vasculares e 
cardíacas, em detrimento das lesões de outras 
estruturas, em razão da frequência e da gra-
vidade, pois levam a choque hemorrágico e 
morte quando não tratadas precocemente. 
Declarou ainda que não é indicada a explo-
ração para todos os pacientes e que o fator 
determinante para a tomada de decisão é 
a instabilidade do paciente — demanda 
exploração cirúrgica imediata.

O professor titular de neurocirurgia 
da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio), doutor José Fernando 
Guedes-Correa, abordou o tema “Con-
duta atual nas lesões traumáticas do plexo 
braquial”. O especialista versou sobre os 
registros históricos acerca das lesões e sua 
presença atualmente na sociedade. Apre-
sentou casos clínicos para exemplificar os 
variados tipos de lesão do plexo braquial, 
indicando a epidemiologia de cada trauma 
e as formas mais eficazes de diagnóstico e 
tratamento.

Por fim, destacou que a avaliação pre-
coce seguida de cirurgia é o melhor cenário 
possível para o paciente, ressaltando que o 
que é encontrado durante a exploração defi-
nirá a estratégia.

Doutor Bruno Pereira, professor de 
cirurgia do trauma da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), versou sobre 
reposição volêmica e suas bases atuais no 
paciente traumatizado. De acordo com o 
especialista, os fundamentos da reposição 
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volêmica são lesão tecidual e morte celular. 
Ele afirmou ainda que o contexto clínico é a 
chave do sucesso ou do fracasso na estratégia 
de reposição volêmica. Indicou a impor-
tância da relação entre proteína e balanço 
hídrico, bem como os principais distúrbios 
provenientes de um possível desequilíbrio 
de fluidos — desidratação, hemorragia, sep-
se e hipervolemia por reposição.

O médico apresentou, por fim, estudos 
e artigos realizados a respeito da eficácia do 
hidroxietilamido no tratamento de pacientes 
de trauma que requerem cirurgia emergen-
cial, indicando as tendências para o uso da 
técnica, entre elas reanimação com fluidos 
como medida para salvamento, reposição 
guiada por monitorização — com o objetivo 
de otimizar a distribuição de oxigênio — e 
minimização na administração de líquidos 
— a fim de reduzir o dano iatrogênico causa-
do pela sobrecarga —, assim como redução 
da droga vasoativa e equilíbrio de fluidos.

Em seguida, a professora doutora Lydia 
Masako, da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), realizou a palestra “Mane-
jo do paciente grande queimado”, na qual 
qualificou os casos de queimaduras como 
problemas de saúde pública. Segundo ela, 
as incidências de queimaduras são de apro-
ximadamente 1 milhão de casos por ano, 
sendo a segunda principal causa de morte 
entre crianças. Ela indicou os graus de pro-
fundidade de queimaduras, classificando-as 
em superficiais, intermediárias, profundas e 
por extensão corporal, quando se indica o 
percentual de área atingida.

A especialista apontou os tipos de infla-
mação possíveis e a rotina de tratamento 
— escarotomias, debridamento cirúrgico, 
excisão e enxertos. Destacou também a rele-
vância da cirurgia plástica no tratamento de 
queimaduras e versou, por fim, sobre os prin-
cipais desafios da prevenção, do tratamento e 
da qualidade de vida do paciente queimado.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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No dia 18 de outubro se celebra o dia 
do médico, e em 2018 a Academia Nacional 
de Medicina (ANM), instituição científi-
co-cultural mais antiga do Brasil, decidiu 

dedicar uma de suas já tradicionais sessões 
científicas a grandes nomes da medicina da 
área da relação médico-paciente. O simpó-
sio, organizado pelos Acadêmicos Mario 

S e s s ã o
18 de outubro de 2018

s

Simpósio em homenagem ao dia do médico  
aborda relação médico-paciente com  

grandes nomes da medicina

Acadêmicos Omar da Rosa Santos, Ricardo Cruz, Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente), Mario 
Corrêa Lima e o Honorário Nacional Abraham Eksterman.
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Corrêa Lima e Ricardo Cruz, abordou 
esse importante aspecto da prática médica 
com base no viés de quatro grandes nomes 
da medicina: os doutores William Osler, 
Miguel Couto, Michael Balint e Danilo 
Perestrello. Ao fim das apresentações, a 
rodada de debate foi mediada pelo Acadê-
mico Mario Corrêa Lima.

O simpósio foi iniciado com a apre-
sentação de Daniel Tabak sobre o doutor 
William Osler (1849-1919). O Acadêmi-
co ressaltou que, mais do que um clínico 
renomado, Osler sempre prezou pela prática 
filosófica da medicina, que conciliou com as 
carreiras de professor e historiador. O médi-
co, que nasceu em Bond Head, Ontário, 
no Canadá, teve atuação destacada por sua 
incontestável capacidade diagnóstica, a qual 
associou ao profundo conhecimento de seus 
pacientes. Os esforços para compreender o 
binômio saúde-doença iam além do físico e 
do químico, adentrando o campo do “espíri-
to” das pessoas e da partilha de suas aflições.

Além disso, era grande entusiasta da 
ideia de que a formação acadêmica dos 
médicos deveria incluir as humanidades, 
numa visão de que o profissional precisa, 
mais do que um técnico bem desenvolvido, 
ser um acumulador de conhecimento. Seu 
pioneirismo também se estendeu às reflexões 
sobre a prática médica, discorrendo a res-
peito dos perigos da sobrecarga de trabalho, 
hoje conhecida como burnout, síndrome 
que atinge cerca de 46% dos profissionais.

Na sequência, o Acadêmico Omar da 
Rosa Santos homenageou o Acadêmico 
Miguel Couto, membro titular e patro-
no da cadeira nº 9, além de presidente da 
ANM de 1913 a 1934, fato que lhe conferiu 
o título de presidente perpétuo. Durante 
sua apresentação, chamou a atenção para 
a semelhança das visões de Miguel Couto 
com as do doutor William Osler, destacan-
do sua célebre frase: “Não existem doenças, 
existem doentes.”

Na sequência, fez um apanhado de 
sua brilhante carreira, destacando sua atu-
ação, que não ficou limitada ao campo da 
medicina — ele também ocupou posição de 
relevo nas letras e na política. Era poliglota e 
profundo conhecedor da língua portuguesa. 
O anfiteatro da ANM leva seu nome, e tam-
bém em sua homenagem foram nomeados o 
famoso Hospital Municipal Miguel Couto, 
no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, e o 
bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, 
além de ruas e praças espalhadas pelo país.

A conferência foi finalizada com a apre-
sentação de um recorte de jornal acerca da 
visita da doutora Marie Curie à ANM. A 
cientista, primeira mulher a ser laureada 
com um prêmio Nobel e a primeira pes-
soa a ganhá-lo duas vezes, foi recebida 
na instituição, em 1926, para receber das 
mãos do presidente Miguel Couto a insíg-
nia de membro honorário estrangeiro. Em 
seu discurso de saudação, Omar ressaltou 
que Marie Curie não era médica, mas que, 
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com seus estudos sobre a radioatividade, foi 
capaz de aliviar e curar inúmeros enfermos.

O Acadêmico Ricardo Cruz apresen-
tou a conferência sobre o doutor Michael 
Balint (1896-1970), psicanalista e bioquí-
mico húngaro graduado em medicina em 
1918, com destacada atuação nas áreas de 
neuropsiquiatria, filosofia, química, física e 
biologia. Discorreu ainda sobre a formação 
dos chamados Grupos Balint — reunião 
multiprofissional destinada a diagnosticar e 
elaborar tensões irracionais que perturbam a 
tarefa de seus executores. Esses grupos foram 
criados para os profissionais de saúde logo 
após o término da II Guerra Mundial, em vir-
tude das necessidades exigidas pelos familiares 
de soldados falecidos ou mutilados na guerra.

Ricardo ressaltou que a experiência 
com os grupos lançou luz sobre a impossibi-
lidade de uma posição neutra do profissional 
no campo da clínica. Sobre isso, destacou a 
afirmativa de que, no centro da medicina, 
está sempre uma relação humana entre o 
paciente e o médico.

Ao fim da apresentação, frisou que, 
até sua morte, em 1970, a obra de Michael 
Balint teve divulgação muitas vezes restrita 
à sua prática com os Grupos Balint. Seu 
legado, todavia, ultrapassa a criação desses 
grupos, uma vez que permitiu estender a 
técnica psicanalítica a uma melhor compre-
ensão das relações entre médico e paciente, 
sobretudo no terreno hospitalar, nos ser-
viços de pediatria e medicina em geral. O 

húngaro também contribuiu para a huma-
nização das duas disciplinas.

Encerrando a rodada de conferências, 
o honorário nacional Abraham Eksterman 
abordou a trajetória do doutor Dani-
lo Perestrello (1916-1989), professor do 
setor de psicossomática da 1ª cátedra de 
clínica médica da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Brasil, responsável por 
desenvolver importante trabalho que tinha 
por objetivo focar a ação do médico não 
predominantemente na doença, mas no 
paciente. Segundo Perestrello, os fatores sub-
jetivos deveriam integrar a centralidade dos 
interesses médicos, ressaltando a importân-
cia do fato emocional das doenças, o estudo 
das relações humanas, a análise do chama-
do “estresse social” e a utilização da relação 
médico-paciente como recurso terapêutico.

Ao fim da apresentação, Eksterman afir-
mou que a principal contribuição psicanalítica 
de Perestrello à prática medica pode ser resu-
mida em singularidade e interação, tema que 
coincide com os estudos epistemológicos bem 
atuais que já não isolam os objetos-alvo do 
observador, mas incluem o observador como 
parte do estudo do objeto. Dessa maneira, 
a relação médico-paciente se torna elemen-
to central da prática médica, uma vez que 
humanizar a prática médica impõe conhecer 
o doente, que, por sua vez, obriga o profissio-
nal a estabelecer vínculo com sua biografia e 
com as expressões afetivas que o caracterizam e 
constroem com o médico a relação terapêutica.
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ATA	DA	 14ª	SESSÃO	ORDINÁRIA	DA	ACADEMIA	NACIONAL	DE	MEDICINA,	RELATIVA	AO	 190º	ANO	
ACADÊMICO,	REALIZADA	NO	DIA	25/10/2018,	QUINTA-FEIRA,	ÀS	18	HORAS,	NA	SEDE	DA	ACADEMIA	
NACIONAL	DE	MEDICINA.	
	
