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E d i t o r i a l

A Academia Nacional de Medicina  
e os primeiros seis meses da pandemia 

Covid-19 no Brasil

Em novembro de 2019 as eleições para 
a diretoria do biênio 2020 – 2021 ocorreram 
naturalmente e, de janeiro a março, a diretoria 
eleita se preparou para o ano de 2020. Tudo 
parecia normal com as crises políticas, 
econômicas nacionais e internacionais usuais 
e ninguém poderia prever que o que estava 
acontecendo em alguns lugares do mundo 
viria também a explodir no Brasil. 

A posse da nova diretoria ocorreu da 
maneira tradicional e elegante com mais de 
cento e cinquenta acadêmicos e convidados 
presentes no Anfiteatro Miguel Couto. Com 
a presença usual de diferentes autoridades de 
mais alto nível, amigos, parentes, confrades, 
seguiu-se um coquetel no Salão Nobre da 
Academia. Os dias seguintes foram marcados 
pelo início da pandemia. Ainda, localizada, 
provavelmente trazida da Itália e a partir de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, mas com sinais 
já de grande contágio e impacto devastador 
na saúde e sociedade.

Naquela mesma semana pacientes co-
meçaram a ser detectados e adoeceram, 
inclusive várias pessoas que haviam compa-
recido à posse da nova diretoria, mostrando 
o vírus presente, mas com efeito ainda 

pouco visível. A preocupação rapidamente 
aumentou e a Academia Nacional de Medi-
cina discutiu a necessidade de suspender 
as Sessões pelo perigo do contágio. Não 
podendo ser diferente, a ANM optou pela 
continuidade dos trabalhos e realização 
da Sessão na quinta-feira dia 12 de março 
de maneira, no entanto, já diferente e 
com grande responsabilidade social. Ar 
condicionado desligado, todas as janelas 
abertas, sessão exclusiva para os acadêmicos 
e já solicitando espaçamento social entre as 
cadeiras ocupadas. Foi suspenso de imediato 
o tradicional Chá Acadêmico. A Academia 
Nacional de Medicina rapidamente se 
adaptou aos novos e amargos tempos que se 
iniciavam. Novamente surgiu a questão de 
suspender ou não as Sessões, mas, a diretoria, 
com apoio do plenário, resolveu pela 
continuidade e rapidamente, utilizando nova 
tecnologia, as Sessões tradicionais de quintas-
feiras passaram a ser realizadas, pela primeira 
vez de maneira totalmente virtual. E, nunca 
foram interrompidas, de março até hoje. 

Foi instalado o “Web Hall da 
ANM”, o primeiro em instituição médica 
cultural do país e com grande sucesso. 

Rubens Belfort Jr. 
Presidente da Academia Nacional de Medicina
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Trabalho rápido propiciou o treinamento 
e logo nas primeiras sessões passou-se a 
ter significativo número de acadêmicos 
presentes, em média 50% maior que nas 
Sessões presenciais. 

Além das Sessões a Academia Nacional 
de Medicina julgou-se na obrigação de 
rapidamente reunir não apenas acadêmicos, 
mas também especialistas de diferentes 
ramos do conhecimento para liderar, discutir 
e difundir conceitos, ideias e as estratégias de 
lidar com essa doença rapidamente evoluída 
para pandemia. 

Os arquivos da Academia Nacional de 
Medicina mostram, desde então, a realização, 
de simpósios nacionais e internacionais, 
tratando de juntar todas as experiências da 
área. Assim, foram organizadas reuniões 
científicas em parceria com a Academia 
de Medicina de Portugal, Academia 
de Ciências Médicas do Reino Unido, 
Academia de Medicina da França, Academia 
de Medicina da China e outra com quinze 
países da América Latina realizada através da 
Associação Latino-Americana de Academias 
Nacionais de Medicina. 

A ANM desde o início liderou e tratou 
de mostrar a importância da evidência 
científica em todo o processo, combatendo, 
como havia feito há 100 anos e, mesmo antes, 
a ignorância médica e a utilização política. 
Autoridade das esferas federal, estadual e 
municipal estavam frequentemente presentes 
bem como o próprio Ministro da Saúde, 

além de representantes da imprensa e forte 
presença na mídia social. 

Os Acadêmicos foram muito além 
e incansavelmente em nome da ANM e 
de suas próprias Instituições escreveram 
artigos e entrevistas levando o bom senso, a 
palavra da Medicina e da Ciência a todos e 
ocupando espaço importante e positivo nos 
debates. Sempre tratando de desenvolver a 
programação e contando com a assistência 
de formadores e líderes de opinião, também, 
muitas das sessões foram realizadas em 
parceria com a Academia Brasileira de 
Ciências, Academia Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas, Associação Médica Brasi-
leira, Fundação Oswaldo Cruz e várias 
Universidades. Os programas científicos 
tratavam também de mostrar sempre a 
importância do trabalho solidário e unido e 
um dos simpósios realçando esta conotação 
foi a comemoração do Dia Internacional 
da Enfermagem, com a participação da 
Academia Brasileira de Enfermagem, Con-
selho Federal de Enfermagem e Associação 
Brasileira de Enfermagem. O Brasil não 
passou imune a esta situação e a Academia 
sofreu com o acometimento de vários con-
frades que adoeceram, felizmente quase todos 
de maneira leve ou moderada. Perdemos, 
no entanto, acadêmicos infectados pela 
Covid-19 e a Academia continua virtual, 
com todos os funcionários e acadêmicos 
trabalhando remotamente. Sem deixar, no 
entanto, de cumprir seus objetivos. 
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Corpo altamente qualificado, médica 
e cientificamente, os acadêmicos com sua 
vontade aguerrida de combater a epidemia 
de todas as maneiras levou ao engajamento 
praticamente total, tornando-os presentes 
em grande número a praticamente todas  
as Sessões. 

Também o corpo técnico administrativo 
e de gestão da ANM, desde o início e 
permanentemente, correspondeu a todas 
as expectativas e necessidades da ANM e 
dos Acadêmicos, sendo em grande parte 
responsável pelo sucesso nestes meses todos. 

De maneira virtual, com frequência 
atingimos mais de duzentos assistentes 

através da própria plataforma usada, no “Web 
Hall da Academia Nacional de Medicina” e 
de diferentes redes sociais. 

Em julho de 2020, sabemos hoje que a 
pandemia vai continuar. Não temos previsão 
da volta às reuniões presenciais. O futuro 
será bastante diferente do passado e a ANM 
permanece na liderança médica e grande 
protagonismo na sociedade, mantendo 
sua tradição de excelência e apoio de 
todos os acadêmicos a quem agradecemos 
em nome também da Diretoria, com a 
obrigação de seguir mantendo o melhor 
ambiente possível para a Academia cumprir  
seus objetivos. 



Com o Anfiteatro Miguel Couto repleto, 
no dia 03 de março, o oftalmologista paulista 
Rubens Belfort Jr. assume a presidência da 
Academia Nacional de Medicina. Em 190 
anos é a primeira vez que um médico de fora 
do Rio de Janeiro assume a presidência. 

Para composição da mesa diretora 
o Presidente Jorge Alberto Costa e Silva 
convidou o presidente eleito Rubens Belfort 
Jr. e os Presidentes que o antecederam, Pietro 

Academia Nacional de Medicina
Sessão Solene de Posse da Nova Diretoria

Biênio 2020-2021

Novellino e Francisco Sampaio. Entre as 
autoridades convidadas para compor a mesa 
podemos destacar o ex-governador do Estado 
de  São Paulo - Geraldo Alckmin, a reitora da 
Universidade Federal de São Paulo - Soraya 
Smaili, a reitora da Universidade  Federal do 
Rio de Janeiro - Denise Pires de Carvalho,  o 
reitor da Universidade Mackenzie -  Marco 
Tulio de Castro Vasconcelos e a Presidente 
da Fiocruz - Nísia Trindade.

Ex-Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ex-Presidente Pietro Novellino, Presidente 
eleito Rubens Belfort Jr., Presidente Jorge Alberto Costa e Silva e o ex-Presidente Francisco Sampaio
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O Presidente Jorge Alberto Costa e 
Silva em seu discurso ressaltou a importância 
e a responsabilidade de dirigir a Academia 
Nacional de Medicina, mas tem a certeza 
de que o presidente eleito Rubens Belfort 

Jr., reúne todas as qualidades para presidir 
com brilhantismo. Discorreu sobre o papel 
da Academia e sobre os pilares de sua gestão. 
Encerrou desejando boa sorte e felicidades e 
deu posse ao novo presidente eleito.

Ex-Presidentes Jorge Alberto Costa e Silva e Pietro Novellino, Presidente Rubens Belfort Jr. e o ex-
Presidente Francisco Sampaio. 
Após a posse do Presidente Rubens Belfort Jr., foram empossados os membros da Diretoria biênio 
2020 – 2021 : 1º Vice-Presidente – José Galvão-Alves, 2º Vice- Presidente – Omar da Rosa Santos, 
Secretário Geral – Ricardo José Lopes da Cruz, 1º Secretário – Carlos Eduardo Brandão Mello, 2º 
Secretário – José Horácio Costa Aboudib Jr., Tesoureiro – Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, 1º 
Tesoureiro – Milton Ary Meier, Orador – Manassés Claudino Fonteles, Diretor de Biblioteca – Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, Diretor de Arquivo – Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, Diretor de Museu 
– Giovanni Guido Cerri, Presidente da Secção de Medicina – José Osmar Medina de Abreu Pestana, 
Presidente da Secção de Cirurgia – José de Jesus Peixoto Camargo, Presidente da Secção de Ciências 
Aplicadas à Medicina – Marcello André Barcinski.
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Acadêmicos Oswaldo Moura Brasil, Milton Meier, Horácio Aboudib, Carlos Eduardo 
Brandão Mello, Ricardo Cruz, Omar da Rosa Santos, José Galvão-Alves 



Cabe a mim, como Presidente empos-
sado, tecer algumas considerações em 
nome da Academia Nacional de Medicina. 
Inicialmente, expresso aos Excelentíssimos 
Presidentes Pietro Novellino, Francisco 
Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva 
minha admiração sincera pelos sucessos 
de suas gestões que, continuam sendo os 
pilares do que vamos tentar realizar nos 
próximos dois anos.

Também, queria me referir com muito 
apreço, às Excelentíssimas autoridades 
presentes, e agradecer a cada uma delas. 
Gostaria de nomear todas e a cada um, 
mas, na impossibilidade, eu saúdo duas, 
representando a sociedade brasileira.

Uma delas é a Reitora da Universidade 
Federal de São Paulo, a minha querida 
amiga, a Prof. Soraya Soubhi Smaili, 
que representando de maneira digna, a 
importância e as lutas da universidade 
pública, vem tratando de nortear gerações 
no sentido de viver a vida com ciência, pela 
ciência e fazendo com que a ciência repercuta 
em benefício de número maior de brasileiros. 
É uma maneira também de agradecer de 
coração, à Escola Paulista de Medicina, que 
faz parte da Universidade Federal de São 

Paulo, e que alberga a mim desde 1970, e 
minha família, desde a década de 40. Há 
outra autoridade que, independentemente 
de qualquer conotação político-partidária, 
faço questão de homenagear. Porque é um 
médico, um grande médico, que além de 
grande médico também é um professor. E 
agora, dando exemplo a todos, realiza sua 
pós-graduação em Medicina depois de ter 
ocupado algumas das posições políticas 
mais importantes desse país. Não é apenas 
o governador, mas é também o médico 
exemplo de líder na sociedade, Geraldo 
Alckmin que homenageamos.

Cabe agora apresentar, em nome 
da Diretoria, algumas atividades e tecer 
considerações. Primeiro, como lembrado 
pelo Presidente Jorge Alberto Costa e 
Silva, sim, realmente sinto a enorme 
responsabilidade. Mas também muito frágil 
pela posição de representar um número tão 
grande de Acadêmicos brilhantes. Então, as 
minhas primeiras palavras são de profundo 
respeito e apreciação aos Acadêmicos dessa 
Casa. Não há melhor do que poder passar 
a vida em companhia tão boa, que nós 
Acadêmicos podemos desfrutar. Passar 
a vida com pessoas inteligentes, cultas e 

Discurso do Presidente
Acad. Rubens Belfort Jr.

Discurso do Presidente
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brilhantes, que sem dúvidas, constituem 
alguns dos melhores médicos do Brasil, é 
uma oportunidade maravilhosa que ressalto. 
Aumenta muito a minha responsabilidade, 
pois dirigir essa Casa significa dirigir o maior 
e mais antigo templo da Medicina brasileira, 
a maior instituição médica cultural do Brasil.

Tudo começou em 30 de junho de 1829, 
quando 15 médicos fundaram a Sociedade 
que se transformou na Academia Nacional 
de Medicina. Já começou nacional porque os 
médicos eram de seis estados. Mas também 
internacional porque médicos nascidos em 
quatro países diferentes se juntaram aos 
brasileiros para  ria-la.

Antes de mim, 55 presidentes exerceram 
essa função e 674 membros titulares, sempre 
escolhidos entre os melhores do Brasil, 
ocuparam essa bancada.

Sim, eu sou o primeiro Presidente da 
Academia Nacional de Medicina a exercer 
a profissão fora do Rio de Janeiro. Mas não 
sou diferente. Felizmente, nesses 22 anos de 
Academia, pude sentir a cultura carioca de 
maneira muito intensa e me sinto feliz por 
estar permanentemente por ela impregnado.

A Academia Nacional de Medicina 
existe graças aos cariocas que, por séculos, 
a embalaram da mesma maneira que 
mantiveram muitas das melhores insti-
tuições do Brasil.

Fato com frequência não reconhecido 
como deveria, na História do Brasil e por 
todos os brasileiros. A Academia Nacional 

de Medicina existe graças aos médicos do 
Rio de Janeiro e devem, por isso, sempre  
ser louvados.

Tudo começou quando um médico 
negro, Joaquim Cândido Soares de Meirelles, 
ativamente envolvido em movimentos 
políticos de janeiro de 1822, e um dos 
líderes da Comissão dos Patriotas, ajudou a 
convencer D. Pedro I a permanecer no Brasil, 
o famoso Dia do Fico. Soares de Meirelles, 
em seguida, recebe da Monarquia brasileira a 
possibilidade de estudar na França e lá assiste 
praticamente o nascimento da Academia 
de Medicina da França, criada alguns anos 
antes. Com sucesso na França, retorna ao 
Brasil e aqui cria a nossa Academia. 

Soares de Meirelles, o primeiro e único 
Presidente negro que essa Academia teve, foi 
extremamente brilhante e ativo. E coube a 
ele, durante muitos anos, liderar os médicos 
do Rio de Janeiro e do Brasil para seus ideais 
permanecerem vivos até hoje. É o patrono do 
Corpo de Saúde da Marinha brasileira, que 
tem em sua frota, “O navio da esperança Soares 
de Meirelles”, realiza trabalho fantástico da 
Marinha em toda região Amazônica, inclusive 
nas fronteiras do Brasil com Colômbia, Peru  
e Venezuela.

Soares de Meirelles foi um dos líderes 
da medicina no século XIX e, graças a ele e 
aos nossos fundadores, foram instituídos os 
primeiros prêmios de estímulo da medicina 
já nos anos de 1830. Os prêmios da Academia 
Nacional de Medicina existem há 190 anos. 
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Envolveu–se também ativamente na Guerra 
do Paraguai e em todas as batalhas daquele 
século, fez com que a nossa Academia, desde 
aquela época, passasse a ser respeitada pelo 
que é. D. Pedro II, talvez pela influência de 
José Bonifácio, aprendeu o valor da Academia 
Nacional de Medicina. Ao final desta Sessão, 
os senhores visitantes terão a oportunidade 
de admirar a cadeira que D. Pedro II sentava 
quando, com frequência, assistia às Sessões 
da Academia perguntando, se aconselhando 
e informando.

Com muita frequência, desde o século 
XIX, ações de saúde foram realizadas a partir 
dessa Academia que, aliás, seria muito bom 
se gestores atuais seguissem esse exemplo.

Essa Academia também foi testemunha 
de grandes lutas a favor da saúde, desde o 
século XIX. Passaram por aqui Oswaldo 
Cruz, Carlos Chagas (o nosso quase 
Prêmio Nobel), Vital Brazil e muitos 
outros. Essa Academia não apenas assistiu, 
mas ativamente participou de inúmeras 
epidemias, as grandes epidemias do Brasil que 
há tanto tempo nos assombram, como Peste 
Negra, Febre Amarela, Gripe Espanhola, 
Poliomielite, HIV, Dengue, Zika, H1N1 e 
agora o Coronavírus.

A Academia Nacional de Medicina 
tem quase 200 anos de experiência em 
epidemias. E, sem dúvida nenhuma, 
em cada uma delas conseguiu agregar 
conhecimento e informações necessárias. O 
que nós temos agora com o Coronavírus é 

mais uma epidemia que, novamente, tem 
que ser encarada por toda a sociedade. Não 
com a ilusão que a vacina vem amanhã e que 
com a vacina tudo vai curar. Medidas sociais 
são indispensáveis. Devemos lembrar que 
a vacina é fundamental, mas conseguimos, 
e o Brasil deu exemplo internacional e 
importante: conseguimos controlar o HIV 
e a AIDS e até hoje não há vacina. Então, 
a Academia Nacional de Medicina tem 
novamente um papel importante nessa luta, 
e a nossa Academia já na semana próxima, 
desenvolve um importante seminário, onde 
vamos debater estratégias de contenção do 
coronavírus entre nós.

É fundamental que a sociedade tenha 
consciência do que existe de informação 
e do que fazer, sem pânico, sem histeria 
digital e manual e, mais uma vez eu tenho 
certeza, essa Academia vai ajudar a mostrar 
os caminhos necessários.

Nós sempre tivemos na Academia 
Nacional de Medicina, e vamos a continuar 
a ter, um ambiente de efervescência cultural 
médica, levando à maior instrução e educação 
com mudança de comportamento e de 
ações. O nosso dia a dia mostra discussões 
importantes sobre grandes problemas de 
saúde pública e individual, porque elas 
se confundem. Tabagismo, epidemias da 
violência, drogas lícitas e ilícitas, aborto 
como problema de saúde pública, limites 
de vida, telemedicina, e como já referidas 
aqui, a grande necessidade de continuarmos 
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a ter o enorme componente de humanismo  
na medicina.

A Academia Nacional de Medicina 
expandiu seus objetivos e, ao contrário do 
século XIX, onde se limitava a informar o 
Imperador e os governantes, trata agora 
de informar e liderar a sociedade sobre as 
prioridades e as melhores estratégias médicas 
para o bem-estar da população. 

A Academia é privilegiada. Não somos 
governo, e nem oposição. Temos os melhores 
profissionais, conceituados e seguramente das 
mais diversas correntes. Não somos sindicato, 
não temos ajuda governante ou privada. Não 
temos compromisso com a corporação e nem 
precisamos fingir modéstia.

Todos os Acadêmicos, atingimos fase da 
vida onde objetivos profissionais, familiares 
e individuais foram atendidos. Persistem os 
ideais e a intenção de continuar trabalhando 
para um mundo melhor para todos. Não 
apenas para os nossos netos e netas, e sim, 
para todos.

A paixão da Academia mostra assim, 
que o velho pode continuar apaixonado e 
ativo. Esse é o espírito da Academia Nacional 
de Medicina: seguir lutando pelos ideais da 
medicina e ver sua aplicação em benefício de 
todos e, não apenas aqueles que têm melhor 
posição social.

O velho amor, sejamos claros, com o 
tempo, pode diminuir e a paixão desaparecer. 
Na Academia é ao contrário. Quanto mais se 
vive, maior o amor e a paixão permanece. 

Sim, os velhos podem manter grandes 
paixões, a Academia mostra isso.

Alguns programas atuais da Academia 
Nacional de Medicina mostram sua 
pujança, como o de Jovens Líderes Médicos, 
selecionados de todo o Brasil, com menos de 
40 anos, cada vez mais integrados a nós, os 
mais velhos, e lutando pelo futuro. Outro 
programa importante é a Educação Médica 
para Leigos. Se é verdade que qualquer pessoa 
pode buscar as redes sociais e os mecanismos 
de busca para conseguir informações, também 
é verdade que a credibilidade que muitas 
dessas informações têm, é baixa. O papel da 
Academia Nacional de Medicina, divulgando 
informação médica para a população e, 
chancelando a qualidade das mesmas, pode 
ser muito importante para a população e 
formadores de opinião de toda a sociedade.

Também a Academia Nacional de 
Medicina pode se tornar cada vez mais 
atuante na complementação do currículo 
de medicina em graduação. Não adianta 
voltarmos a discutir a péssima ideia que 
houve nesse país de expandir o número de 
faculdades de medicina com uma competência 
menor que a razoável. Acreditamos que a 
Academia Nacional de Medicina pode e 
fará implementação de programas de forma 
presencial e à distância, reforçando a grade 
acadêmica curricular, trazendo informações 
que, com frequência, não são abordadas pela 
deficiência e fragilidades dessas instituições, 
algumas novas e outras antigas.
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Temos pressa sim. Às vezes pela perda de 
paciência frente à indolência dos governantes 
e da sociedade, mas também talvez pelo 
menor tempo de vida que temos pela frente. 
Faz muito ouvimos promessas e situações 
promissoras, mas raramente resultados 
mais efetivos. Queremos e precisamos ver 
mudanças ocorrendo logo, e não vamos 
esmorecer. Não mudanças revolucionárias, 
pois a experiência mostra que a revolução, 
com frequência, acaba desintegrando mais 
do que agregando. Mudanças incrementais 
progressistas são sempre cada vez mais 
necessárias. Acreditamos muito na pesquisa 
científica, no sentido amplo da pesquisa. 
Envolvendo todos os aspectos da sociedade. 
Não apenas a ciência na medicina, as ciências 
biológicas, mas também as ciências sociais, 
econômica e todas elas.

O Brasil e a sociedade brasileira pre-
cisam da pesquisa para a produção de 
conhecimentos indispensáveis para fazer a 
sociedade melhorar. O avanço da medicina 
traz enormes desafios para a sociedade, não 
apenas o prolongamento da vida, de fetos 
agora viáveis, com algumas centenas de 
gramas, ao super centenário. Com todas as 
soluções a buscar. E a Academia Nacional 
de Medicina se coloca sempre a favor da boa 
medicina e da saúde.

A medicina é cada vez mais poderosa, 
mas também cada vez mais distante de grande 
parte da população do planeta, sem acesso a 
nenhuma das maravilhas dos últimos 30 e 

até 40 anos. O médico, cada vez mais, tem 
e vai ser valorizado, desde que responda aos 
anseios e as necessidades dessa sociedade. Os 
médicos, nós somos os mais caros, aqueles 
que mais demoram para formar. Somos 
também aquele que a sociedade, justamente 
por isso, tem a maior expectativa. Cabe 
aos médicos e essa Academia Nacional de 
Medicina continuar assim e como sempre 
foi; liderar de maneira democrática e que as 
equipes de saúde continuem cada vez mais 
multidisciplinares. Que cada vez mais tenham 
condição, de maneira compartilhada com os 
seus integrantes, de fazer a medicina melhor.

Claro, a inteligência artificial já está 
entre todos. Mas não vai substituir a 
inteligência natural e nem aquela maneira 
humana que nós médicos sabemos que 
temos e vamos continuar a ter para ajudar a 
todos. Nunca a medicina foi tão maravilhosa 
quanto agora e a de amanhã será melhor 
ainda, mas também complexa e muitas vezes 
inatingível. Daí o papel que nós acreditamos 
que seja muito importante de organizações 
como essa Academia, para tratar e inclusive 
propiciar ambientes de discussão e ela-
boração de maneiras de fazer a sociedade se  
tornar melhor.

Para encerrar, eu queria expressar minha 
felicidade em poder contar com os três 
grandes Presidentes que continuam a estar 
conosco na linha de frente. Pietro Novellino, 
Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e 
Silva aqui representam o melhor do melhor. 
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Não apenas o melhor do melhor de todos os 
nossos Acadêmicos, mas também o melhor 
do melhor da medicina. Agradeço muito a 
oportunidade de poder continuar a trabalhar 
com eles e com os Acadêmicos nessa nova 
Diretoria, tão eficiente.

A vida sempre foi muito bondosa comigo, 
muito mais do que o razoável e merecido 
também. Amigos e família. Meu irmão 
Ricardo aqui presente e o maior dos prêmios, 
meus quatro filhos tão diferentes e igualmente 
maravilhosos. E nunca me obrigaram a nada. 
Rubens, Fernanda, Fernando e Raquel. Nora 
e genros. Minhas duas netas, Julia e Beatriz, 

ainda acordadas, representando também os 
outros quatro, menores e ausentes. Além de 
dois filhos que não são meus, mas sendo da 
Fabianne são nossos, Mathias e Mariana. 
São todos maravilhosos. E tudo de melhor 
sempre tem a Fabianne. A Fabianne, 
felizmente, depois de incansáveis dezenas de 
anos, apareceu em minha vida e continua 
me fazendo realizar sonhos que nunca me 
permiti ter. Nenhuma maravilha expressa a 
maravilha que a Fabianne é, a quem agradeço 
muito também nessa hora, com tudo que 
caminhamos juntos, tudo o que temos e que 
construímos e desfrutamos.

Acad. Giovanni Guido Cerri, Presidente Rubens Belfort Jr., Fabianne 
Brandalise, Geraldo Alckmin e Acad. Osmar Medina



S e s s ã o
12 de março de 2020

ANM promove Simpósio em 
Comemoração ao Dia Mundial do Rim

Sob a organização do Acadêmico Omar 
da Rosa Santos, a Academia Nacional de 
Medicina promoveu, na quinta-feira do 
dia 12 de março de 2020, Simpósio em 
comemoração ao Dia Mundial do Rim. 
Além da presença dos Acadêmicos, o evento 
contou também com a participação de 
diversos especialistas da área, que falaram 
para uma plateia de alunos e profissionais da 
área de saúde no anfiteatro.

O Presidente, Acadêmico Rubens 
Belfort Mattos Jr., discursou na abertura 
do Simpósio em questão e cedeu a palavra 
para os coordenadores do primeiro bloco 
do Simpósio, o Acadêmico Marcello André 
Barcinski e o Prof. José Moura Neto, 
membro do Programa Jovens Lideranças 
Médicas, proferirem algumas palavras acerca 
da importância do Dia Mundial do Rim e 
para a comunidade como um todo.

Em seguida, o Dr. André Gouvêa, 
também membro do Programa Jovens 
Lideranças Médicas, realizou palestra 
intitulada “Estratégia para Detecção da 
Doença Renal Crônica”, na qual o mesmo 
mencionou que a doença renal crônica 

é reconhecida como questão de saúde 
pública e que, no Brasil, existem mais de 
126.000 pessoas em diálise, segundo Censo 
de 2017. O mesmo destacou ainda que os 
critérios de diagnósticos de doença renal 
crônica são bem estabelecidos através da 
identificação de dano estrutural, método 
de imagem, detecção de proteinúria – ou, 
mais raramente, de hematúria - e filtração 
glomerular abaixo de 60 Ml/min/1,73 m2 
por três ou mais meses.

O Dr. André Gouvêa chamou atenção 
para o fato de que a doença renal crônica, 
além de ser muito prevalente, é também 
bastante incidente, podendo chegar a um 
alto grau de mortalidade. Alertou para 
os desafios do rastreamento da doença 
renal crônica em grandes populações em 
decorrência dos diferentes estágios que a 
doença pode se apresentar, salientando que 
a educação e o diagnóstico precoce são 
ferramentas importantes na luta contra a 
Doença Renal Crônica.

No segundo bloco, o Acadêmico José 
Hermógenes Rocco Suassuna abordou o 
tema “Intoxicação pelo Dietilenoglicol 
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— Mais uma Epidemia”, onde o mesmo 
discutiu o caso da intoxicação da Cervejaria 
Backer, ocorrida no começo de 2020 em 
Minas Gerais. Discorreu, ainda, sobre 
os principais álcoois tóxicos envolvidos 
em doenças humanas, como o metanol, 
o etanol, o isopropil, o etilenoglicol, 
polipropilenoglicol e o dietilenoglicol. A 
ingestão do Dietilenoglicol evolui em três 
fases. A primeira é a fase inespecífica com 
sintomas gastrointestinais predominantes. A 
segunda é a fase da insuficiência renal, assim 
como a terceira fase é a de lesão neurológica 
e progressiva.

Com apresentação denominada 
“Infecções no Transplante Renal, o Prof. 
Guilherme Santoro Lopes (UFRJ) discorreu 
sobre os fatores determinantes do risco de 
infecção, alegando seus efeitos diretos para o 
paciente, como a morbidade e mortalidade, 
assim como seus efeitos indiretos, como o 
aumento de incidência de outras infecções 
decorrente do transplante.

Dada as circunstâncias da infecção em 
questão, são adotadas estratégias de controle 
por parte dos médicos. Algumas dessas 
estratégias envolvem a avaliação clínica 
e laboratorial de candidatos, rotinas de 
prevenção e, triagem clínica e laboratorial de 
potenciais doadores.

Acerca de cuidados pré e pós-operatórios 
do transplante renal, destacou as medidas 
de prevenção de infecções adquiridas pela 
ingestão de água e alimentos, a prevenção de 

infecções respiratórias, a orientação quanto 
ao contato com animais de estimação e ao 
cuidado durante viagens, além da frequente 
e necessária higienização das mãos.

Devido a impossibilidade de compa-
recimento do Acadêmico Natalino Salgado 
Filho, o Acadêmico Manassés Claudino 
Fonteles comentou acerca da “Leptospira 
Interrogans: Efeitos da Toxina”, onde o 
mesmo afirmou que a Leptospira é capaz de 
alterar o aparelho renal, causando alterações 
de PKC e em substâncias que agem na bomba 
de sódio, como no caso da Ouabaína.

Ao final, apresentou resultados obtidos 
através da profusão renal de coelho sob ação 
da toxina de Leptospira Interrogans em 
solução de Custodiol. Dentre os resultados 
obtidos, destacou a alteração dos níveis 
de transporte de potássio, o transporte de 
potássio fracionado, o transporte de sódio 
e de sódio fracionado, o ritmo de filtração 
glomerular e do fluxo urinário.

Na sequência, o Acadêmico Mauricio 
Younes Ibrahim fez palestra intitulada 
“Impacto do COVID-19 na Prática da 
Nefrologia”. Apresentou estudos chineses 
que indicaram que a injúria renal aguda não 
se elevou em decorrência da COVID-19, a 
não ser em pacientes que já possuíam algum 
comprometimento renal, promovendo 
assim, a doença. Constatou ainda que 
pacientes com alguma injúria renal tem 
maior vulnerabilidade à infecção. Concluiu 
que o desenvolvimento de injúria renal 
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aguda, no processo da doença, é um fator 
importante do prognóstico negativo no 
desfecho desses pacientes, mostrando em 
seguida, dados de necropsia que mostraram 
comprometimento glomerular, intersticial e 
tubular.

Encerrando as apresentações do dia, o 
organizador do Simpósio, Acadêmico Omar 
da Rosa Santos homenageou os ex-Presidentes 
da Sociedade de Nefrologia, os Drs. 
Marcelo Mazza, Jocemir Ronaldo Lugon, 
José Roberto Coelho da Rocha, Cristina 

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

Gatto Coelho da Rocha, João Luiz Ferreira 
Costa, Sérgio Monteiro de Carvalho, Deise 
Monteiro de Carvalho, Luciano Vasquez 
Pinto, José Cavaliere Sampaio, Frederico 
Ruzany, Ricardo Augusto Faria, Sérgio 
Ferreira dos Santos, Elias Assad Warrak, 
Mauro Barros André, Walter Luiz Gouvea 
Filho, Valdebrando Mendonça Lemos, 
Eduardo Rocha, Luiz Paulo José Marques, 
Maurilio de Nazaré, Beatriz Amado Penedo 
Leite e os Acadêmicos Miguel Carlos Riella 
e Mauricio Younes Ibrahim.



S e s s ã o
12 de março de 2020

Acadêmicos debatem medidas de 
contenção do coronavírus no Brasil 

O cenário não poderia ser outro: 
muitas perguntas e grandes debates deram 
o tom do fórum “Medidas de Contenção 
do Coronavírus”, realizado na noite de 
ontem (12/03), na sede da Academia 
Nacional de Medicina. O evento, que foi 
promovido pela ANM em parceria com a 
Academia Brasileira de Ciências, contou 
com as presenças ilustres do presidente da 
ABC, Luiz Davidovich, de Edmar Santos, 
Secretário Estadual de Saúde do Rio de 
Janeiro, de muitos acadêmicos da ANM, 
médicos especialistas, do público em geral 
e de dezenas de jornalistas que cobriram o 
encontro a fim de disseminar para população 
informações importantes.

Dentre os temas abordados, as fases de 
contenção do vírus foi o ponto que causou 
maior debate entre os participantes, tendo 
em vista que o Brasil ainda possuiu poucos 
casos — 77 confirmados — em comparação 
ao resto do mundo e falou-se muito em 
quais e quando implementar as medidas para 
evitar um salto no número de infectados.

Na abertura do evento, o presidente 
da ANM, Rubens Belfort Júnior, exibiu um 

vídeo do Ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, que não pode comparecer devido 
às urgências presidenciais. Na gravação, 
Mandetta reforçou a importância do fórum 
referindo-se aos acadêmicos como “a voz da 
reflexão” e deixou um recado com orientações 
de prevenção contra o coronavírus.

“Devemos proteger os idosos, evitar 
aglomerações e contatos próximos. Os 
médicos estão na linha de frente nesse 
combate e vamos encontrar soluções para 
este e outros problemas que enfrentamos”, 
declarou o Ministro.

Na primeira palestra, apresentada por 
Alberto Chebabo, da Sociedade Brasileira 
de Infectologia, o médico mostrou um 
panorama mundial da doença, ressaltando 
suas características — dentre elas o alto 
potencial infeccioso, porém não tão letal 
quanto comparado à outras pandemias já 
enfrentadas — apresentou uma projeção 
de casos no Brasil e detalhou as três fases 
de contenção do COVID-19, apresentando 
medidas — algumas já estabelecidas em 
outros países — para evitar a propagação  
do vírus.
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Na sequência, Mauro Teixeira, membro 
da ABC, falou sobre o desenvolvimento 
de vacinas, medicamentos e tratamentos 
específicos para o enfrentamento da doença.

“Por muito tempo, acreditamos que 
não enfrentaríamos maiores infecções. 
Nos últimos anos, vimos que não é bem 
assim, como aconteceu com a influenza 
que ainda continuará sendo um grande 
problema e agora acrescenta-se os casos do 
novo coronavírus. O que nós sabemos hoje 
é que não há tempo hábil para desenvolver 
uma vacina, criar ou testar um fármaco já 
existente com segurança. Muitos estudos 
estão em andamento, discute-se ainda a 
criação de antivirais de amplo espectro, 
porém não há evidências de que sejam 
eficazes e não temos tempo para desenvolver 
novos medicamentos. Além disso, não há 
nada aprovado e nem comprovadamente 
eficaz para tratamento específico. Devemos 
aprender e utilizar alternativas que dispomos 
hoje.”, afirmou Teixeira.

Outro ponto bastante discutido foi 
como o poder público está se preparando 
para a pandemia e para o aumento dos 
casos diante da contaminação comunitária. 
Neste momento, Edmar Santos, Secretário 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, afirmou 
que o Governo do Estado estuda medidas 
de contenção que devem ser divulgadas em 
breve e afirmou que o Rio, em duas semanas, 
já terá o vírus circulando livremente e em 
quatro semanas deve-se ter uma epidemia. 

Apesar de ter todos os seus leitos de terapia 
intensiva ocupados, disponibilizará 100 
novos nos próximos meses e estuda envolver 
a saúde suplementar para acolhimento  
de doentes.

Participaram ainda na coordenação do 
evento, o acadêmico José Medina Pestana 
e como debatedores os acadêmicos Celso 
Ferreira Ramos Filho e José Gomes Temporão; 
Edmilson Migowski, da Academia Nacional 
de Farmácia, Antônio Carlos Chagas, da 
Associação Médica Brasileira e a jornalista 
de ciência e saúde do jornal O Globo, Ana 
Lúcia Azevedo.

No encerramento da sessão, o presidente 
da ANM, professor Rubens Belfort Jr. 
afirmou que não há motivos para pânico, 
mas sim preocupações em que as pessoas 
devem buscar informações confiáveis e seguir 
as orientações das autoridades de saúde, mas 
sempre verificar se a informação é verdadeira 
e, principalmente, tomar os cuidados 
necessários para evitar a contaminação.