1º	Vice-Presidente:	Acad.	Antonio	Egidio	Nardi	
Secretário-Geral:	Acad.	José	Galvão-Alves	
	
Com	quórum	regimentar	e	na	ausência	justificada	do	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva,	o	1º	Vice-
Presidente,	 Acad.	 Antonio	 Egidio	Nardi	 declarou	 aberta	 a	 14ª	Sessão	Ordinária	 do	 190º	 Ano	Acadêmico,	
colocando	em	discussão	e	aprovação	as	atas	das	Sessões	de	20	e	27	de	setembro	e	4	de	outubro	e,	não	
havendo	nenhuma	manifestação	por	parte	dos	Acadêmicos,	foram	aprovadas.	Nas	Comunicações	da	Secretaria,	
o	Acad.	José	Galvão-Alves	informou	que	a	Missa	de	Sétimo	Dia	do	Honorário	Nacional	Luiz	Fernando	Rocha	
Ferreira	da	Silva	 será	 realizada	no	dia	29	de	outubro	às	18h	no	Santuário	Nossa	Senhora	Mãe	da	Divina	
Providência,	localizado	na	Rua	do	Catete	nº	113,	no	bairro	da	Glória.	Nas	Comunicações	dos	Acadêmicos,	o	
Acad.	Walter	 Araújo	 Zin	 fez	 a	 doação	 da	 obra	 “Bases	 da	 Fisioterapia	 Respiratória	 -	 Terapia	 Intensiva	 e	
Reabilitação”	para	a	Biblioteca	Alfredo	do	Nascimento	e	Silva,	na	qual	pôde	contribuir	com	dois	capítulos	a	
respeito	de	Respiração	Artificial.	O	Acad.	Ricardo	José	Lopes	da	Cruz	comunicou	a	realização	de	solenidade	
em	homenagem	aos	210	anos	da	Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro,	evento	
realizado	por	meio	de	cooperação	entre	as	duas	 instituições,	no	dia	6	de	novembro	de	2018,	às	20h.	Não	
havendo	mais	Comunicações	por	parte	dos	Acadêmicos,	o	1º	Vice-Presidente,	Acad.	Antonio	Egidio	Nardi,	deu	
continuidade	ao	Simpósio	“Doenças	Orovalvares	Mitral	e	Aórticas”.	O	Dr.	Arnaldo	Rabischoffsky	apresentou	a	
conferência	“Recentes	Progressos:	Avanços	da	Ecocardiologia”.	Na	sequência,	o	Acad.	Carlos	Antonio	Mascia	
Gottschall	fez	apresentação	acerca	da	“História	da	Angioplastia	Coronariana”.	Ao	final	das	conferências,	seguiu-
se	rodada	de	discussões	da	qual	participaram	os	Acadêmicos	José	Galvão-Alves	e	Cláudio	Buarque	Benchimol.	
Ao	 final	 das	 discussões,	 o	 1º	 Vice-Presidente,	 Acad.	 Antonio	 Egidio	Nardi,	 deu	 por	 encerrada	 a	 Sessão.	
Estiveram	presentes	os	Acadêmicos:	Omar da Rosa Santos,	Cláudio	Buarque	Benchimol,	Antonio	Egidio	
Nardi,	Fabio	Biscegli	Jatene,	Pietro Novellino,	Carlos	Alberto	de	Barros Franco,	Milton	Ary	Meier,	Rossano	
Kepler	Alvim	Fiorelli,	Claudio Cardoso de Castro,	José Galvão-Alves,	Walter	Araújo	Zin,	Jayme	Brandão	de	
Marsillac,	Orlando Marques Vieira,	Maurício	Augusto	Silva	Magalhães	Costa,	Adolpho Hoirisch,	Carlos	
Antonio	Mascia	Gottschall,	Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro,	Jorge	Fonte	de	Rezende	Filho,	Carlos Alberto 
Basílio	 de	Oliveira,	 José	Hermógenes	Rocco	Suassuna,	Ricardo	 José	 Lopes	 da	Cruz,	Carlos Eduardo 
Brandão	Mello,	Mario	Barreto	Corrêa Lima	(23).	
	
	
	

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Seguindo a tradição da instituição, em 
25 de outubro de 2018, foi realizada mais 
uma reunião científica na Academia Nacio-
nal de Medicina (ANM). O tema abordado, 

doenças orovalvares, reuniu especialistas 
renomados no anfiteatro Miguel Couto, sob 
a coordenação dos cardiologistas e Acadêmi-
cos Cláudio Benchimol e Carlos Gottschall.

S e s s ã o
25 de outubro de 2018

s

Simpósio sobre doenças orovalvares  
é realizado na ANM

Acadêmicos Carlos Gottschall, Antonio Nardi e Cláudio Benchimol na mesa diretora do simpósio.
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O simpósio foi aberto com o doutor 
Luiz Antonio Ferreira Carvalho, do Hospi-
tal Pró-Cardíaco/Hospital São Lucas, com a 
palestra: “Tratamento percutâneo das doen-
ças da valva mitral”. O cardiologista iniciou 
a apresentação afirmando que a insuficiên-
cia valvar mitral é uma das doenças valvares 
adquiridas mais comuns, com prevalência 
de aproximadamente 7% a 10% na popu-
lação com idade superior a 75 anos. Em 
seguida, apresentou a valvuloplastia mitral 
percutânea, destacando que tem como 
principais atributos a avaliação precisa da 
eficácia do procedimento, a otimização das 
decisões durante a intervenção e a rápida 
identificação das complicações.

Luiz Antonio encerrou sua fala ao des-
tacar casos clínicos de pacientes acometidos 
de insuficiência mitral grave e com alto ris-
co para a cirurgia, como aqueles em idade 
avançada, disfunção ventricular esquerda, 
presença de comorbidades etc. Para esses 
casos, chamou a atenção para o fato de que 
a introdução do tratamento com o chamado 
Mitraclip abre novas perspectivas, uma vez 
que o dispositivo é capaz de reduzir signifi-
cativamente os sintomas e a progressão da 
doença, melhorando a qualidade de vida 
dos pacientes. Os bons resultados associados 
ao Mitraclip, todavia, dependem da corre-
ta indicação, que deverá ser feita por uma 
equipe multidisciplinar.

Ao falar sobre a perspectiva cirúrgica 
do tratamento das doenças da valva mitral, 

o doutor Alexandre Siciliano, do Hospi-
tal Pró-Cardíaco, fez o levantamento e a 
classificação das doenças da valva mitral: 
insuficiência mitral primária e secundária, 
estenose mitral reumática e calcificada e as 
chamadas lesões mistas.

Na conclusão, chamou a atenção para o 
fato de que quaisquer que sejam as técnicas 
utilizadas durante a cirurgia, a experiência 
acumulada acerca das intervenções sobre 
a válvula mitral aponta para a necessidade 
do desenvolvimento de técnicas que mini-
mizem o trauma operatório. Além disso, 
ressaltou a tendência do crescimento da 
chamada intervenção transcateter. Por fim, 
destacou a importância de investir na cria-
ção de um centro de excelência para esses 
tratamentos, focado em processos, pessoas 
e estrutura adequados para o atendimento 
aos pacientes.

Após aludir ao tratamento das doen-
ças da válvula mitral, o simpósio debateu a 
terapêutica das doenças da valva aórtica. O 
primeiro a se apresentar, abordando o trata-
mento percutâneo, foi o doutor André Luiz 
Feijó, da Casa de Saúde São José, que res-
saltou que a estenose aórtica é uma doença 
grave que, quando não tratada, conta com 
taxas de mortalidade que chegam a 50% 
em dois anos.

Apesar de destacar que, na maior par-
te dos casos, a cirurgia é o gold standard, 
sua apresentação consistiu na abordagem 
de casos em que o risco cirúrgico se sobre-
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põe aos benefícios do tratamento cirúrgico. 
Para esses casos, quase sempre envolvendo 
pacientes com idade avançada e comorbida-
des, o implante valvar aórtico é uma opção 
contundente, com quadros de boa evolução 
pós-operatória e manutenção dos parâme-
tros ecocardiográficos.

Na sequência, o Acadêmico Fabio 
Jatene discutiu o “Tratamento cirúrgico 
das lesões da valva aórtica”, apresentando 
dados sobre os gastos referentes às doenças 
orovalvares mitral e aórticas para o sistema 
de saúde estadunidense, ressaltando que a 
estenose aórtica é apontada como a próxima 
epidemia cardíaca.

O Acadêmico discorreu sobre as novas 
tecnologias utilizadas no tratamento cirúr-
gico, apontando grandes desafios na área, 
sobretudo os relacionados ao aumento dos 
gastos para os sistemas de saúde já sobre-
carregados dos países em desenvolvimento. 
Para ele, se por um lado a nova tecnologia 
vai aumentar os custos, por outro é possí-
vel “compensá-los” com um menor tempo 
de internação hospitalar, recuperação mais 
rápida e retorno precoce ao trabalho, entre 
outros benefícios. Por fim, chamou a aten-
ção para a implantação de parcerias com 
centros internacionais, visando fomentar a 
inovação tecnológica dentro do país.

Na segunda etapa do simpósio, o dou-
tor Arnaldo Rabischoffsky, do Hospital 
Pró-Cardíaco, apresentou uma conferência a 
respeito dos avanços da ecocardiografia, res-

saltando que, entre os progressos observados 
nos últimos anos, se destacam o arquiva-
mento das imagens e o aumento significativo 
da qualidade delas, o desenvolvimento de 
aparelhos portáteis, a diminuição das sondas 
de ETE, as evoluções no uso do contraste 
ultrassonográfico, a técnica de Strain, entre 
outros.

Para concluir, afirmou que os avan-
ços na ecocardiografia são constantes, 
beneficiando pacientes com quadros mais 
complexos, e destacou a necessidade de 
investimento na capacitação dos médicos. 
Acerca das perspectivas futuras, frisou que 
medidas cada vez mais automáticas estarão 
disponíveis num futuro breve.

O simpósio foi encerrado com a confe-
rência do Acadêmico e cardiologista Carlos 
Gottschall, cuja apresentação versou sobre 
a história da angioplastia coronariana, em 
especial do precursor da técnica, o doutor 
Andreas Grüntzig. Iniciou a apresentação 
ressaltando que a técnica é o mais impor-
tante tratamento da cardiopatia isquêmica e 
que seu uso beneficia mais de 4 milhões de 
pessoas por ano. Ao apresentar o histórico 
do desenvolvimento da técnica, Grüntzig 
enfrentou a descrença de seus colegas e obs-
táculos impostos por seus superiores.

Na conclusão, o Acadêmico fez uma 
revisão do legado do trabalho de Grünt-
zig, ressaltando que o método, além de ser 
o mais eficaz tratamento de cardiopatia 
isquêmica, pode ser aplicado em outros 
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órgãos. Destacou ainda que ele se encontra 
em contínuo aperfeiçoamento, princi-
palmente graças aos inúmeros cursos de 
divulgação e aprimoramento realizados. 
Por fim, afirmou que a técnica é obra de 

um gênio, não oriunda de impulso ou sor-
te, mas “de um trabalho longo, intuitivo e 
experimental, com correções e melhorias 
contínuas que nos assombram e benefi-
ciam até hoje”.

Para assistir na íntegra ao vídeo desse Simpósio,  
basta abrir esse QR Code abaixo em seu celular ou tablet.
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Na noite de 6 de novembro de 2018, o 
anfiteatro Miguel Couto, que já foi cenário 
de cerimônias memoráveis para a história da 
medicina nacional, viveu mais um dia de 

glória. Acadêmicos, docentes e autoridades 
de todo o país se reuniram em comemora-
ção aos 210 anos da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

S e s s ã o
6 de novembro de 2018

s

Em clima fraternal, ANM e UFRJ comemoram os 
210 anos da Faculdade de Medicina

No coquetel realizado após a solenidade, os doutores Luiz Eurico Nasciutti, Denise Fernandes Lopez 
Nascimento, Roberto Leher e Roberto Medronho junto ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva.
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(FM-UFRJ), fundada em 5 de novembro 
de 1808. Além da cerimônia na Academia 
Nacional de Medicina (ANM), também foi 
realizado um show da Orquestra Sinfôni-
ca da UFRJ, no dia anterior, e o seminário 
“Humanidades da saúde”.

Em sessão ordinária de 9 de agosto, 
o presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
nomeou os Acadêmicos José Galvão-Alves, 
Antonio Egidio Nardi e Ricardo José Lopes 
da Cruz para formar a comissão responsável 
por colaborar para as atividades científico-
-culturais relativas aos 210 anos da FM, 
fundada com o nome de Escola de Ana-
tomia, Medicina e Cirurgia, e instalada no 
Hospital Militar do Morro do Castelo. Em 
1973, foi determinada sua transferência para 
o campus da Cidade Universitária, na Ilha 
do Fundão, onde se encontra atualmente.