A Academia Nacional de Medicina irá 
emitir, todas as semanas, comunicados para 
a sociedade brasileira sobre o que fazer e o 
que não se pode fazer.

Para assistir na íntegra 
aos vídeos desse Simpósio, basta 
abrir esse QR Code abaixo em 
seu celular ou tablet.
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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 12/03/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. declarou aberta a 2ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, informando que, em razão dos recentes acontecimentos relacionados à 
pandemia de COVID-19, a Ordem do Dia seria alterada, com apenas um assunto a ser discutido pela 
Bancada Acadêmica. Na sequência, o Acad. José Galvão-Alves apresentou, para apreciação dos 
confrades, a candidatura a Honorário Nacional do Dr. Luiz Felippe Judice, indicado pelo Acad. José de 
Jesus de Peixoto Camargo. Dado o caráter excepcional da situação, foi feita a sugestão de que a votação 
fosse encaminhada em Plenária. Não havendo manifestações contrárias, o candidato foi considerado eleito 
por aclamação. Encerrada a votação, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., abriu os trabalhos do 
“Fórum: Medidas para Contenção do Coronavírus”, apontando que a ausência do Ministro de Estado da 
Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, é justificada por convocação extraordinária feita pelo Presidente da 
República. Ressaltou, ainda, que foram tomadas importantes precauções para a realização do evento, que 
incluíram a abertura das janelas do anfiteatro (para garantir a ventilação) e a instalação de telões em outros 
ambientes da Academia, para evitar a aglomeração de pessoas. Na sequência, fez a leitura de Resolução 
aprovada em Reunião de Diretoria convocada em caráter extraordinário, que: suspende em caráter 
indeterminado a programação científica previamente anunciada pela Academia Nacional de Medicina; 
mantém a Diretoria em Sessão Permanente com reuniões na sede da ANM às quintas-feiras, no período 
das 14h às 17h; cancela o Chá Acadêmico; mantém suas Sessões Ordinárias restritas aos Acadêmicos, 
tendo, em princípio, como pauta única, a pandemia. Ressaltou, ainda, que assuntos extraordinários serão 
considerados de maneira individual pela presidência, antes de serem incluídos na Ordem do Dia. Após a 
leitura da Resolução, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., realizou agradecimentos especiais à 
Comissão formada pelos Acadêmicos Carlos Alberto de Barros Franco, Paulo Marchiori Buss, José Gomes 
Temporão e Celso Ferreira Ramos Filho, designada para auxiliar a Diretoria da Academia Nacional de 
Medicina em assuntos relacionados à pandemia de COVID-19. Agradeceu também ao Benemérito Jorge 
Raimundo por todo o auxílio prestado na intermediação com diferentes gestores de Saúde. Destacou que 
o Fórum é resultado de uma ação conjunta entre a Academia Nacional de Medicina, a Academia Brasileira 
de Ciências, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e a Associação Médica Brasileira, 
representadas pelos Drs. Luiz Davidovich, Edimilson Migowski e Antonio Carlos Chagas, respectivamente. 
Anunciou também a presença do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Edmar Santos. Na sequência, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., passou a palavra ao coordenador do Fórum, Acad. José 
Osmar Medina de Abreu Pestana, que, em suas considerações iniciais, afirmou ser necessária a 
implementação de políticas que preservem a saúde de funcionários e colaboradores nos mais diferentes 
níveis. Na sequência, deu início ao Fórum, que contou com as colaborações dos Drs. Alberto Chebabo 
(Sociedade Brasileira de Infectologia e Ministério da Saúde), Mauro Martins Teixeira (Academia Brasileira 
de Ciências), Edmar Santos (Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro), a repórter Ana Lucia 
Azevedo (Jornal O Globo), os Drs. Antonio Carlos Chagas (Associação Médica Brasileira) e Edimilson 
Migowski, além dos Acadêmicos José Gomes Temporão e Celso Ferreira Ramos Filho. Ao final das 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Ronaldo Damião, 
Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos Eduardo Brandão Mello, Omar Lupi da Rosa Santos e José Luiz 
Gomes do Amaral. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., destacou a 
importância da realização de eventos desta natureza, conclamando a mobilização da classe médica e 
política, a fim de que as medidas necessárias sejam tomadas na maior brevidade possível. Por fim, 
destacou o papel das Academias, que deverão possuir uma voz forte e única no enfrentamento das grandes 
epidemias. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Rubens Belfort Mattos Jr., Manassés Claudino Fonteles, Omar da Rosa Santos, Ricardo José Lopes 
da Cruz, Marcello André Barcinski, Wanderley de Souza, Mauricio Younes Ibrahim, Celso Ferreira 
Ramos Filho, Omar Lupi da Rosa Santos, José Gomes Temporão, José Galvão-Alves, Paulo Marchiori 
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Buss, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, José Hermógenes 
Rocco Suassuna, Milton Ary Meier, Orlando Marques Vieira, Francisco José Barcellos Sampaio, Carlos 
Eduardo Brandão Mello, Eliete Bouskela, Henrique Murad, José Luiz Gomes do Amaral, José Horácio 
Costa Aboudib Jr., Talvane Marins de Moraes (Honoário Nacional), Arno von Buettner Ristow, José 
Osmar Medina de Abreu Pestana, Eduardo Lopes Pontes, Jacob Kligerman (27). 
 
 
 
 

________________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
19 de março de 2020

Coronavírus – Academia Nacional  
de Medicina em Sessão Permanente

Em razão da Pandemia por "COVID-19" que impediu nossas 
reuniões presenciais e, por tratar-se de nossa primeira Sessão 
virtual,  não foi gravada, e não pode ser  transformada em 
publicação escrita. Por conseguinte este dia será representado 
apenas pela Ata da Sessão. 

Atenciosamente, 
José Galvão-Alves
Editor Chefe
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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 19/03/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. declarou aberta a 3ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico informando que, frente à situação da pandemia de COVID-19, a sessão 
seria feita pela primeira vez por fórum virtual. Ademais, externou que, em caráter extraordinário, a Ordem 
do Dia seria restrita à apresentação dos relatores da Comissão formada pelos Acadêmicos Celso Ferreira 
Ramos Filho, Paulo Marchiori Buss, Carlos Alberto de Barros Franco e José Gomes Temporão, designada 
para auxiliar a Diretoria com as questões relacionadas à COVID-19. Em seguida, concedeu a palavra ao 
Acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, que fez explanação sobre a atual conjuntura relacionada à 
pandemia de COVID-19, discutindo aspectos como o comportamento coletivo frente às recomendações de 
isolamento social. Além disso, exprimiu sua preocupação com a necessidade de implementação de 
políticas públicas como a Renda Básica Universal. Na sequência, o Acadêmico Carlos Alberto de Barros 
Franco afirmou que a população está muito receosa com os acontecimentos recentes e reforçou que a 
sociedade brasileira deve manter a calma para evitar sobrecarregar o sistema de saúde. Defendeu o 
desestímulo de viagens interestaduais para que o vírus não se espalhe mais rapidamente, além de ter 
alertado acerca dos riscos relacionados à automedicação. Em seguida, foi a vez do Acadêmico José Gomes 
Temporão apresentar suas considerações, ressaltando o impacto da chegada da pandemia às 
comunidades carentes brasileiras. Além deste fato, fez considerações acerca dos efeitos do isolamento 
social e da pandemia em si à saúde mental da população. Destacou também a importância da integração 
das redes hospitalares públicas e privadas para o combate à pandemia. Encerrando as explanações por 
parte dos relatores, o Acadêmico Paulo Marchiori Buss ressaltou que os determinantes estruturais da 
pandemia dependem, para sua resolução, não de atitudes individuais, mas de políticas públicas para o não 
alastramento do vírus. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram 
os Acadêmicos Celso Ferreira Ramos Filho, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Arno von Ristow, Carlos 
Alberto Barros Franco, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Paulo Marchiori Buss, José Gomes Temporão, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Gerson Canedo de Magalhães, Maurício Younes Ibrahim e o Dr. André Báfica, 
membro do Programa Jovens Lideranças Médicas. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens 
Belfort Mattos Jr., agradeceu pela colaboração e participação de todos. Ao final destes comentários, deu 
por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Maurício 
Augusto Silva Magalhães Costa, Milton Ary Meier, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Ruy Garcia 
Marques, Orlando Marques Vieira, José Gomes Temporão, Maurício Younes Ibrahim, Claudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Manassés Claudino Fonteles, Paulo Couto, Ricardo José Lopes da Cruz, Celso Ferreira 
Ramos Filho, Henrique Murad, Francisco José Barcellos Sampaio, Walter Araujo Zin, Carlos Alberto de 
Barros Franco, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Arno von Buettner Ristow, Paulo 
Marchiori Buss, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Marcello André Barcinski, Jorge Fonte de Rezende 
Filho, Pietro Novellino, Natalino Salgado Filho,  Paulo Hilário Nascimento Saldiva, José Carlos do 
Valle, Gerson Canedo de Magalhães (28). 

 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
26 de março de 2020

Aliança contra Coronavírus

As tradicionais sessões científicas e os 
simpósios da Academia Nacional de Medicina 
(ANM), que acontecem initerruptamente há 
190 anos, foram substituídas por sistema de 
teleconferências em 2020 e, em virtude da 
pandemia, os debates são exclusivos sobre 
coronavírus.

O uso seguro e a eficácia do uso 
de azitromicina, hidroxicloroquina e de 
corticoesteróides no tratamento de pacientes 
internados foi o tema do médico Luiz 
Henrique Rizzo, do Hospital Einstein, de 
São Paulo, e um dos convidados pela ANM 
para discutir formas de enfrentamento da 
pandemia pelo novo coronavírus.

Rizzo contou aos mais de 60 
participantes da sessão científica virtual, no 
dia 26 de março de 2020, os detalhes do 
protocolo da Aliança contra o Coronavírus 
que reúne, além do Einstein, o Hospital do 
Coração (HCor), o Hospital Sírio-Libanês 
e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia 
Intensiva (BRICNet). O ensaio clínico será 
realizado em parceria com o Ministério da 
Saúde e apoio da empresa EMS. Rizzo ainda 
comentou sobre o uso de soro de pacientes 

recuperados da virose por coronavírus em 
pacientes em tratamento.

Saúde mental na pandemia - O 
conceito de tempo mudou para as pessoas ao 
redor do mundo. Se antes tínhamos sempre 
pressa, agora não sabemos o que fazer no 
confinamento. Assim, Antonio Egídio Nardi, 
membro da Academia Nacional de Medicina 
e professor da UFRJ, abordou o tema saúde 
mental em tempos de coronavírus, em sessão 
virtual promovida pela ANM.

Para Nardi, há outros tipos de riscos, 
além da contaminação pelo vírus, com o 
isolamento social. No confinamento, as 
pessoas podem desenvolver ou acentuar 
quadros de fobias, abusar de bebidas 
alcoólicas, distúrbios alimentares, desenvolver 
manias de limpeza e hipocondria, além da 
probabilidade no aumento da violência 
contra a mulher ou crianças.

“Para nos mantermos saudáveis mental-
mente, nesse período, é muito importante 
termos horas de sono de qualidade - não 
mudarmos nosso relógio biológico; investir 
em uma alimentação saudável, realizar 
atividades lúdicas e culturais, praticar 
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atividade física, yoga e meditação. Tudo 
isso pode ser feito em casa”, orientou  
o acadêmico.

Como a OMS enfrenta epidemias 
— Um dos acadêmicos convidado para 
a sessão virtual foi o ex-presidente da 
ANM, Jorge Alberto Costa e Silva. O ex-
presidente falou sobre sua experiência de 20 
anos na OMS. Na oportunidade abordou 
as possíveis consequências emocionais do  
isolamento social.

“Estamos aprisionados por um vírus 
e devemos enfrentar esse período com 
equilíbrio e serenidade, pois o isolamento 
pode ser um terreno fértil para o aparecimento 
de distúrbios mentais”. Numa analogia, 
Costa e Silva disse que nesse momento 
muitos de nós nos sentimos como um 
pássaro dentro de uma gaiola batendo as asas 
nas grades. “Mas o pensamento positivo e a 
reflexão nos libertarão em breve,” enfatizou 
o ex-presidente.
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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 26/03/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 4ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico informando que, além dos membros da Academia Nacional de Medicina, 
foram convidados para a sessão online membros da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de 
Ciências Farmacêuticas do Brasil, bem como professores universitários de todo país. Nas Comunicações 
da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz reiterou o adiamento do prazo de inscrições para os 
prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina para o dia 31 de maio, além de informar que, no dia 
24 de março, foi anunciada oficialmente a retirada da candidatura da Professora Linamara Rizzo Battistella 
para a vaga da Cadeira nº 46 da Secção de Medicina, patronímica do Acad. Júlio Afrânio Peixoto. Na 
sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou a rodada de conferências sobre a 
abordagem da pandemia de COVID-19. O Acad. Jorge Alberto Costa e Silva discorreu sobre 
desdobramentos acompanham o isolamento social, afirmando que grande parte da população pode ter 
sérias sequelas tanto do ponto de vista psicológico, quanto financeiro. Em seguida, o Acad. Antonio Egidio 
Nardi externou sua preocupação acerca do risco de doenças oriundas do confinamento. Afirmou que o 
estresse associado a outros fatores, como risco de doenças e problemas econômicos podem aumentar o 
risco de depressão, transtorno de ansiedade, suicídio e do abuso de álcool. Ressaltou ainda que atividades 
físicas e culturais feitas dentro de casa podem ajudar bastante na saúde mental dos indivíduos em tempos 
de isolamento social. Encerrando as explanações por parte dos conferencistas, o Prof. Dr. Luis Vicente 
Rizzo, fez considerações sobre os ensaios clínicos que vêm sendo realizados por parte de uma aliança 
entre hospitais para acompanhar a eficácia do uso de hidroxocloroquina acompanhada de azitromicina e 
corticoides para verificar se há qualquer efeito, seja no uso profilático para trabalhadores da área da saúde, 
quanto em pacientes em estado grave. Ademais, discorreu também acerca dos ensaios com soro 
hiperimune de pacientes recuperados de COVID-19 em pacientes em tratamento. Ao final das 
apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Carlos Alberto Barros 
Franco, Octavio Pires Vaz, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Carlos do Valle, Celso Ferreira Ramos Filho 
e José Gomes Temporão. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., 
agradeceu pela colaboração e participação de todos, dando por encerrada a Sessão. Estiveram presentes 
os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, Antonio Egidio Nardi, Arno 
von Buettner Ristow, Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos Eduardo Brandão Mello, Carlos Américo 
de Barros e Vasconcelos Giesta, Celso Ferreira Ramos Filho, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Henrique 
Murad, José de Jesus Peixoto Camargo, Jorge Alberto Costa e Silva, Jorge Fonte de Rezende Filho, 
José Carlos do Valle, José Luiz Gomes do Amaral, José Gomes Temporão, Manassés Claudino 
Fonteles, Marcello André Barcinski, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Maurício Younes 
Ibrahim, Milton Ary Meier, Octavio Pires Vaz, Patricia Rieken Macêdo Rocco, Ricardo José Lopes da 
Cruz, Sérgio Augusto Pereira Novis, Walter Araujo Zin, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Paulo Marchiori Buss, Francisco José Barcellos 
Sampaio(30). 

 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
2 de abril de 2020

Atualizações em COVID-19

Na sessão virtual da Academia Nacional 
de Medicina (ANM), realizada em abril (2/4), 
o Professor Jair de Castro, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, apresentou as 
atualizações do novo coronavírus na área de 
otorrinolaringologia e cientistas da ANM e 
da Academia Brasileira de Ciências também, 
conectados.

Jair de Castro reforçou que indivíduos 
suspeitos ou casos confirmados de Covid-19 
não devem utilizar aerossóis e sprays nasais 
com esteroides para limpeza e lubrificação 
das vias respiratórias. A contraindicação se 
deve em função do risco da disseminação do 
vírus por todo o sistema respiratório e, com 
isso, provocar a inflamação de diversas áreas 
e até agravar alguns casos.

Além disso, Jair de Castro falou ainda 
de algumas manifestações inaugurais do 
Covid-19, como falta de olfato, paladar - 
características que a comunidade médica 
deve ficar atenta.

Manifestações Gastrointestinais e 
Hepáticas – Diarreia, náuseas e vômitos 

podem ser três sinais iniciais da Covid-19, 
disse o médico e membro titular da Academia 
Nacional de Medicina, Carlos Eduardo 
Brandão, em palestra virtual realizada nesta 
mesma data, na ANM.

Segundo Brandão há outros aspectos a 
serem observados. Entre estes:

2 a 10% dos pacientes, sem doenças 
hepáticas prévias, apresentam algum grau de 
alteração no fígado;

Pacientes com doenças hepáticas pré-
existentes como Hepatites B e C, têm mais 
chances de evoluir para a forma mais grave 
da Covid-19;

O uso de medicamentos como a 
cloroquina e a hidroxocloroquina podem 
provocar lesões no fígado;

E por fim, os cuidados durante o 
tratamento da Covid-19 em pacientes 
imunossuprimidos ou que tenham feito 
transplante de fígado.

Grávidas, puérperas e recém-nascidos 
– O médico e acadêmico Jorge Rezende 
Filho abordou durante a sessão científica as 
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infecções respiratórias como a H1N1, SARS 
e a Covid-19 e os riscos para gestantes, 
puérperas e recém-nascidos.

Rezende Filho falou sobre os parcos 
artigos científicos que estudaram o impacto 
da SARS-CoV-2 durante o ciclo gravídico-
puerperal e a decisão do Ministério da Saúde 
do Brasil, em seu Boletim Epidemiológico 
número 4, publicado em 04 de abril de 2020, 
de incluir gestantes de alto risco e puérperas 
como uma subpopulação com maior chance 
de internação em UTI e intubação caso seja 
acometida pela infecção pandêmica.

Esse status epidemiológico ampliou-se, 
09 de abril de 2020, quando o Ministério 

da Saúde do Brasil, em seu Protocolo de 
Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção 
Especializada, passou a considerar todas 
as gestantes, e não apenas aquelas de alto 
risco, como grupo com maior chance de 
desenvolver síndrome respiratória aguda 
grave por Covid-19.