A história de ambas as instituições foi 
explorada e, em diversos momentos, costu-
rada por meio dos emocionados discursos 
proferidos durante a solenidade, marcando 
de maneira inequívoca o espírito de cele-
bração da cultura e da ciência nacionais. 
Somados, os colégios reúnem quase qua-
trocentos anos de história, fato que será 
reconhecido por um programa de cola-
boração, encabeçado pelos dirigentes das 
duas instituições, ainda sem data definida 
de lançamento.

Abrindo os trabalhos da solenidade, 
o doutor Jorge Alberto Costa e Silva deu 
as boas-vindas aos homenageados da noite, 

falando sobre a enorme alegria e honra por 
poder presidir uma celebração tão impor-
tante não só para a ANM, mas para toda 
a ciência brasileira. Em seguida, o doutor 
Roberto Medronho, diretor da FM-UFRJ, 
ressaltou a trajetória de excelência e resili-
ência da escola, destacando a relação com 
outras instituições irmãs, como a própria 
ANM e a Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro. 

Em seguida, apontou alguns momen-
tos históricos, como a demolição do prédio 
da Praia Vermelha, a construção do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho e as 
diversas unidades hospitalares associadas 
à UFRJ, como o Instituto de Neurologia 
Deolindo Couto, nomeado em homenagem 
ao ex-presidente da ANM.

O presidente encerrou a apresentação 
com uma frase do célebre do Acadêmico 
Clementino Fraga Filho, falecido em 2016: 
“A vida de uma instituição depende de mui-
tas vidas que a ela se dedicam.”

Na sequência, o vice-presidente da 
ANM e professor titular de psiquiatria da 
FM, doutor Antonio Egídio Nardi, salien-
tou a relação entre as duas instituições, 
afirmando estar duplamente feliz pela honra 
de compor a solenidade. Ressaltou que a 
atuação da FM na formação acadêmica e da 
ANM na propagação dos valores da medici-
na brasileira elevam o nível de excelência da 
área médica do país, tornando importante 
que as duas casas caminhem juntas. Depois, 
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homenageou aqueles que, entre os membros 
titulares e eméritos, integram a FM em suas 
diversas unidades, somando 43 Acadêmi-
cos, e afirmou que a instituição é “a grande 
presença universitária em nossa Academia”.

A etapa final da solenidade foi reservada 
aos discursos dos dirigentes das institui-
ções. O doutor Roberto Leher, 28º reitor 
da UFRJ, conduzido ao cargo no ano de 
2015, agradeceu à ANM pela generosidade 
em abrigar solenidade tão importante para a 
faculdade. Ele discorreu sobre a importância 
social do médico na sociedade e a necessida-
de de constante evolução no ensino médico 
brasileiro, que tem a marca da excelência 
em sua tradição.

Leher sublinhou que a fundação da 
ANM constitui o campo acadêmico da 
medicina no país, ressaltando o caráter 
pioneiro da egrégia instituição. Ele afirmou 
que a prática da medicina é democráti-
ca per se, uma vez que tem como missão 
a garantia a “qualquer um que tenha um 
rosto humano do direito a um bem-viver”. 
Encerrou o discurso relembrando que essa 
importantíssima homenagem à ANM e à 
FM-UFRJ é, em última análise, uma cele-
bração à ciência brasileira.

Coube ao anfitrião da noite, o presi-
dente Jorge Alberto Costa e Silva, realizar 
o discurso de encerramento. Em sua fala, 
destacou a honra da ANM em hospedar o 
evento, citando o poeta Victor Hugo — “o 
espírito enriquece com aquilo que recebe; 
o coração, com aquilo que dá” —, e afir-
mou que os colegas da UFRJ ali presentes 
“enriqueceram o espírito da ANM com suas 
palavras e coração com sua presença”.

Na sequência, discorreu sobre a impor-
tância da educação na formação não só do 
indivíduo, mas da sociedade de maneira 
geral, de modo que a educação é o mais 
forte vetor de harmonização da humani-
dade. Encerrou o discurso ressaltando as 
constantes transformações pelas quais a 
FM e a UFRJ passaram ao longo dos anos, 
destacando também o comprometimento 
da instituição com os valores basilares da 
medicina. Ao fim, citou Hipócrates: “Onde 
houver amor pela arte da medicina, também 
haverá amor pela humanidade.”

Após a solenidade, Acadêmicos e mem-
bros da congregação da UFRJ se reuniram 
no Salão Nobre da ANM para um coquetel 
de confraternização, encerrando a programa-
ção de comemorações dos 210 anos da FM.
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Em vigor desde 2016, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência garante uma série 
de direitos relacionados à acessibilidade, 
à educação e à saúde, além de estabelecer 

punições para atitudes discriminatórias, 
visando assegurar dignidade e inclusão 
a cerca de 45 milhões de brasileiros com 
algum tipo de deficiência. De acordo com 

S e s s ã o
6 de novembro de 2018

s

ANM e ABMR realizam sessão conjunta

Acadêmico Antonio Nardi; professor Hilton Koch; Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva (presidente) 
e Orlando Marques Vieira; doutores Izabel de Loureiro Maior e Miguel Abud Marcelino durante a 
abertura do simpósio.
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o art. 2º da lei, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas.

Considerando a relevância da discus-
são e a necessidade de disseminação de 
mais informações sobre o tema, a Academia 
Nacional de Medicina (ANM) e a Acade-
mia Brasileira de Medicina de Reabilitação 
(ABMR) organizaram uma sessão conjunta, 
idealizada pelos presidentes das duas insti-
tuições — Acadêmicos Jorge Alberto Costa 
e Silva e Hilton Koch, respectivamente — 
e coordenada pelo Acadêmico Orlando 
Marques Vieira, que integra os quadros 
de ambas. A mesa-redonda, denominada 
“A nova avaliação da deficiência segundo 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência”, contou com a participação dos 
doutores Miguel Abud Marcelino, da Facul-
dade de Medicina de Petrópolis/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (FMP/Fase), e Izabel 
de Loureiro Maior, da ABMR.

Após as palavras de abertura por parte 
do Acadêmico Orlando Marques Vieira, o 
doutor Miguel Abud Marcelino fez uma 
apresentação denominada “Compreenden-
do as interfaces entre a CIF, a Convenção 
da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência”, na qual compa-

rou os modelos Classificação Internacional 
de Deficiências, Incapacidades e Desvanta-
gens (Cidid) e Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF), ressaltando que o último é um mode-
lo biopsicossocial, dinâmico e interativo, 
diferente do modelo biomédico linear e 
focado no indivíduo daquele primeiro.

Ele apresentou o esquema interativo da 
CIF, abordando sua interface com fatores 
ambientais, sociais, e a relação com outras 
classificações internacionais, como o Código 
Internacional de Doenças (CID), chaman-
do a atenção para o fato de que a CIF tem 
por objetivo codificar o grau de comprome-
timento do indivíduo.

Doutor Marcelino também fez con-
siderações críticas a respeito dos modelos 
apresentados, principalmente no tocante 
aos termos utilizados na tradução para o 
português, que deram origem a algumas 
ambiguidades que não existiam nas versões 
originais, em inglês. Para ele, o perigo desses 
termos é a suposição de incapacidade por 
parte das pessoas com deficiência, quando 
muitas vezes o rendimento delas supera o 
de pessoas sem deficiência. Além disso, des-
tacou que a chamada inclusão só pode ser 
possível com autonomia, independência, 
protagonismo e equiparação de direitos e 
oportunidades.

Na sequência, a doutora Izabel de 
Loureiro Maior apresentou uma linha tem-
poral dos marcos dos direitos das pessoas 
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com deficiência, ressaltando que, apesar de a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), da Organização das Nações Uni-
das (ONU), de 1948, estar comemorando 
setenta anos, a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência só foi criada em 
2006, tendo a ratificação do Brasil completa-
do apenas dez anos. Acerca do preâmbulo da 
convenção, ela ressaltou a deficiência como 
um conceito em evolução e resultante das 
interações entre essas pessoas e as barreiras 
criadas por atitudes e pelo ambiente, que 
impedem a plena e efetiva participação delas 
na sociedade, em igualdade de oportunidade 
com as demais pessoas.

Sobre a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
nº 13.146/2015), discorreu a respeito da 
necessidade de avaliação e certificação da 
deficiência, destacando dois pontos prin-
cipais: políticas de ação afirmativa para 
pessoas com deficiência e identificação 
de indivíduos mais “vulneráveis” para a 
quantificação e a circunscrição dos custos 
envolvidos. Além disso, falou sobre o Índi-
ce de Funcionalidade Brasileiro (IFBr), que 
tem o objetivo de aferir o grau de funciona-
lidade do indivíduo, sendo sua construção 
baseada na CIF, a qual adota o modelo social 
da deficiência, considerando o ambiente em 
que a pessoa está inserida.

Acadêmico Pietro Novellino e professor Hilton Koch fazem a entrega do diploma de membro emérito 
ao Acadêmico Sergio Novis.
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Encerradas as apresentações, o doutor 
Hilton Koch anunciou a outorga do títu-
lo de membro honorário ao doutor Jorge 
Alberto Costa e Silva e a passagem à catego-
ria de membro emérito da ABMR ao doutor 
Sergio Novis, ambos eleitos em sessão no dia 
24 de setembro de 2018.

Na sequência, o Acadêmico Omar 
da Rosa Santos, orador oficial em ambas 
as casas, fez discurso em homenagem aos 
confrades, destacando os feitos da carreira 
de ambos.

Novis enfatizou que a compatibilidade 
dos valores das duas instituições resulta na 
concomitância de tantos nomes em seu qua-

dro de membros, bem como a importância 
do trabalho em equipe e da multidiscipli-
naridade para o trabalho da medicina de 
reabilitação.

A sessão foi encerrada com discurso do 
presidente Jorge Alberto Costa e Silva, que 
se disse reverenciado por receber tamanha 
honraria e que “medalhas contam uma parte 
da história de nossas vidas”. Sobre sua atu-
ação na área, mencionou que, durante sua 
gestão na Organização Mundial da Saúde 
(OMS), houve uma mudança na abordagem 
das deficiências, antes vistas como consequ-
ência da doença e, agora, como componente 
da saúde.