De acordo com informações do 
Ministério, todas as grávidas ou mulheres 
que deram à luz por até 45 dias após o 
parto estão mais suscetíveis aos efeitos da 
SARS-CoV-2 e, por isso, merecem atenção 
redobrada pela equipe de saúde.
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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 02/04/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 5ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico informando que, além da participação dos membros da Academia 
Nacional de Medicina, estavam presentes na reunião online membros da Academia Brasileira de Ciências 
e da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, bem como médicos de diferentes hospitais e 
organizações. O mesmo ainda enunciou que as Sessões das próximas semanas serão realizadas em 
cooperação internacional, tendo confirmadas Sessões Conjuntas com as Academias de Medicina de 
Portugal, Reino Unido, França e China. As mesmas Sessões serão feitas na parte da tarde devido ao fuso 
horário, além de contar com a presença das Academias de Medicina da América Latina. Ademais, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou que foi criada uma rede por e-mail que funciona 
similarmente como o Correio, onde os Acadêmicos recebem a informação e não é possível responder, 
substituindo assim, o Correio formal. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da 
Cruz, reiterou a extensão do prazo de inscrições para os prêmios de 2020 da Academia Nacional de 
Medicina para o dia 31 de maio, além de informar que a presença nas redes sociais da Academia Nacional 
de Medicina teve um grande impulso pela competência da assessora de imprensa Cláudia Jurberg. No dia 
31 de março foi divulgado comunicado assinado pelo Presidente Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., 
demonstrando apoio irrestrito ao Ministro da Saúde e suas equipes técnicas. No mesmo dia, o Acad. 
Eduardo Lopes Pontes propôs estudar a concessão do título de Honorária Nacional à Profa. Dra. Angelita 
Gama, e os trâmites seguirão céleres para que isto ocorra. Em seguida, o Presidente, Acad. Rubens Belfort 
Mattos Jr., abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Daniel Goldberg Tabak comentou sobre a necessidade 
de reavaliação dos parâmetros para uso dos testes rápidos, afirmando que a capacidade de realizações de 
testes é extremamente reduzida. O Acad. Manassés Claudino Fonteles exprimiu sua preocupação acerca 
da importância de estudar, não somente disciplinas como biologia e biomedicina, mas também sobre o que 
está acontecendo ao redor do mundo. Além disso, ressaltou que os estudos sobre a análise da biologia do 
vírus são bastante relevantes para um enfrentamento mais eficaz da pandemia em questão. Na sequência, 
o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou a rodada de palestras acerca da pandemia de COVID-
19. O Prof. Dr. Jair de Carvalho e Castro (UFRJ), discorreu sobre “Perda de Olfato e Paladar na COVID-
19”. Posteriormente, o Acad. Jorge Rezende Filho abordou as interações entre a COVID-19 e a gestação. 
Encerrando as explanações por parte dos palestrantes, o Acad. Carlos Eduardo Brandão fez considerações 
sobre a COVID-19 e a saúde do fígado. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da 
qual participaram os Acadêmicos Walter Araujo Zin, Antonio Egidio Nardi, Octavio Pires Vaz, Oswaldo 
Moura Brasil, Carlos Alberto Barros Franco, Celso Ferreira Ramos Filho, José Carlos do Valle e Mauricio 
Younes Ibrahim. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela 
colaboração e participação de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Walter Araujo Zin, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Jorge Fonte de Rezende Filho, Sérgio Augusto Pereira Novis, Maurício Younes Ibrahim, Orlando 
Marques Vieira, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Carlos Alberto de Barros Franco, Carlos 
Eduardo Brandão Mello, Milton Ary Meier, Celso Marques Portela, Daniel Goldberg Tabak, Antonio 
Egidio Nardi, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Ricardo 
José Lopes da Cruz, Manassés Claudino Fonteles, Octavio Pires Vaz, Marcello André Barcinski, 
Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), José de Jesus Peixoto Camargo, Oswaldo Moura Brasil 
do Amaral Filho, Celso Ferreira Ramos Filho, José Luiz Gomes do Amaral, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, Paulo Marchiori Buss, Omar Lupi da Rosa Santos, José Carlos do Valle (29). 

 
 
 

_______________________  

 

Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 
2º Secretário 

 

 

Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 
2º Secretário 



S e s s ã o
9 de abril de 2020

Brasil e Portugal na luta 
contra a Covid-19

O que une Brasil e Portugal na 
pandemia de Covid-19 foi o que interessou 
aos mais de 100 inscritos na sessão científica 
promovida, de forma virtual, pela Academia 
Nacional de Medicina, no dia 09 de abril 
de 2020.

Participaram deste encontro a 
presidente da Academia de Medicina de 
Portugal, Maria de Fátima Carneiro, e o 
médico intensivista do Hospital de São João, 
no Porto, José Artur Paiva, também membro 
da Academia portuguesa.

Os portugueses trocaram experiências 
com os brasileiros sobre a epidemiologia da 
doença e formas de tratamento em ambos 
os países. Dentro da evolução da pandemia, 
Portugal encontra-se duas semanas a frente 
do Brasil, tendo sua curva se estabilizado 
como em um platô, explicou Artur Paiva.

Portugal se organizou durante seis 
meses e o Brasil ainda corre contra o tempo 
para o atendimento dos casos graves que 
ocorrerão durante o pico da doença, que é 
esperado para as próximas semanas.

“Não há ciência sobre o novo corona- 
vírus com mais de três meses. Da epide-
miologia da doença ao tratamento ainda 
precisamos aprender muito”, finalizou o 
acadêmico de Portugal e presente à reunião, 
José Artur Paiva.

O que as autópsias podem 
explicar da Covid-19?

Com este tema, o acadêmico Paulo 
Saldiva e as médicas Marisa Dolhnikoff e 
Renata Monteiro, da Faculdade de Medicina, 
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da Universidade de São Paulo, contaram 
os resultados preliminares de um projeto 
de autópsias minimamente invasivas para  
a Covid-19.

Os médicos mostraram os dados obtidos 
com as análises dos corpos de 10 pacientes, 
metade de cada sexo, e que morreram com 
o novo coronavírus. Com idade que variava 
entre 33 e 83 anos e que estiveram em 
unidades de terapia intensiva até 15 dias, 
os corpos dos pacientes foram submetidos a 
exames post mortem, através de tomografia, 
ultrassom e microscopia.

Vários órgãos foram estudados 
como pulmão, fígado, rins e baço. Os 

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

resultados mostraram uma agressividade 
impressionante do vírus, porém, por que a 
resposta imunológica frente à inflamação é 
ruim ainda não se sabe.

Além disso, os pesquisadores abor-
daram questões importantes das autópsias 
que permitiram, inclusive, conclusões 
sobre certos aspectos da doença como a 
comprovação histológica da formação de 
trombos na microcirculação pulmonar.

As sessões científicas estão disponíveis 
no canal da Academia Nacional de Medicina 
no YouTube em https://bit.ly/3eByjYS.
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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 09/04/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. declarou aberta a 6ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, salientando a presença de representantes da Academia Brasileira de 
Ciências, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e da Academia Brasileira de Medicina Militar. 
Ressaltou, ainda, a expressiva presença de Acadêmicos da Academia Nacional de Medicina de Portugal, 
informando que esta sessão dá início a uma sequência de reuniões internacionais, que, além de Portugal, 
também incluirá sessões com especialistas do Reino Unido, França e China. Nas Comunicações da 
Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz felicitou o Acadêmico Paulo Niemeyer Soares Filho por 
seu aniversário. Na sequência, salientou o sucesso obtido pela veiculação dos podcasts da Academia 
Nacional de Medicina, iniciativa do Programa Jovens Lideranças Médicas capitaneada pelo Acadêmico 
Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Reiterou, ainda, o adiamento do prazo de envio dos trabalhos 
para os Prêmios da Academia Nacional de Medicina, reagendado para o dia 31 de maio de 2020. Destacou 
também o incremento da presença da Academia Nacional de Medicina nas redes sociais, resultado da ação 
conjunta da assessora de imprensa Claudia Jurberg e o Acadêmico Omar Lupi da Rosa Santos, 
coordenador de mídias sociais da Academia Nacional de Medicina. Expressou, em nome da Diretoria, júbilo 
pelo anúncio da Acad. Patrícia Rieken Macêdo Rocco como colunista da seção “A Hora da Ciência”, do 
Jornal O Globo. O mesmo veículo publicou, no dia 6 de abril de 2020, artigo assinado pelo Acadêmico 
Daniel Goldberg Tabak, intitulado “Os Seis Passos para Derrotar o Coronavírus”. Ainda no mesmo veículo, 
foi destaque, no dia 8 de abril de 2020, a atuação do Acadêmico Ronaldo Damião à frente do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto. Também foi destacada a publicação de editorial de autoria do Acadêmico e 
ex-Presidente Francisco José Barcellos Sampaio em importante revista internacional de Urologia, tendo 
como tema a pandemia de COVID-19. Por fim, informou que foi recebida pela Diretoria da Academia 
Nacional de Medicina proposta de concessão do título de Honorário Nacional à Profa. Dra. Angelita Gama, 
de autoria do Acad. Eduardo Lopes Pontes. Encerradas as Comunicações da Secretaria, o Presidente, 
Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., anunciou a comissão responsável por apreciar a candidatura da Profa. 
Dra. Angelita Gama, composta pelos Acadêmicos Glaciomar Machado, Marcello André Barcinski, Delta 
Madureira Filho, Octávio Pires Vaz e Jerson Lima da Silva e presidida pelo Acad. Ricardo José Lopes da 
Cruz. Afirmou que, em decorrência da falta de quórum na Reunião de Diretoria, a questão foi trazida para 
apreciação em plenário, de acordo com o Regimento Interno. Informou também que foi redigido rascunho 
inicial das Regras de Compliance da Academia Nacional de Medicina, a ser submetido para aprovação da 
comissão formada pelos Acadêmicos Celso Marques Portela e Eduardo Lopes Pontes. Na sequência, 
apresentou o plano de ação para as próximas sessões da Academia Nacional de Medicina, que incluirá 
sessões conjuntas com as Academias do Reino Unido (16 de abril), França (23 de abril) e China (data ainda 
a confirmar), realizadas em língua inglesa. Agradeceu a colaboração dos Acadêmicos Jorge Alberto Costa 
e Silva, Marcello André Barcinski e Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, que fizeram uso de sua 
experiência em cooperação internacional para tornar possíveis estas iniciativas. Salientou que, em razão 
do fuso-horário, as Sessões Internacionais serão realizadas no horário de 14h às 17h (para as Academias 
europeias) ou em horário pela manhã (para a Academia chinesa). Ao final de cada Sessão Conjunta, será 
redigida uma Declaração das instituições envolvidas, versando sobre a importância da cooperação 
internacional na definição de abordagens durante a pandemia da COVID-19. A programação das Sessões 
Ordinárias, será, portanto, dedicada à apresentação de um resumo dos conteúdos apresentados na Sessão 
Científica da tarde, seguida por uma conversa com os Acadêmicos. Para todas as atividades descritas 
anteriormente, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., está redigindo carta em língua espanhola, a 
ser enviada para Academias de Medicina de toda América Latina, convidando-as a tomar parte nas 
Sessões Internacionais da Academia Nacional de Medicina, reforçando a liderança da ANM no fomento 
das atividades de cooperação entre instituições latino-americanas. Na Ordem do Dia, o Presidente, Acad. 
Rubens Belfort Mattos Jr., deu início à Sessão Conjunta com a Academia Nacional de Medicina de Portugal, 
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passando a palavra aos relatores da noite. O Acad. Paulo Hilário do Nascimento Saldiva fez apresentação 
acerca dos “Aspectos Histológicos e Radiológicos em autópsias de pacientes com COVID-19”. Na 
sequência, coube à Profa. Dra. Maria de Fátima Carneiro (Presidente, Academia Nacional de Medicina de 
Portugal) comentar os conteúdos apresentados pelos Acadêmicos. Em seguida, o Prof. Dr. José Artur Paiva 
(Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal) discorreu sobre “Terapia Intensiva em Portugal 
no COVID-19”. Foi, então, a vez do Acad. Acad. José Luiz Gomes do Amaral apresentar a perspectiva 
brasileira dos conteúdos abordados pelo Prof. José Artur Paiva. Ao final das apresentações, seguiu-se 
rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Aderbal Magno Caminada Sabrá, Celso Ferreira 
Ramos Filho, Oswaldo Moura Brasil, Octávio Pires Vaz, Carlos Eduardo Brandão Mello e Carlos Alberto de 
Barros Franco. Ao final das discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., deu por encerrada 
a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort 
Mattos Jr., Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Eduardo Brandão Mello, Marcello André 
Barcinski, José Luiz Gomes do Amaral, Giovanni Guido Cerri, Walter Araujo Zin, Paulo Hilário 
Nascimento Saldiva, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Paulo Marchiori 
Buss, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Maurício Younes Ibrahim, Omar da Rosa Santos, 
Antonio Egidio Nardi, Milton Ary Meier, Silvano Mario Attilio Raia, Talvane Marins de Moraes (Honorário 
Nacional), Jayme Brandão de Marsillac, Carlos Alberto de Barros Franco, Jorge Alberto Costa e Silva, 
Carlos Giesta, Orlando Marques Vieira, Arno von Buettner Ristow, Natalino Salgado Filho, Ricardo 
José Lopes da Cruz, Henrique Murad, Francisco José Barcellos Sampaio, Sender Jankiel Miszputen 
(Honorário Nacional), Daniel Goldberg Tabak, Octavio Pires Vaz, Celso Ferreira Ramos Filho, Manassés 
Claudino Fonteles (33). 
 

 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
16 de abril de 2020

Efforts to Cope With COVID-19:  
UK Academy of Medical Sciences

Mais de 140 expectadores participaram 
da sessão virtual promovida pelas Academias 
de Medicina do Brasil e do Reino Unido, 
no dia 16 de abril de 2020, para conhecer 
as ações de cada nação no enfrentamento da 
Covid-19. Além dos dois países, representantes 
do Chile, Argentina, Venezuela e Espanha 
também estavam conectados. No encontro, 
a importância da colaboração internacional 
no contexto de uma crise global de saúde. A 
vice-presidente internacional da Academia 
de Ciências Médicas do Reino Unido, 
professora Dame Anne Johnson, falou sobre a 
necessidade de buscar diálogo com os colegas 
ao redor do mundo e de trabalharem juntos 
de forma multidisciplinar.

O professor Mervyn Singer, da 
University College London, foi outro dos 
convidados. Em sua apresentação, salientou 
a relevância das colaborações com equipes 
médicas da China e Itália, países que foram 
atingidos antes pela atual pandemia, visando 
entender protocolos médicos adotados  
com os pacientes, tanto no que tange à 
medicação quanto ao uso de equipamentos 
de suporte ventilatório.

Parcerias internacionais também 
foram destaque na fala da professora Maria 
Zambon, da Public Health England, ao 
apontar como o Reino Unido conseguiu 
produzir testes mais rapidamente devido 
à cooperação com a Alemanha e Hong 
Kong. Maria Zambon frisou os benefícios 
da articulação permanente dentro da 
comunidade científica internacional.

A transmissão viral da Covid-19 a partir 
da perspectiva comportamental foi o tema 
da professora Susan Michie, da University 
College London, em apresentação na mesma 
sessão científica. Susan é membro do Grupo 
Consultivo Científico em Emergência, 
que fornece aconselhamento científico ao 
governo britânico sobre o gerenciamento da 
pandemia de Covid-19. Michie descreveu 
abordagens e estratégias que devem ser 
adotadas no sentido de orientar a população 
quanto às medidas de prevenção de contágio 
e mitigação da crise.

Comunicação clara com a população, 
que deve ter amplo acesso às informações 
sobre a doença e as formas de contágio e 
prevenção, foram as principais recomen-
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dações de Michie. Além do conhecimento, 
é fundamental que as pessoas se sintam 
motivadas, com mensagens positivas, a 
aderir às recomendações dos órgãos de saúde, 
mas é fundamental que haja condições 
para essa adesão. Celebrar e parabenizar as 
ações daqueles que estão cooperando com 
o esforço coletivo e os resultados obtidos 
também contribuem com o sucesso das 
políticas adotadas.

Impacto das desIgualdades

Pelo Brasil, participaram desta sessão, o 
acadê-mico Paulo Buss e o professor emérito 
da Universidade Federal da Bahia e também 
pesquisador da Fiocruz/Bahia, Maurício 
Barreto.

As curvas de evolução do contágio 
pelo novo coronavírus, as desigualdades na 
distribuição dos serviços de saúde, água e 
saneamento, os impactos sociais da crise no 
Brasil, e as estratégias para sua contenção 
foram temas amplamente discutidos por 
ambos os convidados brasileiros.

Para além da escassez de recursos 
materiais como respiradores e da distribuição 
desigual, entre as regiões brasileiras, de leitos 
de UTI, Maurício destacou a diminuição, 
verificada nos últimos anos, do percentual 
de médicos com treinamento em terapia 
intensiva, bem como a concentração desses 
profissionais na região Sudeste, sobretudo 

em São Paulo, onde estão quase 30% desses 
especialistas.

Buss ressaltou a população invisível, os 
moradores de rua e os mais desassistidos nas 
comunidades de baixa renda e, apesar do 
SUS oferecer acesso universal, destacou que 
a falta de saneamento básico e água tratada 
serão grandes entraves para barrar a explosão 
da epidemia no país. Buss alertou ainda 
sobre o impacto da decisão do Governo de 
Donald Trump de suspender a doação de 
recursos financeiros pelos Estados Unidos 
para a Organização Mundial da Saúde.

Deste encontro, resultou uma 
declaração conjunta da Academia Nacional 
de Medicina e da UK Academy of Medical 
Sciences sobre Covid-19. Para acessar o 
documento na íntegra, o link é https://bit.
ly/37IruTu.