Sessão conjunta da ANM e da ABMR culminou na outorga do título de membro honorário ao 
presidente Jorge Alberto Costa e Silva.
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ATA	DA	 15ª	SESSÃO	ORDINÁRIA	DA	ACADEMIA	NACIONAL	DE	MEDICINA,	RELATIVA	AO	 190º	ANO	
ACADÊMICO,	REALIZADA	NO	DIA	08/11/2018,	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,	 declarou	 aberta	 a	 15ª	Sessão	
Ordinária	do	190º	Ano	Acadêmico,	anunciando	a	presença	do	Cônsul	Geral	da	França	no	Rio	de	Janeiro,	o	Sr.	
Jean	Paul	Guihaumé,	 convidando-o	 para	 tomar	 assento	 à	mesa	diretora.	Discorreu	 acerca	 do	 sucesso	 na	
realização	da	Sessão	de	Comemoração	dos	210	anos	da	Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	Federal	do	
Rio	de	Janeiro,	realizada	no	dia	6	de	novembro	de	2018,	às	20h,	fazendo	a	leitura	da	carta	de	agradecimento	
enviada	 pelo	Prof.	Dr.	Roberto	 de	Andrade	Medronho,	Diretor	 da	Faculdade	 de	Medicina	 da	Universidade	
Federal	do	Rio	de	Janeiro.	Na	sequência,	anunciou	consumação	do	projeto	“400	anos	de	conhecimento”,	a	ser	
realizado	por	meio	da	cooperação	entre	as	duas	instituições.	Nas	Comunicações	da	Secretaria,	o	Acad.	Ricardo	
José	Lopes	da	Cruz	 lembrou	que,	no	dia	22	de	novembro,	às	17h,	ocorrerá	o	 lançamento	da	obra	 “Câncer	
Cutâneo”	no	Salão,	a	qual	apresenta	entre	seus	autores	os	Acads.	Omar	Lupi	da	Rosa	Santos	e	Paulo	Marcelo	
Gehm	Hoff.	Comunicou	também	que	ocorrerá	a	inauguração	das	instalações	do	Centro	da	Memória	Médica	em	
29	de	novembro	de	2018,	às	17h,	e,	no	dia	30	de	novembro,	às	20h,	no	Jockey	Clube,	 terá	 lugar	o	Jantar	
Acadêmico.	Nas	Comunicações	dos	Acadêmicos,	o	Acad.	Pietro	Novellino	lamentou	o	falecimento	do	Dr.	João	
Ricardo	Moderno,	Presidente	da	Academia	Brasileira	de	Filosofia,	no	dia	6	de	novembro	de	2018.	O	Acad.	Omar	
da	Rosa	Santos	também	expressou	seus	sentimentos.	O	Acad.	Maurício	Augusto	Silva	Magalhães	Costa	fez	a	
doação	de	 três	exemplares	do	 livro	comemorativo	de	sua	cerimônia	de	posse	para	a	Biblioteca	Alfredo	do	
Nascimento	Silva.	O	Acad.	Omar	Lupi	da	Rosa	Santos	entregou	os	convites	físicos	para	o	lançamento	do	livro	
“Câncer	 Cutâneo”,	 mencionado	 anteriormente	 pelo	 Acad.	 Ricardo	 José	 Lopes	 da	 Cruz,	 destacando	 a	
contribuição	dos	Acadêmicos	José	Carlos	do	Valle	e	Rossano	Kepler	Alvim	Fiorelli	como	autores	de	capítulos	
desta	 obra.	 Ressaltou	 também	 a	 realização	 da	 conferência	 “Confocal	 Microscopy	 in	 Skin	 Cancer”,	 a	 ser	
ministrada	 pelo	 Prof.	 Giovanni	 Pallacani	 (Universidade	 de	 Modena)	 no	 dia	 22	 de	 novembro	 de	 2018,	 às	
18h30min.	Não	havendo	mais	comunicações	por	parte	dos	Acadêmicos,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	
e	Silva,	deu	início	à	Sessão	Conjunta	França-Brasil,	convidando	o	Sr.	Jean	Paul	Guihaumé,	Cônsul	Geral	da	
França	no	Rio	de	Janeiro,	para	fazer	breve	discurso	de	abertura	da	Sessão.	Na	sequência,	o	Acad.	Fernando	
Vaz	apresentou	conferência	intitulada	“Impacto	e	Influência	da	Cirurgia	Robótica	na	Urologia”.	O	convidado	da	
Académie	de	Médecine	de	France,	Dr.	 Jacques	Hubert,	discorreru	acerca	de	 “Cirurgia	Assistida	por	Robô:	
Princípios	e	 Indicações;	 treinamento	e	avaliação	de	habilidades.	Os	 resultados	de	uma	equipe	pioneira	e	o	
exemplo	de	um	diploma	universitário	francês”.	Ao	final	das	apresentações,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	
Costa	 e	 Silva,	 e	 o	 Acad.	 Fernando	 Vaz	 teceram	 significativos	 comentários	 acerca	 da	 apresentação	 e	 a	
importância	da	aproximação	das	duas	Academias.	Em	seguida,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva,	
deu	por	encerrada	a	Sessão.	Estiveram	presentes	os	Acadêmicos:	Jorge Alberto Costa e Silva,	Milton	Ary	
Meier,	Sergio	Augusto	Pereira	Novis, Pietro Novellino,	Orlando Marques Vieira,	Antonio Egidio Nardi,	
Omar da Rosa Santos,	Mauricio Younes	 Ibrahim,	Carlos	Alberto	Mandarim-de-Lacerda, Cláudio	Buarque	
Benchimol, Adolpho Hoirisch,	Walter	Araújo	Zin,	Mario	Barreto	Corrêa Lima,	Carlos Alberto Basílio de	
Oliveira,	Jayme Brandão	de	Marsillac,	Maurício	Augusto	Silva	Magalhães	Costa,	Talvane	Marins	de	Moraes	
(Honorário	Nacional),	Ricardo	José	Lopes	da	Cruz,	Fernando	Pires	Vaz,	Omar Lupi	da	Rosa	Santos,	Rossano	
Kepler	Alvim	Fiorelli,	Maurício Gomes Pereira (22).	
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Na sessão de 8 de novembro de 2018, 
a Academia Nacional de Medicina (ANM), 
instituição científico-cultural mais antiga 
do Brasil, realizou mais uma de suas tradi-
cionais sessões conjuntas com a Académie 

Nationale de Médecine, criada em 1820 
pelo rei Luís XVIII, da França.

A reunião faz parte de um programa 
especial pensado pelos presidentes das duas 
Academias e prevê um novo encontro, em 

S e s s ã o
8 de novembro de 2018

s

ANM recebe conferencista da Academia  
francesa para sessão conjunta

Reunião França-Brasil contou com as conferências dos doutores Fernando Vaz e Jacques Hubert, sob 
a presidência do presidente da ANM.
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solo francês, em maio de 2019. As palestras 
da noite privilegiaram a cirurgia robótica, 
com conferências do doutor Fernando Vaz, 
pelo lado brasileiro, e do doutor Jacques 
Hubert, chefe do Departamento de Uro-
logia do Hospital Universitário de Nancy.

Em sua fala, o Acadêmico Fernando 
Vaz apresentou um histórico da evolução da 
cirurgia robótica, ressaltando que a interven-
ção laparoscópica representou importantes 
avanços na área ginecológica. No entanto, a 
maior parcela dos pacientes urológicos não 
foi atendida por esses avanços. Dessa forma, 
considera-se o robô Da Vinci uma invenção 
da maior importância para a cirurgia prostá-
tica, com enorme repositório de pacientes.

O cirurgião declarou que o advento 
da cirurgia robótica criou novas variáveis 
importantes a serem consideradas, como o 
afastamento dos “cirurgiões eventuais” e o 
favorecimento dos especializados, a melhora 
exponencial e constante dos equipamentos 
cirúrgicos e a necessidade de reflexão sobre 
os custos tanto para os sistemas de saúde 
públicos quanto privados.

Ao fim, lembrou que, apesar de todos 
os avanços observados com a cirurgia robó-
tica, um dos fatores mais relevantes para 
garantir melhores resultados ao paciente é a 
correta seleção dos casos nos quais a cirurgia 
robótica vai representar uma melhoria na 
qualidade de vida. A esse respeito, afirmou 
que “o mais importante em um tratamento é 
o resultado, não o caminho percorrido” e se 

mostrou preocupado com o ressurgimento 
de complicações já superadas em razão de 
procedimentos tecnicamente falhos.

Na sequência, o doutor Jacques Hubert 
iniciou sua conferência ressaltando que 
eventos dessa natureza representam um 
testemunho da necessária relação amisto-
sa entre as Academias de medicina de todo 
o mundo. Ele discorreu sobre a experiên-
cia do Hospital de Nancy com a cirurgia 
robótica, destacando os métodos utilizados 
e os resultados obtidos. Sobre a história da 
cirurgia robótica, deu especial destaque ao 
doutor Phillipe Mouret, que, em 1987, 
realizou a primeira colecistectomia por via 
laparoscópica. Acerca desse procedimento, 
enumerou suas principais limitações: falta 
de coordenação mão-olho — haja vista que 
o médico precisa realizar o procedimento 
olhando para um monitor, e não para o 
paciente —, ângulo desconfortável para o 
médico e limitação do movimento em razão 
da rigidez dos instrumentos.

O francês lembrou que, no início dos 
anos 1990, houve uma “convergência de 
ideias” de grandes empresas, como a IBM e a 
Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), 
que uniram suas capacidades tecnológicas 
para o desenvolvimento da robótica como 
forma de superar os limites da cirurgia 
laparoscópica. No início dos anos 2000, 
existiam apenas quinze robôs na Europa, 
frente aos quase 5 mil existentes em todo o 
mundo atualmente.
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O fim da conferência do doutor Jacques 
Hubert foi dedicado a discutir os métodos 
de aprendizado para a cirurgia robótica e 
os desafios para os próximos anos. Ele res-
saltou a necessidade de um investimento 
constante no treinamento dos profissionais 
envolvidos. Evocando a experiência do Hos-
pital Universitário de Nancy, ressaltou que, 
diferentemente do que ocorreu em outros 
locais, a equipe de Nancy fez a opção de não 
partir diretamente para o uso do robô nas 
cirurgias em humanos.

Segundo ele, o treinamento prévio em 
laboratório, com simuladores, favoreceu a 
otimização da curva de aprendizado, per-
mitindo o desenvolvimento de três grupos 
de habilidades: básicas, que dizem respeito 
à manipulação do robô; avançadas, relacio-
nadas às técnicas cirúrgicas especializadas; 
e não técnicas, que focam no trabalho em 
grupo e na comunicação do médico com a 
equipe multidisciplinar que atuará nos pro-
cedimentos realizados.
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Na sessão ordinária de 22 de novem-
bro de 2018, na Academia Nacional de 
Medicina (ANM), foram apresentadas 
duas conferências de convidados inter-

nacionais. Os professores Mauro Carta 
e Giovanni Pallacani apresentaram seus 
trabalhos no anfiteatro Miguel Couto, na 
presença de acadêmicos, estudantes e pro-

S e s s ã o
22 de novembro de 2018

s

ANM recebe convidados internacionais para 
noite de conferências

Acadêmicos Walter Zin, Antonio Nardi, Jorge Alberto Costa e Silva (presidente) e Omar Lupi junto 
aos convidados.
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fissionais de diversos campos da área da 
saúde. O presidente Jorge Alberto Costa 
e Silva fez a abertura da sessão, reiterando 
o compromisso da ANM em expandir a 
atuação internacional por meio do inter-
câmbio científico, que culminaria em 
eventos como aquele.

Com conferência intitulada “Recen-
tes progressos: The WHO-Quality-Rights 
Project”, o professor Mauro Carta, da 
Università Degli Studi di Cagliari, dis-
correu sobre o projeto, considerado uma 
resposta da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) a novos desafios globais para 
a área da saúde. Por meio dessa iniciativa 
global, a instituição trabalha para melhorar 
a qualidade do atendimento prestado pelos 
serviços de saúde mental e promover os 
direitos humanos de pessoas com deficiên-
cias psicossociais, intelectuais e cognitivas. 
A iniciativa QR oferece uma nova aborda-
gem aos cuidados de saúde mental, baseada 
em direitos e orientada para a recuperação. 
Entre os princípios do projeto, estão liber-
dade de intervenções coercitivas; respeito 
pelo direito à capacidade legal e promoção 
da autonomia; escolha, inclusão da comu-
nidade e recuperação.

Carta enfatizou o fato de o fornecimen-
to de serviços de saúde de qualidade estar 
intrinsecamente associado ao respeito aos 
direitos humanos. Segundo ele, essa diretriz 
permitiu ao projeto engajar profissionais dos 
mais diversos campos, incluindo profissio-

nais de saúde, advogados, especialistas em 
qualidade de atendimento e outros que tra-
balham no campo dos direitos humanos, 
contribuindo, assim, para o projeto com 
diferentes habilidades e perspectivas.