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

Documento Sessões
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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 16/04/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE REUNIÕES 
ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 7ª Sessão Ordinária do 
191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. Na Ordem do Dia, colocou 
em discussão e aprovação as atas das Sessões de 12 de março, 19 de março, 26 de março, 2 de abril e 9 de abril. 
Não havendo reparos por parte dos Acadêmicos, as atas foram aprovadas. Na sequência, anunciou a elaboração de 
um folder fotográfico, inserido no projeto que inclui também um vídeo institucional para comemoração do aniversário 
da Academia Nacional de Medicina. Para tanto, o Presidente solicitou o envio, por parte dos Acadêmicos, de fotografia 
para o folder, exigindo traje formal e medalha. Ademais, mostrou-se preocupado com o baixo número de 
Correspondentes em estados fora do eixo Rio-São Paulo, solicitando aos Acadêmicos sugestões de nomes para 
aumentar a nacionalização da Academia. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
comunicou que serão apreciadas na Sessão de 23 de abril de 2020, as candidaturas a Honorários dos Professores 
Luiz Augusto de Freitas e Bodo Wanke. Informou também a publicação de artigos dos Acadêmicos Rubens Belfort 
Mattos Jr. e Patrícia Rieken Macêdo Rocco, este último publicado no Jornal O Globo. Em seguida, o Presidente, Acad. 
Rubens Belfort Mattos Jr., abriu a palavra aos Acadêmicos. O Acad. Antônio Egidio Nardi destacou a importância da 
atuação do Programa Jovens Lideranças Médicas durante a pandemia, versando sobre o existente projeto do 
programa, que abordará iniciativas de suporte psicológico durante a pandemia, ressaltando que a saúde mental da 
população será um dos pontos focais na condução de ações de saúde. O Acad. Walter Araujo Zin dissertou sobre a 
diferença entre as técnicas de ventilação pulmonar durante cirurgias e àquelas utilizadas em Unidades de Tratamento 
Intensivo, além de pedir uma maior flexibilização de tópicos para as reuniões além do COVID-19. Na sequência, o 
Acad. Gerson Canedo Magalhães sugeriu o uso de um aplicativo não nomeado relativo à projeção das gotículas e o 
uso de máscaras. O Acad. José de Jesus Peixoto Camargo fez comentários acerca da relação entre pacientes com 
COVID-19 e a saturação pulmonar. Posteriormente, o Acad. José Carlos do Valle questionou a utilização do CPAP 
no Brasil em pacientes com casos graves de COVID-19, destacando a relação entre diabetes e hipertensão com a 
doença em questão. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá discorreu acerca do surto da doença e sua raridade 
em crianças, afirmando uma necessidade de discussão mais aguçada sobre o assunto. Logo após, o Acad. Manassés 
Claudino Fonteles externou comentários sobre a interferência do vírus no desenvolvimento de enzimas no corpo. 
Ademais, pediu foco total nas reuniões sobre o COVID-19. Encerrando as explanações por parte dos confrades, o 
Acad. Celso Ferreira Ramos Filho fez considerações sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina e a sua toxicidade 
celular. Na sequência, o Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. cedeu a palavra ao funcionário Genilson Moreno, que 
questionou sobre qual seria o tempo a ser respeitado após a indicação de cura de um paciente para que o mesmo 
possa interagir de maneira segura com outros indivíduos. A pergunta foi respondida pelo Acadêmico Celso Ferreira 
Ramos Filho, que destacou a importância dos testes de PCR e IGgG. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. 
Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela colaboração e a participação de todos. Ao final destes comentários, deu 
por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Orlando Marques Vieira, 
José de Jesus Peixoto Camargo, Omar da Rosa Santos, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Oswaldo Moura Brasil 
do Amaral Filho, Marcello André Barcinski, Octavio Pires Vaz, Walter Araujo Zin, Maurício Augusto Silva 
Magalhães Costa, Celso Ferreira Ramos Filho, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Sender Jankiel Miszputen 
(Honorário Nacional), José Carlos do Valle, Daniel Goldberg Tabak, Natalino Salgado Filho, Talvane Marins de 
Moraes (Honorário Nacional), Manassés Claudino Fonteles, Antonio Egidio Nardi, Maurício Younes Ibrahim, 
Cláudio Buarque Benchimol, Jorge Fonte de Rezende Filho, Sérgio Augusto Pereira Novis, Carlos Giesta, 
Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Eduardo Brandão Mello, Eduardo Lopes Pontes, Paulo Couto, Milton Ary 
Meier, Giovanni Guido Cerri, Arno von Buettner Ristow, Ricardo José Lopes da Cruz (32). 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 
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Efforts to Cope With COVID-19:  
Académie Nationale de Médecine de France

A Academia Nacional de Medicina 
promoveu encontro virtual com médicos 
e especialistas em COVID-19 oriundos 
da Academia Francesa de Medicina. O 
encontro, aberto ao público e transmitido 
por diferentes plataformas virtuais, aconteceu 
no dia 23 de abril de 2020, e reuniu mais 
de 160 expectadores. A discussão focou em 
estratégias de tratamento, testagem e o fim 
do confinamento.

À frente do Brasil na evolução da 
pandemia, os médicos franceses contaram aos 
brasileiros como se organizaram para sair da 
quarentena a partir de maio de 2020. Entre 
os tópicos abordados, a educação, economia, 
cultura, respeitando-se a segurança de todos.

A Academia francesa orientou que 
a saída do isolamento não ocorresse 
simultaneamente em todas as províncias 
do país, tampouco em todas as cidades de 
uma mesma província, ao mesmo tempo, 
mas sim uma a uma, priorizando aquelas 
que apresentassem taxas de transmissão  
mais baixas.

Christine Rouzioux, ex-chefe do 
Departamento de Virologia do Hospital 
Necker APHP, esclareceu que, iniciado o 
processo de reabertura, o objetivo foi testar 
todos os pacientes sintomáticos, aumentando 
o número de exames semanais de 150 mil 
para 500 mil. Após serem identificados, os 
pacientes diagnosticados com COVID-19 
deveriam manter-se em isolamento.

Rouzioux alertou que essas precauções 
continuarão sendo necessárias após a 
suspensão do isolamento, devido à estimativa 
de uma baixa taxa de imunidade contra o 
SARS-Cov-2 – percentual que se acredita 
estar entre 2 e 10% da população, mesmo 
nas regiões onde houve maior infecção.

As estratégias brasileiras – O mé-
dico Esper Georges Kallás, titular do 
Departamento de Moléstias Infecciosas e 
Parasitárias, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, falou sobre a 
eficácia e riscos de drogas como remdesivir, 
galidesivir e hidroxicloroquina no tratamento 
da Covid-19.
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Esper ainda mostrou resultados de 
testes realizados com os antivirais arbidol 
(umofenovir) e lopinavir — este último 
prescrito para o tratamento do HIV — e 
que não trouxeram resultados favoráveis. 
Remdesivir e galidesivir, dois antivirais de 
amplo espectro, e favipiravir, medicação 
muito utilizada em pacientes de Covid-19 
no Japão, estão ainda em análise.

Mapa de contaminação para fim da 
quarentena – Cientistas da Universidade 
de São Paulo (USP) e da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria 
com o Instituto Semeia, Grupo Fleury e 
Ibope lançaram uma iniciativa de mapear a 
exposição da população de bairros da capital 
paulista à infecção da Covid-19. Este foi o 
tema do acadêmico Rui Maciel, na mesma 
sessão conjunta com os franceses.

O objetivo, segundo o acadêmico 
Rui Maciel, era descobrir quantas pessoas 
já estariam imunes, para que os governos 
traçassem estratégias com o objetivo de 
flexibilizar as medidas de isolamento social 
e planejar o fim da quarentena, sem riscos 
de uma segunda onda de infecção. O 
projeto aguardava, em abril, a aprovação da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP).

Testagem em massa – O acadêmico 
Rui Maciel abordou ainda o tema testagem 
em massa, que tem demonstrado uma boa 
estratégia para conter a contaminação pelo 
novo coronavírus. Mas quais os exames estão 

disponíveis no Brasil? Quando solicitá-los e 
como interpretá-los? Estas perguntas foram 
respondidas por ele, durante a sessão.

Entre as opções diagnósticas utilizadas 
no país, Rui relacionou os exames de RT-
PCR, que é uma técnica molecular que 
utiliza informações do RNA do vírus para 
sua detecção. Este teste pode ser feito 
com amostras coletadas da nasofaringe 
e orofaringe ou secreção das vias aéreas, 
devendo ser coletado entre o 3º e 10º dia, 
desde o surgimento dos sintomas, pois ao 
final deste período a quantidade de RNA 
tende a diminuir. Possui alta sensibilidade, 
porém isso varia de acordo com a data em 
que o material foi colhido e com os cuidados 
criteriosos para garantir a qualidade da 
amostra e do processamento. O resultado 
apresenta alta especificidade, sendo muito 
confiável.

Outro exame disponível é a sorologia 
que avalia a reposta imunológica do paciente 
feitos a partir da detecção dos anticorpos 
IgA, IgM (infecção recente) e IgG (infecção 
anterior há três semanas), encontrados 
no sangue do paciente. Para ter maior 
sensibilidade, recomenda-se que seja feito 
a partir do 10º dia dos primeiros sintomas. 
Possui alta especificidade se respeitados os 
prazos para realização do exame, entretanto 
se realizado fora deste prazo, pode apresentar 
um falso negativo.

Os testes rápidos também estão 
disponíveis, porém apresentam sensibilidade 
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e especificidade menores comparados 
aos outros métodos. Segundo Maciel, a 
utilização destes pode ser feito para estudos 
epidemiológicos. O acadêmico também 
comentou sobre a utilização da tomografia 
computadorizada de tórax que tem 
demonstrado bons resultados.

Diferentes faces da COVID-19 – A 
infecção pelo novo coronavírus provoca 
em cada indivíduo contaminado reações 
diferenciadas e que devem, segundo a 
professora da UFRJ e acadêmica da ANM, 
Patrícia Rocco, levar a um tratamento 
individualizado. A acadêmica foi outra 
das expositoras da sessão conjunta com os 
franceses.

Nem todo paciente grave deve receber 
o mesmo tipo de ventilação mecânica. A 
Síndrome Respiratória Aguda Grave pode 
ocorrer em função da ventilação e não em 
virtude da contaminação por COVID-19. 
Por isso, Patrícia Rocco recomenda que as 
estratégias de ventilação devem ser baseadas 
nos resultados dos exames de tomografia 
computadorizada de cada um, associados a 
outros parâmetros clínicos.

Três estágios da COVID-19 – Outro 
convidado desta sessão, foi o acadêmico 
Daniel Tabak, que falou sobre a capacidade 
do novo coronavírus de se proliferar no 
organismo humano de forma muito rápida e 
em três estágios distintos. São eles:

Estágio I: a fase inicial de resposta viral, 
em que aparecem os sintomas clássicos como 

febre acima de 37,8°, tosse seca, diarreia, 
acometendo o intestino e a perda do olfato e 
paladar. Neste momento, aparecem também 
sinais hematológicos na coagulação, em 
marcadores que podem indicar lesão em 
algum órgão, entre outros.

Estágio II: na fase pulmonar, a doença 
apresenta uma progressão rápida e iniciam-se 
sintomas como falta de ar e diminuição das 
taxas de oxigênio no sangue ou nos tecidos. 
É neste momento que o exame de tomografia 
apresenta anormalidades e a função hepática 
pode apresentar comprometimento.

Estágio III: a fase da hiperinflamação 
corresponde ao maior nível de agravamento, 
quando o organismo reage de forma 
exacerbada ao vírus. Neste estágio, o paciente 
já apresenta Síndrome Respiratória Aguda 
Grave e comprometimento que pode afetar 
múltiplos órgãos como coração, rins, olhos, 
sistema vascular e até o cérebro.

Desta reunião, a Academia Nacional 
de Medicina e a Académie Nationale de 
Médicine publicaram um documento 
oficial que pode ser acessado em https://bit.
ly/37IFlc5.

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

Documento Sessões
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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 23/04/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE REUNIÕES 
ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 8ª Sessão Ordinária do 
191º Ano Acadêmico colocando em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 16 de abril de 2020. O Acad. 
Walter Araújo Zin apresentou três reparos à ata, que, na sequência, foi aprovada. O Presidente, Acad. Rubens Belfort 
Mattos Jr., solicitou a indicação de um dos participantes do Programa Jovens Lideranças Médicas da Academia 
Nacional de Medicina para realização de resumos das palestras que serão feitas durante as Sessões Conjuntas na 
plataforma Zoom Meetings. O mesmo ainda enunciou a proposta, feita pela Superintendente da Academia Nacional 
de Medicina, Sra. Cláudia Campos, para uso do sistema de votação anônima do Zoom para as eleições de Honorário 
Nacional da Academia Nacional de Medicina. Ademais, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., teceu 
comentários sobre a importância da pesquisa em relação a uma segunda onda de contágio de COVID-19. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz reiterou mais uma vez a extensão do prazo de 
inscrições para os prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina para o dia 31 de maio, além de ressaltar o 
sucesso que os podcasts realizados pela Academia Nacional de Medicina vem fazendo nas redes sociais. Informou 
também que as propostas para Honorário Nacional mencionadas na Sessão de 16 de abril de 2020 serão levadas ao 
Plenário. Em seguida, nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Gerson Canedo Magalhães parabenizou a 
pesquisa conduzida pela Acad. Patrícia Rocco, com especial atenção para o respeito aos preceitos científicos. O 
Acad. Miguel Riella parabenizou a iniciativa do Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., e da Academia Nacional 
de Medicina de permanecer com as reuniões online. O Acad. Walter Araújo Zin questionou sobre a disponibilização 
dos slides exibidos nas Sessões online, em especial as Sessões Conjuntas. O Acad. Carlos Alberto de Barros Franco 
salientou a importância da adaptação do tratamento para doentes de COVID-19. Na sequência, o Presidente, Acad. 
Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou a rodada de conferências sobre a abordagem da pandemia de COVID-19. O Acad. 
Daniel Goldberg Tabak discorreu acerca da fisiopatologia e estratégia terapêutica no combate da COVID-19, 
abordando a progressão do vírus no corpo e as perspectivas em relação a tratamentos disponíveis. Posteriormente, 
o Acad. Rui Monteiro de Barros Maciel, fez apresentação intitulada “Testes disponíveis para diagnóstico de COVID-
19: quando solicitá-los e como interpretá-los”. Ao final das apresentações, seguiu-se rodada de discussões da qual 
participaram os Acadêmicos Marcello André Barcinski, Carlos Alberto Barros Franco, Octavio Pires Vaz, Rui Maciel e 
Daniel Goldberg Tabak. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., anunciou a 
aceitação de publicação de achados oftalmológicos relacionados à COVID-19 pela publicação científica The Lancet. 
Na sequência, agradeceu pela colaboração e a participação de todos, dando por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Gerson Canedo de 
Magalhães, Marcelo Marcos Morales, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Sender Jankiel Miszputen (Honorário 
Nacional), Walter Araujo Zin, José Carlos do Valle, José de Jesus Peixoto Camargo, Francisco José Barcellos 
Sampaio, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Antonio Egidio Nardi, Carlos Alberto de Barros Franco, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Octavio Pires Vaz, Rui Monteiro de Barros Maciel, Henrique Murad, Daniel Goldberg 
Tabak, Mônica Roberto Gadelha, Celso Ferreira Ramos Filho, Doris Rosenthal (Honorário Nacional), José Luiz 
Gomes do Amaral, Giovanni  Guido Cerri, Miguel Carlos Riella, Marcello André Barcinski, Rossano Kepler Alvim 
Fiorelli, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Cláudio Buarque Benchimol, Carlos Américo de Barros 
Vasconcellos Giesta, Fernando Pires Vaz, Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Omar da Rosa Santos, Arno 
von Buettner Ristow, Maurício Younes Ibrahim(34). 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 



S e s s ã o
30 de abril de 2020

Efforts to Cope With COVID-19: Chinese 
Center for Disease Control and Prevention

Os chineses trouxeram oito lições de 
como enfrentar a pandemia por Covid-19, 
incluindo a resposta científica; as medidas 
recomendadas pela saúde pública; quais 
foram os gargalos e as soluções para os 
momentos críticos; como conseguiram a 
mobilização da sociedade; a importância na 
transparência e circulação de informações 
sobre a evolução da epidemia; a cooperação 
internacional e o suporte logístico para 
combater o coronavírus.

Dr. Zunyou apresentou as quatro linhas 
de defesa contra a propagação do vírus que 
foram adotadas em Wuhan, nas cidades 
vizinhas da província de Hubei e em Beijing. 
Entre as ações, todas foram realizadas de 
forma precoce, com destaque para detecção, 
notificação, isolamento e tratamento. Além 
disso, ações foram implementadas “para as 
pessoas e pelas pessoas”, desinfecção das 
comunidades, buscando o engajamento 
e educação em saúde, em diferentes 
plataformas e com a parceria de instituições 
científicas e a cooperação dos meios de 

comunicação tradicionais, redes sociais e 
companhias de celulares. O resultado foi 
o alcance de 188 milhões de chats para 
esclarecimento de dúvidas.

O Centro de Controle de Doenças 
na China produziu 35 guias de saúde e 31  
vídeos para diferentes públicos com enfoques 
sobre prevenção para população em geral, 
grupos de risco, profissionais de saúde e 
viajantes. Se proteja e proteja os outros. Esta 
é a principal mensagem.

Wuhan na guerra contra a Covid-19 
– O que os médicos chineses podem nos 
ensinar? Dr. Wei Chen, membro da equipe 
médica anti-Covid-19, em Wuhan, também 
participou de sessão científica promovida 
pela Academia Nacional de Medicina, em 
abril, e expôs o esquema de guerra que foi 
montado para o atendimento dos pacientes 
contaminados pelo novo coronavírus.

Chen ressaltou, principalmente, o 
cuidado dispensado às equipes de profis-
sionais de saúde dos hospitais de Wuhan,  
tendo treinamentos para uso de EPIs 
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individuais, além de um responsável exclu- 
sivamente para proteção dos médicos e 
enfermeiros, evitando possíveis conta-
minações. As alas do hospital foram separadas 
em contaminadas e limpas com regras 
diferenciadas. Mais de 42 mil profissionais 
de saúde foram enviado para Wuhan 
durante a epidemia e nenhum, segundo ele, 
foi contaminado pelo vírus, segundo Chen.

Dr. Chen, oriundo do Shanghai Ruijin 
Hospital e da Universidade Shanghai Jiao 
Tong, contou que, entre fevereiro e março 
de 2020, 90 pacientes deram entrada em um 
dos hospitais em Wuhan, sendo 68 pacientes 
graves e 22 críticos. Cerca de 90% dos 
pacientes tinham outras doenças associadas. 
Ao final, 90% se curaram.

Sobre o momento atual (abril 2020), a 
China faz um controle rígido da circulação 
do vírus com testagem e monitoramento 
dos indivíduos antes da entrada em 
transporte público e durante o expediente 
no trabalho. Qualquer alteração, o indivíduo 
é encaminhado para um serviço de saúde.