Na sequência, o professor Giovanni 
Pellacani fez apresentação intitulada “Con-
focal Microscopy in Skin Cancer”, na qual 
abordou essa nova ferramenta para o estu-
do não invasivo da pele na resolução quase 
histopatológica, dando origem a imagens 
correspondentes a cortes horizontais da epi-
derme e da derme superficial. Ele disse que, 
como que a microscopia confocal fornece 
imagens de alta resolução e instantâneas de 
detalhes celulares e arquitetônicos na pele 
humana, tem sido muito explorada para a 
caracterização de diferentes doenças neoplá-
sicas da pele. Além do valor dessa técnica no 
diagnóstico de câncer de pele e melanoma, 
merece destaque a capacidade de captar dis-
tintos aspectos morfológicos que podem ser 
correlacionados com diferentes subtipos de 
melanomas.

Na conclusão, ele afirmou que a 
microscopia confocal, ao permitir a visua-
lização da arquitetura e da citologia da pele, 
representa o “elo perdido” entre os médicos e 
os patologistas. Além disso, uma integração 
de novos aspectos da microscopia confo-
cal, juntamente com técnicas de biologia 
molecular, pode acelerar significativamente 
a tradução da descoberta de biomarcadores 
com inestimável benefício clínico.
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Em 22 de novembro de 2018, a Aca-
demia Nacional de Medicina (ANM), que 
em julho completou 189 anos, realizou 
uma sessão científica em homenagem 
ao centenário do Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas (INI), cuja 
história é um patrimônio para a socieda-
de brasileira. O marco desse centenário 
contou com uma agenda de atividades 
que incluiu simpósios, exposições e um 
vídeo comemorativo contando a história 
da corporação.

Dando abertura ao simpósio, o presi-
dente da ANM, Jorge Alberto Costa e Silva, 
discorreu sobre a história do INI, destacando 
seu papel pioneiro no campo da infectologia 
e que sua história está intimamente ligada à 
da pesquisa clínica no Brasil. O Acadêmico 
frisou que, assim como a ANM, o INI já 
mudou de nome sem, todavia, alterar sua 
missão: a de impulsionar e desenvolver o 
campo da pesquisa clínica, buscando supe-
rar importantes enfermidades que assolam 
a população brasileira.

Por fim, destacou a atuação da Acadê-
mica Léa Camillo-Coura, que esteve à frente 
da organização do evento e é também um 
importante personagem da história da infec-
tologia no Brasil.

Na sequência, o Acadêmico Paulo 
Buss ressaltou a forte presença da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) nas fileiras da 
ANM, prova da íntima e histórica relação 
das duas instituições, consideradas pilares da 
saúde e da medicina brasileira. Ele afirmou 
que a temática do simpósio e as comemo-
rações do centenário do INI não poderiam 
vir em momento mais oportuno, em que 
a reemergência de grandes epidemias — 
como as do vírus ebola, H1N1 e H5N1 
—, aliada aos estudos acerca da resistência 
bacteriana, coloca em primeiro plano ins-
tituições e cientistas da área. Buss destacou 
ainda o fato de que o INI tem se preparado 
ao longo do tempo para servir de referência 
no acolhimento desses pacientes.

Em sua apresentação, a doutora Val-
diléa Veloso, Diretora do INI na gestão 

S e s s ã o
22 de novembro de 2018

s

Instituto de Infectologia Evandro Chagas 
recebe homenagem na ANM
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2017-2021, fez um apanhado da história do 
instituto, afirmando que a missão é produzir 
conhecimento e tecnologias para melhorar a 
saúde da população, por meio de ações inte-
gradas de pesquisa, atenção à saúde, ensino 
e vigilância, com interface humana-animal-
-ambiente, tendo como valores centrais o 
compromisso com o Sistema Único de Saú-
de (SUS) e a redução das iniquidades. Ela 
lembrou a atuação de figuras como Eurico 
Vilela, Evandro Chagas e Keyla Marzochi, 
pessoa crucial no processo de revitalização 
do instituto, iniciado na gestão do então 
presidente da Fiocruz, Sergio Arouca.

Para encerrar as palestras do dia, a 
doutora Nísia Trindade Lima, presiden-

te da Fiocruz, destacou o papel pioneiro 
dos trabalhos desenvolvidos no instituto, 
que, logo após a fundação, contava com 
o que havia de mais moderno na época, 
tanto em termos de equipamento quanto 
no que se refere a pessoal especializado. 
Ela destacou ainda que todas as atividades 
levadas a cabo sempre caminharam junto 
com a assistência prestada à população 
e o ensino de qualidade na formação de 
novos infectologistas, usando como exem-
plo a atuação durante a epidemia de HIV, 
dengue, Zika e chikungunya, além de qua-
lificar-se como uma unidade de referência 
na profilaxia contra o ebola.
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ATA	DA	16ª	SESSÃO	ORDINÁRIA	DA	ACADEMIA	NACIONAL	DE	MEDICINA,	RELATIVA	AO	190º	ANO	
ACADÊMICO,	 REALIZADA	 NO	 DIA	 22/11/2018,	 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,	declarou	aberta	a	16ª	Sessão	
Ordinária	do	190º	Ano	Acadêmico,	comunicando	a	nomeação	dos	Acads.	Carlos	Américo	de	Barros	e	
Vasconcelos	Giesta,	José	Galvão-Alves	e	Antonio	Egidio	Nardi	para	comissão	responsável	pela	atualização	
do	§1	do	Artigo	18	do	Estatuto	da	Academia	Nacional	de	Medicina,	para	que	este	esteja	de	acordo	com	o	
Código	Civil	(2002),	que	 instituiu	obrigatoriedade	da	coincidência	do	Ano	Fiscal	e	a	troca	de	gestão	nas	
instituições.	Salientou	que	no	dia	29	de	novembro	de	2018	será	realizada	a	última	Sessão	Ordinária	do	
ano,	data	que	coincidirá	com	a	inauguração	do	espaço	que	abrigará	o	Centro	da	Memória	Médica,	ocasião	
na	qual	será	ofertado	aos	Acadêmicos	coquetel	festivo,	a	partir	das	17h.	Seguiu	informando	que	foi	selado	
acordo	com	a	Academia	Nacional	de	Medicina	de	Portugal,	acordo	este	que	será	convertido	em	documento	
oficial.	Afirmou,	ainda,	que	a	Academia	Nacional	de	Medicina	do	Brasil	foi	convidada	a	participar	de	Sessão	
Solene	realizada	no	dia	10	de	dezembro	de	2018	em	celebração	aos	70	anos	da	Declaração	Universal	dos	
Direitos	Humanos.	Na	sequência,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva	 informou	que	o	Acad.	
José	Luiz	Gomes	do	Amaral	visitará	a	National	Academy	of	Medicine	(EUA)	no	mês	de	dezembro,	para	que	
avancem	as	negociações	de	um	acordo	de	colaboração	entre	as	duas	 instituições.	Acerca	da	Académie	
Nationale	de	Médicine	(França),	ressaltou	que	em	maio	de	2019	será	realizada	mais	uma	Sessão	Conjunta	
das	duas	instituições,	a	ser	realizada	no	Anfiteatro	Miguel	Couto.	Apresentou	também	os	desdobramentos	
da	comissão	designada	pela	Organização	das	Nações	Unidas	para	combater	o	alastramento	da	bouba	-		
afirmou	que,	graças	ao	trabalho	da	comissão,	foi	iniciado	projeto	para	erradicação	da	doença	em	dois	anos.	
Por	fim,	informou	que	a	Acad.	Eliete	Bouskela	tomará	posse	na	The	World	Academy	of	Sciences	(TWAS)	
em	cerimônia	a	ser	realizada	no	dia	30	de	novembro	de	2018,	razão	pela	qual	a	Acadêmica	não	poderá	
participar	do	Jantar	Acadêmico.	Na	sequência,	o	Presidente	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva	fez	o	lançamento	
do	vídeo	oficial	de	divulgação	do	relatório	final	do	Simpósio	“Early	Intervention	and	Diagnosis	in	Paediatric	
Neurodevelopment	Defects	 in	Brazil”,	realizado	nos	dias	29	e	30	novembro	de	2017,	em	parceria	com	a	
Academia	Brasileira	de	Ciências,	a	Fiocruz	e	a	Academia	de	Ciências	Médicas	do	Reino	Unido	(UKAMS).	
Nas	Comunicações	da	Secretaria,	o	Acad.	José	Galvão-Alves	informou	que	já	se	encontra	disponível	na	
Secretaria	Acadêmica	o	calendário	da	Academia	Nacional	de	Medicina	 relativo	ao	ano	de	2019,	 junto	à	
nova	edição	dos	Anais	da	Academia	Nacional	de	Medicina,	fechando	o	189º	Ano	Acadêmico.	Comunicou	
também	que	entre	os	dias	17	e	20	de	novembro	de	2018	foi	realizada	a	XVII	Semana	Brasileira	do	Aparelho	
Digestivo	 (SBAD	2018)	em	conjunto	com	a	XXXVI	Semana	Pan-americana	de	Enfermidades	Digestivas	
(SPED	2018),	no	Transamérica	Expo	Center,	em	São	Paulo.	Destacou	a	atuação	do	Honorário	Nacional	
Flávio	Antônio	Quilici,	presidente	da	SBAD	2018,	que	foi	auxiliado	pelo	também	Honorário	Nacional	Sender	
Miszputen.	 Informou	aos	presentes	que,	nesta	mesma	ocasião,	o	Acad.	Delta	Madureira	Filho	 foi	eleito	
Presidente	do	Colégio	Brasileiro	de	Cirurgia	Digestiva.	Na	sequência,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	
Costa	e	Silva,	abriu	a	palavra	aos	Acadêmicos.	O	Acad.	Omar	Lupi	da	Rosa	Santos	fez	doação	de	exemplar	
da	obra	“Câncer	Cutâneo”	para	a	Biblioteca	Alfredo	do	Nascimento	Silva.	Não	havendo	mais	comunicações	
por	parte	dos	Acadêmicos,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva	convocou	o	Acad.	Antonio	
Egidio	 Nardi	 para	 apresentar	 o	 Dr.	 Mauro	 Carta	 (Università	 Degli	 Studi	 di	 Cagliari),	 que	 proferiu	 a	
conferência	 “The	 WHO-Quality-Rights	 Project”.	 Na	 sequência,	 o	 Acad.	 Omar	 Lupi	 da	 Rosa	 Santos	
apresentou	 o	 segundo	 conferencista	 da	 noite,	 o	 Dr.	 Giovanni	 Pallacani	 (Università	 di	 Modena),	 que	
apresentou	aula	 intitulada	 “Confocal	Microscopy	 in	Skin	Cancer”.	Ao	 final	das	apresentações,	seguiu-se	
rodada	de	discussões,	da	qual	participaram	os	Acadêmicos	Omar	Lupi	da	Rosa	Santos	e	Antonio	Egidio	
Nardi.	Encerradas	as	discussões,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva,	deu	por	encerrada	a	
Sessão.	Estiveram	presentes	os	Acadêmicos:	Jorge Alberto Costa e Silva,	Claudio Cardoso de Castro,	
Alcino Lázaro	 da	 Silva,	 Omar da Rosa Santos,	 José Galvão-Alves,	 Walter	 Araújo	 Zin,	 Adolpho 
Hoirisch,	Jayme	Brandão	de	Marsillac,	Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro,	Gerson Canedo de Magalhães,	
Orlando Marques Vieira,	Milton	Ary	Meier,	Maurício Younes	Ibrahim,	Oswaldo Moura Brasil	do	Amaral	
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Filho,	Maurício	Augusto	Silva	Magalhães	Costa,	José	Hermógenes	Rocco	Suassuna,	Carlos Alberto 
Basílio	de	Oliveira,	Karlos	Celso	de	Mesquita,	Ricardo	José	Lopes	da	Cruz,	Talvane	Marins	de	Moraes	
(Honorário	 Nacional),	 Mario	 Barreto	 Corrêa Lima,	 Pietro Novellino,	 Cláudio	 Buarque	 Benchimol,	
Henrique Murad,	José Carlos do Valle,	José	Rodrigues	Coura,	Antonio	Egidio	Nardi,	Octávio	Pires	Vaz,	
Hildoberto Carneiro de Oliveira,	Paulo	Marchiori	Buss,	Arno von	Buettner	Ristow,	Marcelo	Marcos	
Morales,	Carlos Eduardo Brandão	Mello,	Paulo	Henrique	Murtinho	Couto,	Rui Haddad	(35).	
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Foi realizada, na tarde de 29 de 
novembro de 2018, a inauguração do 
espaço que abrigará o Centro da Memória 
Médica. Estiveram presentes na cerimônia 
Acadêmicos e autoridades das mais diver-
sas áreas, sinalizando uma nova etapa da 
história da Academia Nacional de Medi-
cina (ANM).