Coalizão Covid-19 Brasil – Aliar a 
pesquisa clínica, cujos custos são bastante 
altos, à assistência já prestada ao doente é uma 
das propostas do médico Renato Delascio 
Lopes, da Duke University, nos Estados 
Unidos, que foi outro dos convidados da 
sessão científica, em abril de 2020.

Delascio Lopes é especialista em 
síndrome respiratória aguda em idosos e 
mostrou dados da Coalizão Covid-19 no 

Brasil, que visa acompanhar, a longo prazo, 
participantes de diferentes localidades, 
através do registro de casos suspeitos e 
confirmados da doença.

O projeto começou em março de 2020, 
os protocolos da pesquisa foram submetidos 
à Plataforma Brasil para pesquisa com seres 
humanos e aprovados imediatamente. Ao 
final de 19 dias, os participantes começaram 
a ser recrutados dentro dessa Coalizão 
Covid-19.

A Coalizão dividirá os doentes em 
quatro grupos. No total participarão 
1.800 indivíduos que serão tratados com a 
associação de diferentes medicamentos para 
Covid-19.

Participam deste projeto, os hospitais 
Albert Einstein, do Coração, Sírio Libanês, 
Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e 
Beneficência Portuguesa de São Paulo. 
Delascio Lopes espera, no futuro breve, 
apresentar os resultados sobre os desfechos 
clínicos e qualidade de vida.

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

Sessões
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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 30/04/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE REUNIÕES 
ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 9ª Sessão Ordinária do 
191º Ano Acadêmico colocando em discussão a aprovação das atas das Sessões dos dias 7 de novembro de 2019, 
21 de novembro de 2019 e 23 de abril de 2020. O Acad. José Carlos do Valle apresentou reparos à ata referente ao 
dia 21 de novembro de 2019 e, na sequência, as atas foram aprovadas. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos 
Jr., enunciou que há um planejamento para um encontro virtual com a Academia Brasileira de Letras para uma 
possível discussão sobre literatura médica. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
ressaltou a extensão do prazo de inscrições para os prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina para o dia 
31 de maio, além de destacar as próximas Sessões conjuntas que irão ocorrer com Academias de Medicina da 
América Latina. Discorreu também sobre a votação para outorga do título de Honorário da Academia Nacional de 
Medicina, a serem realizadas pela primeira vez por plataforma virtual. Salientou também o sucesso que a Academia 
Nacional de Medicina vem fazendo nas redes sociais, informando haver 141 menções da mesma na mídia. Em 
seguida, nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Octavio Pires Vaz teceu comentários acerca dos riscos de 
contaminação durante a quarentena e também da telemedicina em tempos de isolamento social. Posteriormente, o 
Acad. Walter Araújo Zin levantou importantes questões acerca da realização de votações no meio virtual, guardando 
seus comentários para a Sessão Secreta. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá fez um convite aos Acadêmicos 
que se interessarem em publicar artigos na coluna de domingo do Jornal O Fluminense. Por fim, o Acad. Natalino 
Salgado Filho exprimiu comentários acerca da pandemia de COVID-19 em relação a sua transmissão e taxa de 
mortalidade, além de externar as contribuições que a Universidade Federal do Maranhão vem se concentrando em 
realizar. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou as atividades científicas da noite, 
cedendo a palavra ao Prof. Dr. Renato Lopes, que fez apresentação intitulada “Tratamento de COVID-19 em época 
de guerras: sintomas comuns, severos e fatores de risco”. Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de 
discussões da qual participaram os Acadêmicos Fábio Biscegli Jatene, Daniel Goldberg Tabak, Jorge Alberto Costa 
e Silva, José de Jesus Peixoto Camargo, Celso Ferreira Ramos Filho, Delta Madureira Filho, Paulo Hilário Nascimento 
Saldiva e o Prof. Dr. Protássio Luz. Ao final da discussão, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., tornou a 
Sessão secreta para concessão de título de Honorário Nacional aos Profs., Dra. Angelita Habr-Gama, Dr. Bodo Wanke 
e Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro. Após a votação, os três candidatos foram aprovados. Encerradas as 
discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela colaboração e participação de todos. Ao 
final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos 
Jr., José Augusto da Silva Messias, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, 
Fábio Biscegli Jatene, Talita Romero Franco, Cláudio Buarque Benchimol, Omar da Rosa Santos, Francisco 
José Barcellos Sampaio, José de Jesus Peixoto Camargo, Antonio Egidio Nardi, Mario Barreto Corrêa Lima, 
Ricardo José Lopes da Cruz, Maurício Younes Ibrahim, Walter Araujo Zin, José Horácio Costa Aboudib Jr., Samir 
Rasslan, José Carlos do Valle, Wanderley de Souza, Daniel Goldberg Tabak, Jorge Fonte de Rezende Filho, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Celso Ferreira Ramos Filho, Gerson Canedo de Magalhães, Octavio Pires 
Vaz, Natalino Salgado Filho, Arno von Buettner Ristow, Marcello André Barcinski, Rui Monteiro de Barros Maciel, 
Jorge Alberto Costa e Silva, Orlando Marques Vieira, Henrique Murad, Jerson Lima da Silva, Rossano Kepler 
Alvim Fiorelli, Sender Jankiel Miszputen (Honorário Nacional), Carlos Américo de Barros Vasconcellos Giesta, 
Carlos Eduardo Brandão Mello, Delta Madureira Filho, Milton Ary Meier, Fernando Pires Vaz, Claudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Giovanni  Guido Cerri, Manassés Claudino Fonteles, Aníbal Gil Lopes, Eduardo Lopes Pontes, 
Eliete Bouskela, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Paulo Hilário Nascimento Saldiva (48). 
 
 
 
 

_______________________ 
Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 

2º Secretário 
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Foro Iberoamericano 
sobre Coronavirus

A pandemia da desigualdade e a 
vulnerabilidade dos cidadãos; confi-
namento, saúde mental e violência; a 
disponibilidade de testagem em massa e 
as curvas epidemiológicas; os diferentes 
sistemas de saúde e opções de tratamento; 
os governos e as ações econômicas. Estes 
foram alguns dos temas abordados por 
10 academias de medicina de países da 
América Latina e mais Portugal e Espanha 
durante cinco horas de debates online, no 
dia 07 de maio de 2020.

Promovido pela Academia Nacional 
de Medicina, o Fórum Ibero-Americano 
de Covid-19 reuniu Argentina, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, México, Equador, 
Uruguai, além de Portugal, Espanha  
e Brasil.

Do encontro, os mais de 150 
participantes puderam identificar estratégias 
de sucesso contra a Covid-19 adotadas em 
países como Portugal, Costa Rica e Uruguai 
e o que levou a situações críticas como  
no Equador.

Ao final, os representantes das 
academias de medicina decidiram redigir 
um documento sobre saúde e desigualdades 
em países mais pobres e emergentes, 
ressaltando que a ciência e a medicina têm 
papel preponderante contra as desigualdades 
e na busca de soluções para epidemias ou 
pandemias como a Covid-19.

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

Sessões
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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 07/05/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 10ª Sessão Ordinária do 
191º Ano Acadêmico colocando em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 30 de abril de 2020 e, não 
havendo reparos por parte dos Acadêmicos, foi aprovada. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., destacou 
que a próxima sessão a ser realizada pela Academia Nacional de Medicina contará com a presença da Enfermeira-
Chefe da Organização Mundial da Saúde, em Simpósio em Homenagem à Enfermagem no dia 14 de maio de 2020. 
Ademais, afirmou que a Associação Médica Brasileira convidou a Academia Nacional de Medicina para um simpósio 
conjunto que ocorrerá no dia 19/05, na qual a Academia Nacional de Medicina será representada pela Acad. Patrícia 
Rocco. Informou ainda que os Anais da Academia Nacional de Medicina serão produzidos eletronicamente durante 
a pandemia de COVID-19 e, posteriormente, a impressão dos números da revista retomará a normalidade. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz ressaltou extensão do prazo de inscrições para 
os prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina para o dia 31 de maio de 2020. Em seguida, nas 
Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Jorge Alberto Costa e Silva teceu comentários acerca dos aspectos 
estatutários sobre a abertura da vaga do Acad. Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Dada a importância da pauta, 
o Acad. José Carlos do Valle propôs que a discussão fosse realizada em Sessão Secreta, proposta aprovada por 
unanimidade pelos Acadêmicos. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou a rodada de 
homenagens ao Acadêmico e ex-Presidente Marcos Fernando de Oliveira Moraes. O Acad. Francisco Sampaio 
discorreu sobre a carreira médica do falecido Acadêmico, enaltecendo seus últimos feitos como Presidente da 
Academia Nacional de Medicina, que incluíram os esforços que culminariam na inauguração do Centro da Memória 
Médica na sede da Academia Nacional de Medicina. O Acad. José de Jesus Peixoto Camargo recordou dos seus 
momentos de amizade compartilhados com o Acad. Marcos Fernando de Oliveira Moraes e o inquestionável caráter 
humanista da personalidade do ex-Presidente. O Acad. Milton Meier agradeceu a oportunidade de homenagear o 
Acadêmico, descrevendo sua amizade de mais de 60 anos com o mesmo. Posteriormente elogiou a grandeza de 
seu confrade, sua caminhada e gestão à frente da Academia Nacional de Medicina. Após as homenagens dos três 
oradores, discursaram também os Acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, Samir Rasslan, Octávio Pires Vaz, 
Henrique Murad, Marcello André Barcinski, José Carlos do Valle, Ricardo Cruz e o Presidente, Acad. Rubens Belfort 
Mattos Jr., reafirmando a importância do Acad. Marcos Fernando de Oliveira Moraes, não só para Academia 
Nacional de Medicina, mas também para a medicina do Brasil de uma forma geral. Encerradas as homenagens, o 
Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., pediu por um momento de silêncio em nome do Ex-Presidente Acad. 
Marcos Fernando de Oliveira Moraes e, em seguida, agradeceu pela colaboração e participação de todos. Na 
sequência, tornou a sessão secreta para discussão dos procedimentos a serem adotados para abertura das 
inscrições para a vaga da Cadeira nº 68 da Secção de Cirurgia, aberta em decorrência do falecimento do Acad. 
Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Ao final das discussões, deu por encerrada a Sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Manassés Claudino Fonteles, José Augusto da Silva Messias, Walter 
Araujo Zin, Ricardo José Lopes da Cruz, José de Jesus Peixoto Camargo, Omar da Rosa Santos, José Galvão-
Alves, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Jorge Alberto Costa e Silva, Fernando Pires Vaz, José Carlos do 
Valle, Marcello André Barcinski, José Horácio Costa Aboudib Jr., Sender Jankiel Miszputen (Honorário 
Nacional), Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Carlos Alberto de Barros Franco, Maurício Younes Ibrahim, 
Wanderley de Souza, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Carlos Américo de Barros Vasconcellos Giesta, Cláudio 
Buarque Benchimol, Gerson Canedo de Magalhães, Carlos Eduardo Brandão Mello, Sérgio Augusto Pereira 
Novis, Henrique Murad, Francisco José Barcellos Sampaio, Samir Rasslan, Octavio Pires Vaz, Milton Ary 
Meier, Giovanni Guido Cerri, Jorge Fonte de Rezende Filho, Paulo Marchiori Buss, Natalino Salgado Filho, 
José Luiz Gomes do Amaral, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Celso Ferreira Ramos Filho, Orlando Marques 
Vieira, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa (39).                                                                  
 

                                                                                                                                   
                                                                                                       _______________________                         

Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 
2º Secretário 



S e s s ã o
14 de maio de 2020

Homenagem da Academia 
à Semana da Enfermagem

Em um simpósio virtual, no dia 14 de 
maio de 2020, idealizado pelo acadêmico 
Celso Ferreira Ramos Filho, a Academia 
Nacional de Medicina (ANM) convidou 12 
palestrantes expoentes em diversos setores da 
área de enfermagem que abordaram temas 
relevantes, especialmente, nesse momento, 
onde a atividade da enfermagem tem um 
papel importantíssimo na linha de frente 
contra a pandemia por Covid-19.

O encontro virtual contou com a 
abertura do presidente da ANM, Rubens 
Belfort Jr, e apresentações de diversos 
convidados como Elizabeth Iro, Chief 
Nursing Officer da OMS; Almerinda 
Moreira, presidente da Academia Brasileira 
de História da Enfermagem; Carla Luzia 
França Araújo, diretora da Escola de 
Enfermagem Anna Nery; Silvia Cassiani, 
Regional Advisor on Nursing da Opas; 
Heimar de Fátima Marin, editora chefe 
do Journal Medical Informatics; Janine 
Schirmer, diretora da Escola Paulista de 
Enfermagem; Nísia Trindade, presidente  

da Fiocruz; Denise Pires de Carvalho, reitora 
da UFRJ; Ricardo Silva Cardoso, reitor da 
UniRio; Lincoln Ferreira, presidente do 
Conselho Federal de Medicina; Manoel 
Carlos Neri da Silva, presidente do  
Conselho Federal de Enfermagem; 
Francisca Valda da Silva, presidente da 
Associação Brasileira de Enfermagem e 
o acadêmico Ronaldo Damião, também 
diretor do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto da UERJ.

A presidente da Academia Brasileira 
de História da Enfermagem, Almerinda 
Moreira, pediu um minuto de silêncio, 
durante o evento virtual, em memória a 
todos os profissionais de enfermagem e de 
saúde que perderam a batalha contra o novo 
coronavírus.

A professora fez uma breve apresentação 
sobre a criação das escolas de enfermagem 
no país, a partir do Decreto de 1890, do 
Marechal Deodoro da Fonseca. Na época, 
as mulheres eram as que mais escolhiam 
exercer a atividade e os atributos necessários 
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eram: alfabetizadas, maiores de 18 anos, 
dóceis, leais e devotadas. E foi através da 
enfermagem que a mulher conseguiu entrar 
no mercado de trabalho.

Convidada para as homenagens, a 
diretora da Escola de Enfermagem Anna 
Nery da UFRJ, Carla Luzia França Araújo, 
destacou o papel primordial da enfermagem 
para fortalecer também a atenção primária 
a saúde.

Já a editora chefe do Journal Medical 
Informatics e membro da American 
Academy of Nursing, a enfermeira Heimar 
de Fátima Marin, enfatizou que não é só a 
tecnologia que irá trazer conforto e bem-
estar ao paciente. “A enfermagem precisa de 
compaixão e empatia. Cuidar das pessoas 
nunca será obsoleto”.

Tanto a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade Lima, como a reitora da UFRJ, 
Denise Pires de Carvalho, ressaltaram a 
importância da valorização da enfermagem 
no SUS. São 12 milhões de profissionais 
que precisam de valorização. “A enfermagem 
mantém acesa a chama do cuidado”, disse a 
reitora da UFRJ. Denise Pires de Carvalho 
também destacou que é brutal, em muitos 
casos, as condições de trabalho da categoria 
e a exposição as doenças.

Ano Internacional da Enfermeira 
Obstétrica – O Acadêmico Jorge de 
Rezende foi outro dos convidados para 
o evento. Ele falou sobre a enfermagem 
obstétrica. Segundo dados apresentados, 

mais de 80% de todas as mortes maternas, 
natimortos e óbitos neonatais do mundo 
podem ser evitados através da inserção 
da assistência de enfermeiras obstétricas 
qualificadas, inclusive no planejamento 
familiar, com recursos materiais, estruturais 
e humanos. E lembrou que, no Brasil, a 
enfermagem obstétrica é um dos pilares da 
Rede Cegonha, programa do Ministério da 
Saúde desde 2015.

“Urge o trabalho interdisciplinar entre 
médicos e enfermeiros na assistência ao parto 
e no nascimento, neste momento crítico 
da pandemia, com práticas de cuidados 
baseadas em evidências e com centralidade 
na mulher. Este se configura como um dos 
passos mais desafiadores e importantes para 
a efetiva qualificação da atenção obstétrica 
no mundo”, destacou o Acadêmico.

A dama da lâmpada – Florence 
Nightingale ficou conhecida como a “dama 
da lâmpada”. Em 1854 foi enfermeira de 
guerra e, durante os combates, de lanterna 
na mão percorria as enfermarias dos 
acampamentos, durante a noite, atendendo 
aos soldados doentes.

Nessa sessão científica virtual, o Acadê-
mico Celso Ferreira Ramos Filho apresentou 
uma breve biografia de Nightingale, 
conhecida como precursora das ações de 
cuidado, tendo despertado o conceito de 
enfermagem no mundo.

Enfermeira por educação e apaixonada 
por gráficos, ela foi responsável por criar 
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um dos gráficos que mudaria a percepção 
de infecção hospitalar e os óbitos em 
consequência dessas infeções.

Florence desenhou, pintou e mostrou 
ao mundo que as infecções hospitalares 
e as más condições de cuidados com os 
pacientes matavam mais do que as batalhas. 

Sessões

O gráfico criado por Florence, conhecido 
popularmente como “Diagrama de causas 
de mortalidade” traduziu em formato de 
imagem, o que os números mostravam.