O museu da ANM, dedicado a divul-
gar a memória da medicina no Brasil, tem 
cerca de 1,6 mil peças divididas em diversas 
coleções, entre as quais instrumentos médi-
cos, artes plásticas, filatelia, artes decorativas 
— mesas e cadeiras da época do Império —, 
medalhas e coleção de óculos pertencentes a 
médicos, escritores, intelectuais e políticos.

S e s s ã o
29 de novembro de 2018

s

ANM inaugura espaço que abrigará Centro da 
Memória Médica

Acadêmicos na inauguração do espaço do Centro da Memória Médica.
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Já a biblioteca tem aproximadamen-
te 11 mil títulos, nacionais e estrangeiros, 
que englobam livros, teses da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, anais da 
ANM — que é o periódico mais antigo 
do Brasil em circulação — e obras raras, 
como o Erário mineral, o mais velho livro 
sobre medicina editado no Brasil, de autoria 
do doutor Luís Gomes Ferreira, datado de 
1735. Esse acervo, que faz parte do patri-
mônio cultural do Brasil, será o principal 
objeto de preservação do Centro da Memó-
ria Médica, objeto do convênio.

A construção do centro é considerada 
uma etapa vital de conservação e divul-
gação desse acervo, proporcionando-lhe 

estrutura física e visibilidade. Considerada 
a principal justificativa para a doação do 
terreno que abriga a sede da instituição, 
foi pleiteada por inúmeras administrações 
da ANM.

A criação do Centro da Memória 
Médica reforça a necessidade de democra-
tização no acesso da população a esse acervo 
de importância histórica imensurável, ideal 
presente na missão da instituição e em seus 
principais documentos constitutivos. Esti-
veram presentes na solenidade Acadêmicos, 
autoridades e convidados.

O museu ficará localizado na Avenida 
General Justo, 375, em contiguidade com a 
sede da ANM, no Centro do Rio de Janeiro.
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A penúltima sessão ordinária da 
ANM do dia 29 de novembro de 2018 
teve como marco o simpósio “Ensino 
médico”. Ao longo da tarde de quinta-
-feira, docentes e profissionais de diversas 

instituições e associações relacionadas 
ao ensino médico no Brasil se reuniram 
na quase bicentenária instituição para 
abordar aspectos e principais desafios 
relacionados ao tema.

S e s s ã o
29 de novembro de 2018

s

Simpósio na ANM discute ensino médico no 
Brasil

Acadêmicos Mario Barreto Corrêa Lima, José Galvão-Alves e Jorge Alberto Costa e Silva (presidente) 
junto ao doutor Lincoln Lopes Ferreira.
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O simpósio foi iniciado com a fala do 
presidente Jorge Alberto Costa e Silva, que 
destacou a importância do assunto, tendo 
em vista o crescimento exponencial da ofer-
ta de cursos de medicina à população sem, 
todavia, a devida regulação e acompanha-
mento por parte dos órgãos competentes. 
Além disso, os desafios de uma educação 
cada vez mais integrada às novas tecnologias 
também foram colocados na pauta do dia.

Em sua apresentação, o Acadêmico 
Raul Cutait chamou a atenção para o fato 
de haver, no Brasil, um número abusivo de 
novas escolas de medicina, muitas vezes sem 
competência mínima para formar médicos 
capacitados para atender às necessidades 
da população. Ele ressaltou a urgência de 
regulação e controle por parte do Governo 
Federal, a fim de garantir a qualidade do 
ensino. Por fim, afirmou que a definição do 
número de médicos de que o país precisa 
depende de uma série de fatores, como as 
condições do mercado de trabalho e o com-
promisso com uma distribuição simétrica 
por todas as regiões, prezando para que a 
oferta de profissionais seja proporcional à 
população de cada local.

Na sequência, o doutor Geraldo Cury, 
da Comissão de Acompanhamento e Moni-
toramento de Escolhas Médicas, abordou o 
processo de criação de escolas médicas no Bra-
sil, tendo como base a Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Ele opinou que a qualida-
de do ensino médico só poderá ser garantida 

mediante o monitoramento dos cursos de gra-
duação e pós-graduação. Além disso, lembrou 
a importância de criar um plano de carreira 
para os profissionais da área da saúde, com a 
implementação de uma política de educação 
permanente e de acompanhamento dos egres-
sos. Por fim, apontou que nenhuma dessas 
estratégias poderá ser completa sem o paralelo 
investimento na infraestrutura de saúde dos 
municípios, com sua devida manutenção e, 
onde for necessário, ampliação.

Em análise comparativa, os doutores 
Guilherme Succi, da Faculdade São Leopol-
do, e Alexandre Pinto Cardoso, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), comen-
taram as vantagens do ensino médico nas 
esferas privada e pública, respectivamente.

Sobre o ensino privado, o doutor 
Guilherme Succi apresentou aqueles que 
considera os pontos fortes dos cursos de 
medicina, em especial garantia de cumpri-
mento do calendário — conclusão em doze 
semestres —, melhores condições de trabalho 
para os professores e agilidade para possíveis 
trocas no corpo docente, infraestrutura ade-
quada, maior contato com novas tecnologias 
e apresentação da diversidade de cenários de 
práticas e investimentos na rede de saúde.

O doutor Alexandre Pinto Cardoso, 
por sua vez, ressaltou a forte integração 
docente assistencial do ensino público, 
as oportunidades de desenvolvimento de 
pesquisa e o contato com um ambiente 
democrático, plural e humanista. Ademais, 
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chamou a atenção para o caráter gratuito, 
destacando a importância do ensino em 
tempo integral.

Buscando desvendar os meios de vigí-
lia da qualidade médica no Brasil, o doutor 
Lincoln Lopes apresentou um panorama da 
situação atual do ensino médico no país, 
afirmando que o boom de matriculados em 
cursos de medicina nos últimos anos está 
calcado em três pilares: incentivo federal, 
financiamento e flexibilização nas regras para 
credenciamento de hospitais de ensino, mas 
que esses fatores ignoram as inúmeras neces-
sidades para a manutenção de um bom curso. 
Como forma de responder ao questionamen-
to no tema de sua palestra, ele discorreu sobre 
a criação de exames de desempenho, desta-
cando que o Brasil tem condições imediatas 
de criar um sistema de acreditação oficial, 
que deve ser sensível às mudanças do setor 
educacional e se tornar referência nacional 
para a qualidade da formação médica.

O fim da primeira etapa do simpósio 
foi marcado pela apresentação do Acadêmi-
co Samir Rasslan, que se dedicou a analisar 
a residência médica no Brasil. Em fala com 
forte caráter reflexivo, afirmou que, como 
resultado do avanço científico, tecnológi-
co, e do crescimento do conhecimento, 
os novos e jovens médicos aspiram a ser 
superespecialistas, afirmação que entra em 
conflito com o atual modelo de residência 
no país. Da mesma forma, criticou a abertu-
ra indiscriminada de novas escolas médicas 

que não oferecem aos egressos perspectivas 
proporcionais de alcançar uma formação 
minimamente adequada para o exercício 
profissional.

Na sequência, coube ao doutor Roberto 
Luiz D’Ávila, da Comissão de Humanidades 
Médicas, discursar sobre o código de ética 
para o estudante de medicina, ressaltando 
que este tem por objetivo estimular o desen-
volvimento de uma consciência individual e 
coletiva propícia ao fortalecimento de uma 
postura honesta, responsável, competente 
e ética. Depois, abordou temas de grande 
relevância para o cenário atual, como uso de 
redes sociais e plataformas de comunicação 
instantânea e participação e aplicação de 
atividades de recepção dos ingressantes dos 
cursos de medicina.

O simpósio foi encerrado com a 
doutora Maria Inês Fini, presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
que tratou do Revalida. Ela destacou que 
esse exame se justifica em razão da elevada 
demanda de revalidação de diplomas de 
cursos médicos obtidos no exterior e da 
dificuldade de atendimento na revalidação 
de diplomas pelas próprias instituições de 
ensino superior. Além do Revalida, tam-
bém discorreu sobre outras ferramentas 
de avaliação utilizadas pelo Inep, como o 
Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade) e o Sistema de Acreditação 
de Escolas Médicas (Saeme).
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ATA	DA	 17ª	SESSÃO	ORDINÁRIA	DA	ACADEMIA	NACIONAL	DE	MEDICINA,	RELATIVA	AO	 190º	ANO	
ACADÊMICO,	REALIZADA	NO	DIA	29/11/2018,	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,	 declarou	 aberta	 a	 17ª	Sessão	
Ordinária	do	190º	Ano	Acadêmico,	informando	que,	no	dia	4	de	dezembro	de	2018	às	9h	será	realizada	cerimônia	
em	celebração	à	passagem	a	emérito	do	Acad.	Roberto	Soares	de	Moura	na	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	
Janeiro.	Comunicou	também	a	indicação	do	Acad.	Jerson	Lima	da	Silva	para	a	presidência	da	Fundação	Carlos	
Chagas	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Informou	também	acerca	da	aprovação	do	Acad.	
Marcelo	Marcos	Morales	como	Professor	Titular	do	Instituto	de	Bioquímica	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	
Janeiro.	Nas	Comunicações	dos	Acadêmicos,	o	Acad.	Glaciomar	Machado	 fez	doação	da	obra	 “História	da	
Endoscopia	Digestiva”	para	a	biblioteca	Alfredo	do	Nascimento	Silva.	O	Acad.	Oswaldo	Moura	Brasil	do	Amaral	
Filho	congratulou	o	Acad.	Orlando	Marques	Vieira	por	seu	aniversário,	no	que	foi	seguido	por	todo	o	plenário	
Acadêmico.	O	Acad.	Pietro	Novellino	comunicou	que,	no	dia	12	de	dezembro	de	2018,	o	Acad.	Maurício	Augusto	
Silva	Magalhães	Costa	será	empossado	Presidente	Mundial	da	Sociedade	de	Mastologia,	em	Paris	(França).	
Não	havendo	mais	Comunicações	por	parte	dos	Acadêmicos,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva	
deu	 continuidade	 ao	 Simpósio	 Ensino	 Médico.	 O	 Dr.	 Roberto	 Luiz	 D’Ávila	 (Membro	 da	 Comissão	 de	
Humanidades	Médicas)	apresentou	conferência	intitulada	“O	Código	de	Ética	para	o	Estudante	de	Medicina	–	
Objetivos	e	Aplicabilidade”.	Na	sequência,	a	Dra.	Maria	 Inês	Fini	(INEP)	 fez	aula	sobre	“Formação	Médica	e	
Revalida”.	Encerradas	as	discussões,	o	Presidente,	Acad.	Jorge	Alberto	Costa	e	Silva,	deu	por	encerrada	a	
Sessão.	Estiveram	presentes	os	Acadêmicos:	Jorge Alberto Costa e Silva,	Milton	Ary	Meier,	Pietro Novellino,	
José Galvão-Alves,	José Horácio	Costa	Aboudib	Jr.,	José Carlos do Valle,	José Luiz Gomes do Amaral,	
Carlos	Antonio	Mascia	Gottschall,	Carlos	Américo	de	Barros	e	Vasconcelos	Giesta,	Omar da Rosa Santos,	
Antonio	Egidio	Nardi,	Oswaldo Moura Brasil	do	Amaral	Filho,	Sergio	Augusto	Pereira	Novis,	Raul Cutait,	
Maurício Gomes Pereira,	Karlos	Celso	de	Mesquita,	Carlos	Alberto	Mandarim-de-Lacerda,	Omar Lupi	da	
Rosa	Santos,	Mario	Barreto	Corrêa Lima,	Jayme	Brandão	de	Marsillac,	Octávio Pires Vaz,	Samir Rasslan,	
Rossano	Kepler	Alvim	Fiorelli,	Doris	Rosenthal	(Honorária	Nacional),	Maurício Younes	Ibrahim,	Ricardo	José	
Lopes	da	Cruz,	Gerson Canedo de Magalhães,	Carlos	Alberto	de	Barros Franco,	Maurício	Augusto	Silva	
Magalhães	 Costa,	 Silvano	 Mario	 Attilio	 Raia,	 Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro,	 José Gomes Temporão,	
Orlando Marques Vieira,	José	Hermógenes	Rocco	Suassuna,	José	Manoel	Jansen,	Adolpho Hoirisch,	Arno 
von	Buettner	Ristow,	Claudio Cardoso de Castro,	Jorge	Fonte	de	Rezende	Filho,	Omar Lupi	da	Rosa	Santos,	
Carlos Alberto Basílio	de	Oliveira,	José Augusto	da	Silva	Messias,	Marcello	André	Barcinski,	Roberto 
Soares de Moura,	Henrique Murad,	Natalino Salgado Filho,	Carlos Eduardo Brandão	Mello,	Glaciomar 
Machado,	 Delta Madureira	 Filho,	 José	 de	 Jesus	 Peixoto	 Camargo,	 Manassés	 Claudino	 Fonteles,	 Rui 
Haddad,	Brunno	 von	Ristow	 (Honorário	Estrangeiro),	Talvane	Marins	de	Moraes	 (Honorário	Nacional),	Rui	
Monteiro	de	Barros	Maciel,	Celso	Marques	Portela	(55).	
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Tal como ocorreu em 2017, a Acade-
mia Nacional de Medicina (ANM) incluiu 
uma sessão extra, no dia 12 de dezembro 
de 2018, realizada fora do calendário oficial 
de suas atividades científicas — tradicional-
mente de março a novembro —, voltada 
para a discussão de tratamentos e técni-
cas localizados na fronteira da inovação 
científica.

Na divulgação da atividade, a institui-
ção ressaltou que, cada vez mais, o foco se 
desloca do tratamento das doenças para a 
cura, de fato. Nesse contexto, as terapias 
evidenciadas no nível genético são poten-
cialmente revolucionárias. Essas inovações 
estão sendo geradas, em grande parte, no 
ecossistema de startups de biotecnologia, em 
geral oriundas de ambientes acadêmicos e 
que florescem com os investimentos de capi-
tal de grandes empresas e fundos públicos 
e privados.

O evento foi iniciado com a apresen-
tação do doutor Geoff MacKay, presidente 

e CEO da Avrobio, considerada líder em 
terapias genéticas baseadas em lentivírus. 
Os trabalhos desenvolvidos pela Avrobio 
estão focados no estágio clínico, e a empre-
sa desenvolve terapias disruptivas que têm o 
potencial de transformar a vida dos pacien-
tes numa única dose.

Em sua palestra, intitulada “The Emer-
gence of ex vivo Gene Therapy”, o doutor 
MacKay ressaltou o grande potencial curati-
vo das chamadas terapias ex vivo, destacando 
que agentes condicionantes direcionados 
pode ajudar a ampliar o uso dessas terapias 
para uma gama ainda maior de indicações 
de doenças, como as de Fabry, Gaucher e 
Pompe.

Na sequência, com palestra intitulada 
“Translating Genome Editing into Grea-
tly Needed Products”, o doutor Matthew 
Kane, Presidente e CEO da Precision Bios-
ciences, versou sobre plataformas de edição 
genômica, como a Arcus. Essas plataformas 
vêm sendo estudadas há mais de vinte anos, 

S e s s ã o
12 de dezembro de 2018

s

ANM realiza sessão extraordinária para 
discutir fronteiras na inovação em medicina 

translacional
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sempre mantendo a premissa de resolver 
problemas críticos enfrentados pela humani-
dade. Ao descrever os mecanismos da edição 
de genoma e suas aplicações, ele enfatizou 
que, para desenvolver imunoterapias contra 
o câncer, plataformas como a Arcus são uti-
lizadas para reprogramar células humanas a 
fim de se tornarem “máquinas” altamente 
direcionadas e eliminadoras de câncer.

Ao fim das apresentações, o primeiro 
vice-presidente da ANM, Acadêmico Anto-
nio Egidio Nardi — que presidiu a sessão 
em razão da ausência justificada do presi-
dente Jorge Alberto Costa e Silva, que se 

encontrava em viagem internacional para 
representar a ANM nos compromissos fir-
mados pelo núcleo de relações institucionais 
internacional —, agradeceu aos convidados 
pelas apresentações e chamou a atenção para 
o caráter altamente inovador das tecnologias 
apresentadas. Do mesmo modo, reafirmou 
o compromisso da ANM em se apresentar 
como uma plataforma catalisadora de novas 
terapias que tenham o potencial para melho-
rar significativamente a vida dos pacientes, 
sempre levando em consideração a bioéti-
ca e os rigorosos padrões científicos para a 
implementação de novas tecnologias.
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Rio	de	Janeiro,	27	de	novembro	de	2017	
 
 
À	Excelentíssima	Senhora	Ministra	Cármen	Lúcia	Antunes	Rocha	

Presidente	do	Supremo	Tribunal	Federal	
 
A	Academia	Nacional	de	Medicina	 (ANM)	 vem	a	público	manifestar	 a	

sua	 preocupação	 em	 relação	 à	 criminalização	 do	 aborto	 no	 Brasil	 e	

suas	consequências	para	as	mulheres	e	para	a	saúde	pública.	Todos	

os	anos,	centenas	de	milhares	de	mulheres	no	país	recorrem	ao	aborto	

para	 interromper	 uma	 gravidez	 indesejada,	muitas	 vezes	 procurando	

serviços	clandestinos	que	 representam	 riscos	para	a	sua	segurança	e	

saúde.	 Quando	 realizado	 em	 condições	 adequadas,	 segundo	 os	

protocolos	 recomendados	 pela	 OMS,	 o	 aborto	 é	 um	 procedimento	

seguro	 e	 eficaz,	 com	 baixo	 risco	 de	 sequelas	 e	 que	 contribui	 para	

reduzir	a	morbimortalidade	materna.	O	 tema	precisa	ser	debatido	com	

base	em	evidências	científicas	e	nas	experiências	bem	documentadas	

dos	 países	 onde	 a	 interrupção	 voluntária	 da	 gravidez	 é	 realizada	

legalmente.	
 

Enquanto	 organização	 cuja	missão	 é	 promover	 informação	médica	 e	

influenciar	políticas	públicas	em	saúde,	entendemos	que	é	nosso	dever	

alertar	 para	 as	 graves	 consequências	 para	 a	 saúde	 pública	 geradas	

pela	criminalização	do	aborto.	
 

O	 Brasil	 possui	 uma	 das	 legislações	 mais	 restritivas	 do	 mundo,	

permitindo	 o	 aborto	 apenas	 em	 casos	 de	estupro,	 de	 risco	 à	 vida	 da	

mulher	e,	mais	 recentemente,	em	caso	de	anencefalia.	Essa	 limitação	

força	 as	 mulheres,	 principalmente	 as	 com	 maior	 vulnerabilidade	

socioeconômica,	 a	 buscarem	 serviços	 clandestinos	 ou	 mesmo	 a	

provocar	 a	 interrupção	 da	 gravidez	 sem	 nenhuma	 segurança	 ou	

orientação	 médica,	 gerando	 mortes	 e	 sequelas	 que	 poderiam	 ser	

evitadas.	 Infelizmente,	 trata-se	de	uma	prática	bastante	 comum:	mais	
de	 meio	 milhão	 de	 mulheres	 realizaram	 um	 aborto	 ilegal	 em	 2015,	

quase	uma	mulher	por	minuto,	de	acordo	com	a	Pesquisa	Nacional	do	

Aborto1.	
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A	mortalidade	materna	é	um	problema	persistente	no	Brasil	apesar	dos	

muitos	esforços	programáticos	realizados	para	tentar	reduzi-la	ao	longo	

das	últimas	décadas.	A	meta	de	 redução	da	mortalidade	materna	 em	

3/4	entre	1990	e	2015	 representa	o	único	dos	Objetivos	do	Milênio	do	

campo	 da	 saúde	 não	 alcançado	 pelo	 Brasil2.	Há	 uma	 relação	 direta	

entre	mortalidade	materna	e	o	aborto	 inseguro,	corroborada	por	dados	

do	 Ministério	 da	 Saúde.	 As	 complicações	 por	 aborto	 inseguro	 estão	

entre	 as	 cinco	 principais	 causas	 de	 mortalidade	 materna	 direta	 	 no	

país3.	 Um	 número	 que	 pode	 ser	 maior	 dependendo	 do	 contexto	

regional,	como	no	caso	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	que	viu	o	aborto	

saltar	da	sexta	para	quarta	causa	no	último	ano4.	Por	sua	ilegalidade	e	

estigma,	 pesquisas	 apontam	 que	 a	 morbi-mortalidade	 por	 aborto	

inseguro	é	ainda	maior	do	que	os	números	oficiais	indicam.	
 

A	 cada	 ano,	 o	 SUS	 recebe	 cerca	 de	 200	 mil	 internações	 para	

tratamento	 das	 complicações	 relacionadas	 ao	 aborto5,	 o	 que	

representa	 o	 segundo	 procedimento	 mais	 comum	 nos	 serviços	 de	

ginecologia	 –	 gerando	 um	 custo	 adicional	 de	 R$	 40	 milhões	 a	 um	

sistema	 já	saturado6.	Em	países	onde	o	aborto	é	 legalizado,	o	aborto	

medicamentoso	 (combinação	do	uso	de	mifepristone	com	misoprostol)	

é	 realizada	de	 forma	simples,	barata	e	segura,	sem	 risco	à	saúde	 da	

mulher	nem	sobrecarga	ao	sistema	de	saúde.	
 

A	 experiência	 internacional	 demonstra,	 inclusive,	 que	 leis	mais	 duras	

não	 garantem	 a	 diminuição	 dos	 abortos.	 Pelo	 contrário,	 uma	 maior	

restrição	força	mulheres	a	procurarem	formas	cada	vez	mais	perigosas	

de	 interromper	 uma	 gravidez	 indesejada.	 Um	 estudo	 publicado	 no	

periódico	 britânico	 The	 Lancet	 em	 2016	 comprovou	 que	 em	 países	

onde	 o	 aborto	 foi	 legalizado	 houve	 uma	 queda	 tanto	 no	 número	 de	

procedimentos,	quanto	de	mortes	maternas.	Se	em	1990	cerca	de	39	

milhões	 de	 casos	 de	 abortos	 eram	 registrados	 nos	 países	 de	 renda	

baixa,	 que	 tem	 leis	mais	 restritivas,	 hoje	 eles	 chegam	 a	 50	milhões.	