As sessões científicas estão disponível 
no canal da Academia Nacional de Medicina 
no YouTube em https://bit.ly/3eByjYS
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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 14/05/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 11ª Sessão Ordinária do 
191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O mesmo colocou em 
discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 7 de maio de 2020 e, não havendo reparos por parte dos 
Acadêmicos, foi aprovada. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., anunciou a participação dos Acadêmicos 
Paulo Hoff e Francisco Sampaio como organizadores do Simpósio sobre Câncer e COVID-19, seus aspectos 
práticos em relação a conduta nos diferentes tipos de câncer e estratégias utilizadas. Ademais, discorreu sobre a 
probabilidade de que a comemoração do aniversário da Academia Nacional de Medicina ser realizada pela 
plataforma Zoom Meetings e, para isso, sugeriu que a liturgia tradicional das solenidades da Academia Nacional de 
Medicina seja mantida. Informou ainda que a Assessora da Presidência, a Sra. Sandra Abreu, lidará com o folder 
eletrônico para registrar o funcionamento e os acontecimentos, durante a pandemia, da Academia Nacional de 
Medicina. Nas Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz reiterou a extensão do prazo de 
inscrições para os prêmios de 2020 da Academia Nacional de Medicina para o dia 31 de maio, além de ressaltar o 
sucesso que os podcasts da Academia Nacional de Medicina vêm fazendo nas redes sociais. Destacou também a 
publicação de artigos por parte dos Acadêmicos Rubens Belfort Mattos Jr., Antônio Egídio Nardi, Raul Cutait e 
Patrícia Rieken Macêdo Rocco, este último publicado pelo Jornal O Globo. Em seguida, nas Comunicações dos 
Acadêmicos, o Acad. Aderbal Sabrá chamou atenção para a importância da celebração do Dia da Enfermagem, 
prestando homenagem aos enfermeiros e médicos que estão perecendo nos hospitais devido à contaminação de 
COVID-19. Teceu comentários também sobre a falta de insumos nos hospitais e postos de saúde, chamando 
atenção para o fato de que as deficiências observadas atualmente antecedem a pandemia de COVID-19, 
responsabilizando as autoridades pela exposição destes trabalhadores a tais condições. Conclamou os confrades a 
se manifestarem com sabedoria neste período e à Academia Nacional de Medicina que assuma a liderança em mais 
este momento histórico, a fim de buscar uma saída para este estado de calamidade pública. O Acad. Walter Araújo 
Zin fez um convite aos Acadêmicos que se interessarem a participar de cursos online sobre o ensino à distância, 
sugerindo o workshop gratuito GADEA (Grupo de Apoio à Docência, Ensino e Aprendizagem) para o aprimoramento 
na utilização em plataformas de ensino online. O Acad. Marcello André Barcinski chamou atenção para a 
necessidade de que a Academia Nacional de Medicina se manifeste no sentido de reforçar a gravidade da 
pandemia de COVID-19. O Acad. Octavio Vaz discorreu sobre o atendimento online a enfermos, além da 
possibilidade da criação de grupos para visita virtual para pré-avaliação nos pacientes. Na sequência, o Presidente, 
Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., cedeu a palavra para apresentação dos conferencistas da noite. O Acad. Jorge 
Rezende Filho fez apresentação intitulada “Ano internacional da enfermeira obstétrica: novos desafios de cuidado 
frente a pandemia global”. Na sequência, o Acad. Celso Ferreira Ramos Filho discorreu sobre a história de 
enfermeira Florence Nightingale, considerada símbolo da enfermagem moderna. Encerradas as explanações, 
seguiu-se rodada de discussões da qual participaram os Acadêmicos Fernando Vaz, Gerson Canedo de Magalhães, 
Maurício Magalhães, José Galvão Alves e Paulo Buss. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens 
Belfort Mattos Jr., agradeceu pela colaboração e participação de todos, dando por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Aderbal Magno Caminada Sabrá, Oswaldo Moura Brasil do 
Amaral Filho, Omar da Rosa Santos, Ricardo José Lopes da Cruz, Orlando Marques Vieira, Walter Araujo Zin, 
Sérgio Augusto Pereira Novis, Marcello André Barcinski, Samir Rasslan, José Augusto da Silva Messias, Celso 
Ferreira Ramos Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Natalino Salgado Filho, 
Talita Romero Franco, Sender Jankiel Miszputen(Honorário Nacional), Maurício Younes Ibrahim, Claudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Ronaldo Damião, José Gomes Temporão, Octavio Pires Vaz, José Galvão-Alves, Giovanni 
Guido Cerri, Gerson Canedo de Magalhães, Jorge Fonte de Rezende Filho, Cláudio Buarque Benchimol, José 
Carlos do Valle, Eliete Bouskela, José de Jesus Peixoto Camargo, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, 
Francisco José Barcellos Sampaio, Fernando Pires Vaz, Talvane Marins de Moraes (Honorário Nacional), Rui 
Monteiro de Barros Maciel, Pietro Novellino, Paulo Marchiori Buss (37).                                                                  
 

                                                                                                                                   
                                                                                                       _______________________                         

Acadêmico José Horácio Costa Aboudib Jr. 
2º Secretário 



S e s s ã o
21 de maio de 2020

Simpósio Pesquisa e 
COVID-19

Aumento no número de mortes; queda 
na arrecadação dos estados; surgimento 
de gastos impensáveis com uma epidemia; 
perda de vidas em virtude da COVID-19; 
necessidade de aprovação rápida de projetos 
de pesquisa para prevenção, diagnóstico e 
tratamento de pacientes acometidos pelo 
novo coronavírus; avaliação dos efeitos 
sociais e econômicos das medidas de 
isolamento. Estes foram alguns dos aspectos 
abordados em sessão virtual promovida pelas 
Academias Nacional de Medicina (ANM), 
Brasileira de Ciência (ABC) e de Ciências 
Farmacêuticas, evento realizado no dia 21 
de maio de 2020, e que reuniu mais de 100 
médicos e cientistas.

O presidente da Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio 
de Janeiro (FAPERJ) e também acadêmico 
da ANM e ABC, Jerson Lima Silva, mostrou 
um panorama da produtividade científica 
brasileira em relação a outros países, alguns 
modelos de financiamento e a curva de 
investimentos na área pelo Rio de Janeiro. 

Ao completar 40 anos, a FAPERJ tinha 
expectativas de aporte de recursos no valor 
de R$ 530 milhões para este ano, de acordo 
com a Lei Orçamentária Anual, porém foram 
autorizados R$ 370 milhões e parte desses 
recursos está sendo investida em pesquisas 
da COVID-19. Lima Silva ainda apresentou 
os editais emergenciais que foram lançados 
em virtude da chegada da pandemia ao país 
e os projetos aprovados.

O simpósio “Pesquisa na COVID-19” 
foi organizado pelos acadêmicos da ANM 
e ABC, Rubens Belfort Jr, presidente da 
ANM, Marcello Barcinski e Wanderley de 
Souza.

Ensaios clínicos - O descontingen-
ciamento de R$ 100 milhões do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) para a pesquisa e a 
criação da Rede Vírus com foco em fármacos, 
vacinas, ensaios clínicos, biobanco e estudos 
sobre impactos sociais contra a COVID-19 
foram alguns dos temas abordados pelo 
acadêmico Marcelo Marcos Morales, 
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Secretário de Políticas para Formação e 
Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicação 
(MCTIC), neste mesmo simpósio.

Segundo Morales, na área de fármacos, 
foram estudadas duas mil moléculas, sendo 
selecionadas inicialmente 15 e uma delas, a 
nitazoxanida - utilizada como antiparasitário 
— já está sendo testada em 150 pacientes 
com sintomas leves.

– Este é um estudo multicêntrico que 
reúne 17 hospitais. Além disso, o país conta 
com outros 50 ensaios clínicos aprovados 
por comitês de ética, finalizou.

Investimento de longo prazo – A 
sequencia completa do genoma viral do 
novo coronavírus, foi apenas dois dias após 
o surgimento do primeiro caso da América 
Latina, só possível graças a investimentos 
de longo prazo no Estado de São Paulo, 
afirmou o pesquisador Luiz Eugênio Mello, 
diretor científico da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e 
palestrante do evento promovido pela ANM.

– Isto só foi possível pois a FAPESP 
há muitos anos investe no laboratório da 
professora Ester Sabino, do Instituto de 
Medicina Tropical da USP.

Recursos – Mais de 2.200 projetos 
foram enviados ao CNPq, representando 
uma demanda superior de R$ 1,700 bilhão 
em um edital emergencial para pesquisa 
em COVID-19, contou o presidente da 
instituição, Evaldo Vilela. Segundo ele, o 

resultado dos 30 projetos aprovados sairá 
no final de maio e os agraciados trabalharão 
em rede de pesquisas que podem englobar 
a biologia, a medicina, as ciências sociais, 
entre outras áreas.

Já o Diretor da Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP), Alberto Dantas, 
apresentou as três linhas lançadas pela 
agência para o enfrentamento da pandemia 
no Brasil. Com recursos totalizando mais de 
R$ 890 milhões serão investidos em projetos 
de pesquisa, subvenção econômica e linhas 
de financiamento reembolsáveis.

Os recursos disponibilizados serão 
aplicados em projetos para ampliação da 
capacidade de processamento de amostras na 
rede pública, desenvolvimento e fabricação 
de produtos nacionais como ventiladores. 
Além disso, segundo Dantas haverá crédito 
para reconversão industrial, escalonamento 
de dispositivos médicos e inovação em saúde.

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

Sessões
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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 21/05/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 12ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 14 de maio de 2020. O Acad. 
Aderbal Sabrá apresentou reparos à ata com relação a sua manifestação. Após o registro do reparo por 
parte do Acadêmico, a ata foi aprovada. O Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., anunciou que o 
tema da sessão científica de 28 de maio de 2020 será “Oncologia em Tempos de Pandemia”, abordando 
aspectos práticos em relação a conduta nos diferentes tipos de câncer. Ademais, anunciou ainda que nas 
próximas semanas os Simpósios terão como tema “Imagens em COVID-19” e “Cirurgião Idoso”. Nas 
Comunicações da Secretaria, o Acad. Ricardo José Lopes da Cruz reiterou que o prazo para entrega dos 
trabalhos concorrentes aos Prêmios da Academia Nacional de Medicina 2020 foi novamente estendido 
para o dia 5 de junho. Ressaltou, ainda, o sucesso que os podcasts realizados pela Academia Nacional 
de Medicina com a participação do Programa Jovens Lideranças Médicas vêm fazendo nas redes sociais. 
Informou também as publicações de artigos dos Acadêmicos Maurício Magalhães sobre câncer de mama 
na coluna coordenada pelo Acad. Aderbal Sabrá, no Jornal O Fluminense, Antonio Egídio Nardi, no 
Brazilian Journal of Psychiatry, e Patrícia Rieken Macêdo Rocco, este último publicado pelo Jornal O 
Globo. Salientou também que os Profs. Angelita Habr-Gama, Bodo Wanke e Luiz Augusto de Freitas 
Pinheiro já foram comunicados acerca da concessão do título de Honorário Nacional da Academia 
Nacional de Medicina. Em seguida, nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. Sérgio Novis relembrou, 
diante da pandemia de COVID-19, das dificuldades de tratamento de outras condições mórbidas pela 
falta de vagas na CTI para pacientes em condições de emergência. O Acad. Antonio Egídio Nardi versou 
sobre o projeto “Conversando Sobre Saúde Mental”, fruto da colaboração entre a Academia Nacional de 
Medicina – representada pelo Programa Jovens Lideranças Médicas – e a Fundação Lemann. O projeto 
tem como objetivo fornecer suporte aos membros do programa de jovens talentos da Fundação, por meio 
de encontros realizados pela plataforma ZOOM. O Acad. Gerson Canedo de Magalhães teceu 
comentários acerca dos problemas que o transporte público gera na propagação do COVID-19 devido à 
superlotação, além do aumento nas taxas de violência domiciliar devido ao isolamento social. O Acad. 
Pietro Novellino comunicou a posse do Dr. Fernando Ferry como Secretário de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro. O Acad. Aderbal Magno Caminada Sabrá discorreu sobre o desenvolvimento do projeto de 
Educação Médica Continuada, cuja comissão é também integrada pelos Acadêmicos Rubens Belfort 
Mattos Jr., José Galvão-Alves, Rossano Kepler Alvim Fiorelli e Mauricio Younes. Agradeceu, ainda, à 
equipe técnica da Academia Nacional de Medicina pelo suporte oferecido na condução dos trabalhos da 
instituição. Em seguida, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., apresentou proposta para 
autorizar, excepcionalmente devido às condições ligadas à pandemia de COVID-19, o envio de trabalhos 
dos candidatos aos Prêmios da Academia Nacional de Medicina 2020 via correio eletrônico. Ressaltou 
que este envio respeitará todos as normas de anonimato e sigilo, tendo a proposta sido aprovada em 
Plenário Acadêmico. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., iniciou a rodada de 
conferências sobre “Pesquisa na COVID-19”. O Acad. Jerson Lima apresentou a perspectiva da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ. Em seguida, foi a vez do Prof. 
Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello apresentou a abordagem da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo – FAPESP. Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões 
mediada pelo Acadêmico Marcelo Marcos Morales, da qual participaram os Acadêmicos Rui Monteiro de 
Barros Maciel, Paulo Marchiori Buss, Maurício Gomes Pereira, Walter Araujo Zin, Aderbal Magno 
Caminada Sabrá, Jerson Lima da Silva e Magnífica Reitora da Universidade Federal de São Paulo, Dra. 
Soraya Smaili. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., agradeceu pela 
colaboração e participação de todos. Ao final destes comentários, deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Pietro Novellino, Daniel Goldberg Tabak, Sérgio 
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Augusto Pereira Novis, Aderbal Magno Caminada Sabrá, Marcelo Marcos Morales, José Carlos do 
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S e s s ã o
28 de maio de 2020

Oncologia em tempos de pandemia  
é assunto de Simpósio virtual da  
Academia Nacional de medicina

Será que pacientes com câncer são mais 
afetados pela COVID-19? E o que acontece 
quando esses pacientes, com o sistema 
imune deprimido, são infectados pelo novo 
coronavírus? Há mais óbito?

O imunologista Jorge Kalil, da USP 
e do Instituto do Coração, contou sobre a 
realidade de 1.524 pacientes de Wuhan que 
tiveram câncer, comparando-os à população 
em geral, durante o simpósio “Oncologia 
em tempos de pandemia.” Organizado pelo 
ex-presidente da Academia Nacional de 
Medicina, Francisco Sampaio, e o acadêmico 
Paulo Hoff, o evento ocorreu no dia 28 de 
maio de 2020.

Kalil falou sobre o dobro de incidência 
de COVID-19 em pacientes com câncer. 
Esta incidência pode ser em virtude do 
sistema imunológico ou por terem ido a 
hospitais e acabaram se contaminando. Sobre 
a letalidade, houve um aumento de 25% nos 
óbitos de pacientes com tumores sólidos 
e 37% a mais em pacientes com doenças 
hematológicas associadas à COVID-19.

Câncer não tira férias – Distanciamento 
social e o dilema médico diante de dois riscos: 
diagnóstico tardio de um câncer e exposição 

ao novo coronavírus. O que fazer? O tema 
foi abordado pelo acadêmico Paulo Hoff, 
oncologista do Instituto do Câncer de São 
Paulo, da USP e da rede Oncologia D’Or. 
Hoff apresentou estudos americanos, nesse 
período de pandemia, e que apontam uma 
redução de 68% no rastreamento para câncer 
de colo uterino e 90% nas colonoscopias.

No Brasil, 50 mil brasileiros deixaram 
de ser diagnosticados com câncer e as 
cirurgias foram reduzidas em até 70% em 
alguns hospitais. Pela falta de diagnóstico 
precoce e tratamento, haverá um aumento 
no número de óbitos por câncer em todo o 
mundo e no Brasil, país onde os pacientes 
já procuram atendimento quando a doença 
está mais avançada.

“O câncer não tira férias ou está de 
quarentena. O câncer continua matando”, 
lembrou Hoff.

O patologista Fernando Soares, também 
da Rede D’Or, acrescentou dados sobre a 
queda nos exames de anatomia patológica 
durante a epidemia por COVID-19. Soares 
mostrou uma redução de 75% no serviço 
de diagnóstico da rede, que abrange 37 
unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo.
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O acadêmico Daniel Tabak foi ainda 
outro convidado do simpósio “Oncologia 
em tempos de pandemia” e mostrou dados 
de estudos chineses sobre COVID-19 e 
incidência em pacientes com câncer. Os 
estudos mostram resultados sobre o uso da 
ventilação invasiva em pacientes oncológicos, 
gravidade da doença, tratamento antitumoral 
e a mortalidade pelo novo coronavírus. Tabak 
conclui que o indivíduo deve ser avaliado de 
acordo com uma série de fatores que inclui 
a idade, o índice de massa corpórea e o seu 
sistema imune.

Calamidade sanitária – O que fazer 
diante de um diagnóstico de câncer e 
indicação de uma cirurgia? O cirurgião da 
Faculdade de Medicina da USP, Miguel 
Srougi, Honorário da ANM, recomenda 
adiar sempre que possível as cirurgias eletivas.

Quando não é possível adiar, reduzir o 
staff, incrementar o uso de EPIs, optar por 
anestesia geral, cirurgia aberta ao invés de 
laparoscópicas, sala com pressão negativa, 
centro cirúrgico longe de áreas COVID-19 e 
uso de telemedicina no pós operatório. Tanto 
pacientes como equipe de saúde devem fazer 
testes da COVID-19 de forma rotineira.

“Os valores são muito claros nesse 
período de penúria e sofrimento. Há um 
desamparo e abandono da população com 
câncer e que não tem acesso, neste momento, 
aos sistemas de saúde. Não basta cumprir a 
nossa missão. Temos que usar todas as nossas 
armas para denunciar a calamidade sanitária, 

incrementada por questões políticas e 
ideológicas”, disse Srougi.

Esperanças com Remdesivir – Quais 
as drogas em teste contra COVID-19 e o 
que realmente funciona? O médico brasileiro 
André Kalil, atualmente na Universidade 
de Nebraska, também foi convidado desta 
sessão científica organizada pela ANM. 
André Kalil falou sobre a ineficácia ou  
eficácia reduzida de drogas como cloroquina 
e hidroxicloroquina, lopinavir-ritonavir, azi- 
tromicina, ivermectina, inibidores de anti-
citocinas, favipiravir, a eficácia limitada do 
plasma convalescente e a esperança com 
anticorpos monoclonais e policlonais como 
clones de anticorpos neutralizantes.

André Kalil é um dos autores de estudo 
que acaba de ser publicado e que avaliou 
mais de 1.000 pacientes, de 68 centros 
hospitalares dos Estados Unidos, Europa 
e Ásia, e que usaram o remdesivir — uma 
droga desenvolvida para Ebola e que passou 
por estudos in vitro e em animais expostos ao 
coronavírus. Os resultados foram animadores, 
reduzindo os sintomas, a gravidade da doença 
e o número de dias de internação.

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

Sessões
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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, RELATIVA AO 191º ANO 
ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 28/05/2020, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA PLATAFORMA DE 
REUNIÕES ONLINE ZOOM MEETINGS. 
 