Nos	países	de	 renda	alta,	que	ampliaram	o	acesso	ao	aborto	seguro	

nas	últimas	décadas,	eles	foram	em	uma	direção	oposta,	passando	de	

12	milhões	para	7	milhões7.	
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A	 experiência	 recente	 de	 países	 como	 Uruguai	 e	 Portugal	 também	

ressalta	a	melhoria	nos	 indicadores	de	saúde	pública	verificados	após	

a	 legalização	da	 interrupção	voluntária	da	gravidez,	associada	à	oferta	

de	serviços	adequados	à	população:	os	dois	países	registraram	queda	

no	 número	 de	 abortos	 realizados	 e	 redução	 a	 zero	 da	 mortalidade	

materna	 em	 função	 do	 aborto8.	 Nos	 últimos	 anos,	 países	 Africanos,	

como	Quênia,	Etiópia	e	Ruanda,	aprovaram	 leis	para	ampliar	o	acesso	

ao	aborto	em	 casos	de	 risco	à	saúde	da	mulher9.	E	 recentemente,	 a	

América	do	Sul	viu	Chile	e	Bolívia	aumentarem	as	indicações	em	que	o	

aborto	é	permitido.	
 

Na	 medida	 em	 que	 o	 Congresso	 Nacional	 contempla	 medidas	 que	

podem	 reduzir	 as	 situações	 em	 que	 uma	 mulher	 pode	 legalmente	

interromper	 uma	gravidez,	 a	ANM	entende	 que	este	 debate	 deve	 ser	

embasado	 em	 evidências	 científicas	 e	 numa	 perspectiva	 de	 saúde	

pública,	e	não	sob	uma	ótica	moral	ou	religiosa.	
 

Com	 a	 Ação	 de	 Descumprimento	 de	 Preceito	 Fundamental	 (ADPF)	

442,	que	foi	protocolada	em	março	no	Supremo	Tribunal	Federal	e	que	

defende	a	descriminalização	do	aborto	até	a	décima	segunda	semana	

de	gravidez,	o	Brasil	 tem	a	chance	de	seguir	uma	 tendência	global	de	

ampliação	 de	 direitos	 reprodutivos	 e	 sexuais	 e	 de	 tirar	 da	

clandestinidade	 uma	prática	 que	 é	 comum		e	 persistente	 em	 	nossa	

sociedade.	
 

Diante	 deste	 imenso	 desafio	 de	 saúde	 pública,	 a	 ANM	 realizou	 em	

2016	 um	 simpósio	 com	 especialistas	 em	 saúde	 reprodutiva,	

epidemiologia,	 economia	 e	 direito	 para	 discutir	 o	 impacto	 do	 aborto	

como	 problema	 de	 saúde	 pública	 e	 os	 possíveis	 caminhos	 para	

enfrentar	 a	 questão.	 Tivemos	 um	 debate	 amplo	 e	 embasado	 em	

aspectos	médicos	e	éticos,	 cuja	 conclusão	 vê	na	descriminalização	 o	

caminho	mais	promissor	para	vencer	o	estigma	e	gerar	evidências	mais	

sólidas	sobre	a	extensão	dos	abortos	inseguros	no	país.	É	também	por	

meio	 da	 descriminalização,	 acompanhada	 de	 um	 robusto	 incremento	

de	educação	 em		saúde	 reprodutiva,	aumento		do		acesso	 a		métodos	
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contraceptivos	 e	 planejamento	 familiar,	 que	 conseguiremos	 diminuir	 o	

número	de	mulheres,	principalmente	as	mais	pobres	e	em	situação	 de	

vulnerabilidade,	 que	 põem	 suas	 vidas	 em	 risco	 para	 interromper	 uma	

gravidez	indesejada.	
 

A	ANM	reitera	a	recomendação	da	ONU	para	que	 leis	sejam	 revistas	a	

fim	 de	 garantir	 o	 direito	 à	 saúde	 da	 mulher	 como	 uma	 política	

fundamental	de	direitos	humanos	e	de	saúde.	Para	nós,	é	primordial	que	

os	Ministros	do	STF	encarem	este	debate	com	o	compromisso	de	fazer	

cumprir	os	princípios	de	nossa	Carta	Constitucional.	
 
 
 
 
 
 
 

1	DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo and MADEIRO, Alberto. Pesquisa Nacional de Aborto 2016. 
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2017, vol.22, n.2, pp.653-660. ISSN 1413-8123. 
2	Relatório elaborado pela Secretaria de Política para Mulheres (SMP) 
3	DataSUS, 2015 
4	Dados do SIM, julho de 2017 
5	DataSUS, 2017 
6	Levantamento do Aos Fatos no banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
(SIH/SUS) 
7	Sedgh G et al., Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional 
levels and trends, Lancet, 2016 
8	Dados de levantamento da Associação para o Planejamento da Família 
9	Briefing Paper: Abortion Worldwide: 20 years of reform. Center for Reproductive Rights. 

 
 

Atenciosamente,	
 

 
Jorge	Alberto	Costa	e	Silva	
Presidente	
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2). Se o Editor receber revisões conflitantes, o artigo 
é sempre enviado a 1 ou 2 Revisores adicionais, antes 
da decisão final do Editor. Se for julgado necessário 

pelo Editor ou pelos Revisores, estudos estatísticos 
incluídos no manuscrito serão analisados por um es-
tatístico. 

Os Anais da Academia Nacional de Medicina acei-
tam a submissão de artigos originais e artigos especiais 
(História da Medicina, p.ex.). 

Artigos de revisão, avaliações críticas e ordena-
das da literatura em relação a temas de importância 
clínica, com ênfase em fatores como causas e preven-
ção de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prog-
nóstico, são, em geral, escritos, mediante convite, por 
profissionais de reconhecida experiência em assuntos 
de interesse especial para os leitores. Meta-análises es-
tão incluídas nessa categoria. Autores não-convidados 
podem também submeter previamente ao conselho 
editorial uma proposta de artigo de revisão, com um 
roteiro. 

Os artigos deverão estar escritos em português ou 
inglês, de acordo com a ortografia oficial.

Os trabalhos deverão ser digitados em espaço du-
plo, com margens de 3 cm e com tamanho de letra 
legível (No. 14, de preferência). Abreviaturas deverão 
ser evitadas, entretanto, as oficiais poderão ser utiliza-
das, porém a primeira menção deverá ser completa, 
seguida da abreviatura. Gírias e expressões pouco 
comuns não deverão ser usadas. Drogas deverão ser 
mencionadas pelo nome químico. 

Todos os tipos de artigos encaminhados deverão 
apresentar na, Folha de Rosto, o título do artigo, um 
título curto de até 50 letras, nome dos autores, local 
de realização do trabalho e até 6 palavras chave (key 
words). 

Um dos autores deve ser designado como Autor-
Correspondente e deve ser fornecido o seu endereço 
completo para correspondência, telefone e e-mail. 

Se o trabalho for financiado por instituição de 
pesquisa ou comercial, o nome da instituição 

deve ser mencionado. 

TIPOS DE COLABORAÇÃO: 
Artigos Originais: Devem ser apresentados nesta 

sequência: Folha de Rosto, Resumo + Palavras-chave, 
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Dis-
cussão, Conclusões, Referências, Endereço para cor-
respondência, Tabelas e Legendas. Cada secção deve 
ser iniciada em uma página. As páginas devem ser 

Instruções para os autores
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numeradas de modo consecutivo. Os artigos orig-
inais devem apresentar contribuições autênticas ou 
abordagens novas. Os autores devem ser no máximo 
6 (seis). Os artigos com mais de 6 autores devem ser 
acompanhados de uma carta explicitando a participa-
ção de cada autor no trabalho. 

Artigos de Revisão e de Atualização: Somente 
serão aceitos para publicação quando solicitados pelo 
Corpo Editorial. Artigos de Revisão representam arti-
gos que analisam criticamente os trabalhos mais recen-
tes e de maior importância sobre determinado tópico. 
Artigos de Atualização representam a experiência e o 
ponto de vista do autor, reconhecido através de pub-
licações internacionais, como expert em determinado 
tema. Devem ter Resumo e Palavras-chave. 

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

scrito. Todas as figuras devem ser numeradas na or-
dem de aparecimento no texto. Todas as explicações 
devem ser apresentadas nas legendas. Figuras repro-
duzidas de outras fontes já publicadas devem indi-
car essa condição na legenda, assim como devem ser 
acompanhadas por uma carta de permissão do deten-
tor dos direitos. Fotos não devem permitir a identi-
ficação do paciente; tarjas cobrindo os olhos podem 
não constituir proteção adequada. Caso exista a pos-
sibilidade de identificação, é obrigatória a inclusão de 
documento escrito fornecendo consentimento livre e 
esclarecido para a publicação. 

Microfotografias devem apresentar escalas inter-
nas e setas que contrastem com o fundo. As ilust-
rações são aceitas em cores para publicação no site. 
Contudo, todas as figuras serão vertidas para tons de 
cinza na versão impressa. Caso os autores julguem es-
sencial que uma determinada imagem seja colorida 
mesmo na versão impressa, solicita-se um contato es-
pecial com os editores. Todas as figuras, bem como 
todas as imagens geradas em computador, como grá-
ficos, devem ser anexadas sob a forma de arquivos nos 
formatos jpg ou tif, com resolução mínima de 300 
dpi para possibilitar uma impressão nítida. 

TABELAS: 
Deverão ser numeradas em algarismos arábicos 

e constar isoladamente em páginas separadas. Cada 

tabela deverá ter uma legenda. As tabelas deverão ser 
mencionadas no texto através de algarismos arábicos, 
e numeradas consecutivamente. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
Deverão ser numeradas de modo consecutivo, na 

ordem em que são inicialmente mencionadas no texto. 
Identificar as referências no texto através de números 
arábicos entre parênteses. Não deverá ser incluído 
material não publicado e comunicações pessoais na 
lista de referências; se for absolutamente necessário, 
mencione estas citações no corpo do texto. As cita-
ções pessoais devem ser restringidas ao mínimo. Para 
as abreviaturas dos nomes das revistas, refira-se a “List 
of Journals Indexed in Index Medicus” (www.nlm.
nih.gov). Nas referências deverão constar os nomes 
de todos os autores. Quando existirem mais de 6 au-
tores, liste os 6 primeiros, seguido de et al. Deverão 
constar a página inicial e a página final de cada artigo 
e capítulo de livro. 

Utilizar o estilo de apresentação de acordo com os 
exemplos a seguir: 

Artigos de Periódicos e Revistas: 
Paterson RF, Lifshitz DA, Kuo RL, Siqueira Jr TM, 

Lingeman JE: Shock wave lithotripsy monotherapy 
for renal calculi. Int Braz J Urol. 2002; 28:291-301. 

Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, de la 
Rossete J: Does ultrastructural morphology of human  
detrusor smooth muscle cell characterize acute uri-
nary retention? J Urol. 2002; 167:1705-9. 

Livros: 
Sabiston DC: Textbook of Surgery. Philadelphia, 

WB Saunders. 1986; vol. 1, p. 25. 

Capítulos de Livros: 
Penn I: Neoplasias in the Allograft Recipient. In: 

Milford EL (ed.), Renal Transplantation. New York, 
Churchill Livingstone. 1989; pp. 181-95. 

A revista se reserva o direito de não aceitar os 
originais que não estiverem dentro das normas, as-
sim como propor modificações, de acordo com a 
análise dos Revisores e do Corpo Editorial.
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