Presidente: Acad. Rubens Belfort Mattos Jr. 
Secretário-Geral: Acad. Ricardo José Lopes da Cruz 
 
Com quórum regimentar, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., declarou aberta a 13ª Sessão 
Ordinária do 191º Ano Acadêmico, sendo realizada pela plataforma de reuniões online Zoom Meetings. O 
mesmo colocou em discussão a aprovação da ata da Sessão do dia 21 de maio de 2020. O Acad. Walter 
Araújo Zin apresentou reparos à ata solicitando a correção do pronome relativo à Magnífica Reitora da 
Universidade Federal de São Paulo, Dra. Soraya Smaili; na sequência, a ata foi aprovada. Na sequência, 
o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., fez comentários acerca da rede “confrades” (WhatsApp), 
afirmando que, conforme decidido em Reunião de Diretoria, a mesma não será mais considerada uma 
rede oficial da Academia Nacional de Medicina e não carregará mais o brasão da instituição em seu 
frontispício. Ademais, apresentou os temas para os Simpósios das próximas semanas, a saber: “Os 
Métodos de Imagem e a COVID-19” e “Cirurgião Idoso”. Nas Comunicações dos Acadêmicos, o Acad. 
Pietro Novellino elogiou o posicionamento da Academia Nacional de Medicina no enfrentamento da 
pandemia de COVID-19. Na sequência, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos Jr., concedeu a 
palavra para o Prof. Dr. André Kalil realizar apresentação intitulada “Tratamentos para COVID-19”, na 
qual o mesmo teceu comentários acerca dos diferentes tratamentos dependendo da gravidade dos 
pacientes, além de compartilhar estudos que demonstraram o aumento da mortalidade em pacientes que 
foram medicados com a cloroquina ou hidroxicloroquina. Em seguida, o Presidente, Acad. Rubens Belfort 
Mattos Jr., iniciou a segunda etapa das conferências do Simpósio “Oncologia em Tempos de Pandemia”. 
O Prof. Dr. Fernando Augusto Soares dissertou sobre o “Impacto da COVID-19 no Diagnóstico do 
Câncer”. Posteriormente, o Acad. Paulo Hoff fez palestra intitulada “Desafios para o Tratamento do 
Câncer no Brasil Pós Pandemia”. Encerradas as explanações, seguiu-se rodada de discussões da qual 
participaram os Acadêmicos Francisco José Barcellos Sampaio, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Aderbal 
Magno Caminada Sabrá, Daniel Goldberg Tabak, Jorge Alberto Costa e Silva, Marcello André Barcinski, 
Carlos Alberto de Barros Franco. Encerradas as discussões, o Presidente, Acad. Rubens Belfort Mattos 
Jr., agradeceu pela colaboração e participação de todos e deu por encerrada a Sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Rubens Belfort Mattos Jr., Pietro Novellino, Francisco José Barcellos 
Sampaio, Paulo Marcelo Gehm Hoff, Fernando Pires Vaz, Samir Rasslan, Aderbal Magno Caminada 
Sabrá, Jorge Alberto Costa e Silva, José de Jesus Peixoto Camargo, Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, Marcello André Barcinski, Omar da Rosa Santos, Wanderley 
de Souza, Gerson Canedo de Magalhães, Sérgio Augusto Pereira Novis, Walter Araujo Zin, José 
Carlos do Valle, Sender Jankiel Miszputen(Honorário Nacional), Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José 
Horácio Costa Aboudib Jr., Carlos Américo de Barros Vasconcellos Giesta, Carlos Alberto de Barros 
Franco, Silvano Mario Attilio Raia, Miguel Srougi(Honorário Nacional), Antonio Egídio Nardi, Daniel 
Goldberg Tabak, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, Maurício Younes Ibrahim, Maurício Gomes 
Pereira, Cláudio Buarque Benchimol, Mônica Roberto Gadelha, Eduardo Lopes Pontes, Henrique 
Murad, Ricardo José Lopes da Cruz, Rui Monteiro de Barros Maciel, Arno von Buettner Ristow, 
Giovanni  Guido Cerri (38 
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Arno von Ristow1, Bernardo Massière2, Daniel Leal3

A r t i g o

Abordagem atual dos aneurismas  
e dissecções das artérias viscerais

1. Membro da Academia Nacional de Me-
dicina – Brazil; Professor Coordenador 
do Curso de Pós-Graduação em Cirurgia 
Vascular e Endovascular da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro; 
Diretor Científico do CENTERVA 
SC-Rio.

2. Professor Associado do Curso de Pós-
Graduação em Cirurgia Vascular e 
Endovascular da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro; Diretor do 
CENTERVASC-Rio.

3. Professor Instrutor do Curso de Pós-
Graduação em Cirurgia Vascular e 
Endovascular da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro; Cirurgião 
do CENTERVASC-Rio.

Introdução

Durante muito tempo se pensou serem 
os aneurismas das artérias viscerais (AAV) 
e sobretudo as dissecções envolvendo 
estes vasos (DAV) doenças incomuns. 

Na realidade são menos raras do que se 
acreditava. Sua importância reside no fato de 
que tanto os AAV como as DAV apresentam 
risco de ruptura e tem um prognóstico 
grave, se não tratados adequadamente1,2,3. 
Os modernos métodos de imagem 
permitem um diagnóstico precoce e preciso 
destas afecções.4 Essa tecnologia também 
veio esclarecer a evolução natural destas 
patologias, permitindo traçar estratégias 
terapêuticas efetivas. Embora a maioria dos 
AAV e DAV aumentem de tamanho muito 
lentamente, alguns nunca crescem e outros 
o fazem rapidamente2,3,5-9. Não existe 
nenhuma terapia efetiva para interromper 
o crescimento dos AAV e DAV que não 
seja uma intervenção direta. Crescimento 
mais lento tem sido descrito com 
hipotensores, sobretudo betabloqueadores, 
se indicados. A cirurgia direta e a 
abordagem endovascular são os únicos 
métodos eficazes para tratamento dos AAV 
e das DAV com risco de ruptura1,5,6. Neste 
Capítulo, abordaremos inicialmente os 
AAV e a seguir, as DAV.
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A incidência dos AAV varia muito 
na literatura: de 0,1% a 3% de todos 
os aneurismas abdominais. Em nossa 
casuística, esse percentual é bem maior: 
8,4%, certamente relacionado a uma 
referência específica de casos. De todos 
os AAV, o mais prevalente é o da artéria 
esplênica (AAE), com 48% a 60% dos casos, 
seguido das artérias renais, com 17%-30%, 
hepáticas com 9%-20%, artéria mesentérica 
superior, tronco celíaco, com 3%-4% cada, 
gástricas e gastroepiploica com 3%-5%, 
pancreaticoduodenal e pancreática, com 

1%-3%, jejunal, ileal e cólicas com 1% e 
gastroduodenal com outros 1%. Artérias 
viscerais anômalas e a artéria mesentérica 
inferior respondem por menos de 1% dos 
casos. A Figura 1 ilustra a localização dos AAV, 
segundo a literatura recente. Associação com 
outros aneurismas, não-viscerais, ocorrem 
em cerca de um terço dos casos1,2,6,8,9. 

A displasia fibromuscular responde 
como maior etiologia, seguida por trauma, 
embolia micótica, degeneração ateromatosa, 
iatrogenias e outras causas mais raras  
 (Figura 2)1,2,7. 

Localização dos AAV, segundo a literatura recente.

Figura 1
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De 1995 a 2019, 261 AAV em 218 
pacientes foram diagnosticados em nossos 
Serviços, o Centervasc-Rio e o Centro 
Endovascular do Rio de Janeiro. Nesse 
período, 28 aneurismas em 24 pacientes 
foram tratados por cirurgia direta e 196 
aneurismas viscerais em 138 pacientes 
receberam tratamento endovascular. Ses-
senta e sete pacientes portadores de AAV 
foram inicialmente observados com exames 
periódicos, sendo que 31 destes foram 
eventualmente operados, por terem seus 
aneurismas atingido dimensões que assim o 
exigiam. Nenhum paciente em observação 
rompeu. Parte deste material foi publicado 
previamente7-9. Essa experiência forma o 
cerne deste Capítulo.

Apresentação e  
Diagnóstico

A maioria dos AAV são lesões 
assintomáticas, diagnosticadas incidental-
mente por métodos de imagem solicitados 
para avaliar outras enfermidades abdominais, 
ou mais raramente em laparotomias explo-
ratórias. Quando sintomas estão presentes, o 
preponderante é dor abdominal! Geralmente 
é um sinal de expansão do AAV, sendo muitas 
vezes seguido de sangramento sentinela, 
hipotensão e instabilidade hemodinâmica, 
pela ruptura que se segue. Nos trabalhos 
antigos, ruptura ocorreu em 22% dos casos 
tratados de aneurismas esplênicos. Dor 
também pode ser relacionada a episódios 

Espécime de aneurisma gigante da artéria renal, com 9 cm de 
diâmetro, de etiologia displásica.

Figura 2
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embólicos. Gestantes estão em risco especial, 
sobretudo no 3º trimestre da gravidez. 
Até a três décadas atrás, até 40% dos 
AAV se apresentavam como emergências 
abdominais, com uma mortalidade variando 
de 8.5% a 70%! A presença de AAV deve 
ser pesquisada ativamente em pacientes com 
pancreatite, enfermidades emboligênicas, 
transplantados de fígado e indivíduos com 
aneurismose1,2,6,8,9.

Diagnóstico por Imagem

Os métodos diagnósticos por 
imagem introduzidos nas últimas décadas 
revolucionaram o diagnóstico e tratamento 
dos AAV e das DAV. Antes, somente 
AAV altamente calcificados podiam ser 
evidenciados à radiografia simples. Arte-
riografias realizadas para outras finalidades 
podiam igualmente mostrar uma destas 
patologias. Atualmente, a disseminação da 
ultrassonografia, da ressonância magnética 
e da tomografia computadorizada evi-
denciam a anomalia. A angiotomografia 
computadorizada, obtida em tomógrafos 
com múltiplos detectores (16 ou mais), é o 
exame padrão ouro, evidenciando a afecção 
e permitindo planejar seu tratamento. 
A angiografia continua sendo a maior 
ferramenta intraoperatória, durante o 
procedimento terapêutico4,9. A Figura 3 
A, B e C mostra AAV de diferentes tipos, 

demonstrados com diferentes métodos de 
diagnóstico.

Indicações de Tratamento dos 
Aneurismas das Artérias Viscerais

A maioria dos AAV, atualmente, podem 
ser tratados pelos métodos endovasculares 
(TEV)3-9. As indicações do TEV são as 
mesmas da cirurgia aberta: ruptura, presença 
de sintomas e nos aneurismas silenciosos 
com crescimento rápido, especialmente 
em mulheres grávidas ou com expectativa 
de gestação. Todos pseudoaneurismas 
demandam tratamento. Aneurismas das 
artérias renais têm peculiaridades próprias, 
pois podem estar associados a estenoses e 
causar hipertensão renovascular. A presença 
de calcificações não parece proteger 
contra a rotura, até porque o cálcio não é 
uniforme. Sabemos que AAV pequenos, 
não saculares, podem ser acompanhados 
com exames periódicos, com boa margem 
de segurança7,9,10. Não existe consenso em 
relação à indicação de tratamento com o 
diâmetro de AAV pequenos. Nossa conduta 
é a de intervir sempre que o diâmetro do 
AAV assintomático exceda três vezes o 
diâmetro da artéria nativa normal. Embora 
alguns investigadores indiquem tratamento 
de AAV a partir de 15mm de diâmetro, nós 
normalmente indicamos terapia a partir de 
20mm em aneurismas tronculares das arté-
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Figura 3A

Figura 3B Figura 3C

Figura 3 (A): ATC de artéria renal com displasia fibromuscular em duas reconstruções em MIP, 
estudadas em diferentes ângulos do mesmo estudo; (B): Ressonância magnética — conte axial de 
aneurisma fusiforme da artéria mesentérica superior; (C): arteriografia de aneurismas de ramos da 
artéria renal, tipo 3.



73

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

Volume 191 (1), 2020

rias esplênica, hepática, mesentérica superior 
e renais. Artérias menores são abordadas em 
diâmetros menores e aneurismas das arca-
das pancreaticoduodenal e gastroduodenal 
devem ser sempre tratados, independente 
do diâmetro, pela sua elevada tendência à 
ruptura1-14. 

Dissecções das Artérias 
Viscerais (DAV)

Uma dissecção arterial é definida como 
o estabelecimento de um plano de clivagem 
da parede do vaso por um hematoma 
intramural localizado entre duas camadas 
elásticas1. Segundo Conrad e Cambria, 
a lesão patognomônica é uma laceração 
intimal seguida de influxo de sangue tanto 
anterógrada (mais comum) como retrógrada 
(dependente do gradiente hemodinâmico 
entre a luz verdadeira e falsa), com clivagem 
das camadas íntima e média por uma distância 
variável8,15,16. A dissecção de artérias viscerais 
é uma condição rara, principalmente no 
tocante às artérias esplâncnicas15,16. Pouco se 
sabe sobre a epidemiologia da distribuição 
de tais doenças, porém em estudo de 
necropsia de 6.666 cadáveres por Yun e cols., 
foi encontrada uma incidência de 0,06%17. 
A distribuição por gênero é homogênea na 
literatura, sendo o sexo masculino prevalente 
sobre o feminino, o mesmo evidenciado em 
nossa série8,17. A idade média de incidência 

de dissecção da mesentérica superior e do 
tronco celíaco é de 55 anos, sendo de 63 
anos a encontrada em nossos Serviços15-17.

Ainda não foram determinados os 
fatores etiológicos para o aparecimento 
dessas dissecções, no entanto a necrose 
cística da média, fibrodisplasia muscular, 
arteriosclerose, doença de Marfan, síndrome 
de Ehlers-Danlos, síndrome de Loeys-Dietz, 
necrose cística de média e a poliarterite 
nodosa são elencados como possíveis agentes 
precursores desta mediólise arterial18. 
Usualmente uma etiologia precisa não pode 
ser determinada8,15-18. Fatores de risco como 
hipertensão arterial sistêmica e tabagismo 
foram registrados19,20.

O diagnóstico das dissecções das artérias 
viscerais é um diagnóstico de exclusão, 
necessitando de alto grau de suspeição do 
médico avaliador. O quadro clínico pode ser 
agudo, mais comum, ou crônico, simulando 
angina mesentérica17,18. No primeiro, o 
paciente desenvolve dor abdominal de 
intensidade variável, de localização epigástrica 
ou no quadrante superior esquerdo, muitas 
vezes com estabilidade hemodinâmica, 
podendo ou não ter sintomas associados, 
como náuseas, vômitos ou diarreia. Ainda, 
alguns pacientes podem apresentar sopro 
na ausculta abdominal. Nos casos mais 
dramáticos, podem-se encontrar sinais de 
irritação peritoneal em razão de necrose 
intestinal ou sangramento intraperitoneal. 
Excluindo-se os casos graves, os exames 
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de laboratório pouco contribuem para o 
diagnóstico.

Aqui também, os exames de imagem 
têm importante função na elucidação do 
quadro. O ecoDoppler a cores tem pouca 
resolução para o diagnóstico das DAV. A 
tomografia computadorizada (TC) é o carro-
chefe no diagnóstico das DAV4,8,20,21. Além 
do diagnóstico dirigido pela suspeita clínica, 
como por um achado incidental do exame, 
a angiotomografia computadorizada (ATC) 
permite a reconstrução das imagens, dando 
subsídios para o planejamento terapêutico 
(Figura 4). Com essa finalidade, Sakamoto 
publicou em 2008 uma classificação para as 
dissecções da artéria mesentérica superior 
(Figura 5)21.

Além da ATC, há relatos de uso 
do ecoDoppler a cores da aorta e das 
artérias viscerais no diagnóstico de flap 
na artéria mesentérica superior, apesar de 
não ser elencado como método de escolha 
pela maioria das séries relatadas8,21,22. A 
dissecção arterial é caracterizada por duplo 
lúmen arterial, presença do sinal da corda, 
oclusões em locais incomuns, estreitamentos 
segmentares curtos, flaps intimais, estenose 
irregular, defeitos intraluminais, bolsas 
em fundo cego distais e degenerações 
aneurismáticas21. Aqui também, a angio-
grafia cada vez mais tem sido utilizada como 
método para orientar a terapêutica nas 
dissecções elegidas para TEV.

Figura 4A Figura 4B

Figura 4: ATC de dissecção aguda da artéria renal esquerda: observar a falha de continuidade da  
luz arterial.
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Tratamento Cirúrgico

Até o advento do TEV, o tratamento 
dos AAV era cirúrgico, aberto1,2,4,6,9-12. 
Nas situações de emergência, muitas vezes 
a cirurgia direta é a única opção, pois 
é o método mais rápido e amplamente 
disponível1,2,6,7,9-13. Atualmente, a maioria dos 
pacientes com dor abdominal e instabilidade 
hemodinâmica são submetidos à tomografias 
sem contraste, o que pode não evidenciar um 
AAV ou DAV rotos. Se for usado contraste, 
ao contrário, este diagnóstico normalmente 
é possível e um tratamento endovascular 
pode ser aventado, se o hospital dispuser de 
equipes treinadas e materiais disponíveis. Na 
vigência de uma laparotomia exploradora, o 
achado de um AAV roto exige seu tratamento 

imediato. Em casos eletivos, a conduta, se 
restauradora ou uma ligadura, depende da 
artéria envolvida e da existência de circulação 
colateral capaz de nutrir o órgão alvo. Assim, 
aneurismas do tronco celíaco, da mesentérica 
superior e das renais exigem restauração 
do fluxo; a hepática comum, a esplênica e 
a maioria das artérias digestivas menores 
normalmente podem ser ligadas, após 
verificação da eficácia da circulação colateral 
(por avaliação da qualidade do refluxo, por 
ex.). Eventualmente, uma ligadura deve ser 
seguida de extirpação do órgão alvo — baço 
ou rim, por ex. Existem situações eletivas, 
nas quais uma abordagem obrigatoriamente 
aberta dita o tratamento aberto de um AAV: 
cirurgia de neoplasias abdominais e AAV 
concomitantes.

Figura 5

Figura 5: Classificação de Sakamoto das dissecções da artéria mesentérica superior: Tipo I: falsa 
luz patente, com fendas de entrada e saída pérvias. Tipo II: falsa luz no formato em “cul-de-sac”, 
sem reentrada. Tipo III: falsa luz trombosada com projeção tipo úlcera, que é definida como sacos 
preenchidos por sangue. Tipo IV: falsa luz completamente trombosada.
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Embora em nossa experiência 
atualmente a maioria dos AAV e DAV sejam 
abordados por TEV, existem várias situações 
em que este método é impossível ou muito 
perigoso, como nos aneurismas gigantes 
(Figura 2)5-7,9,10,12,13,23. A cirurgia direta 
também pode ser necessária para tratar as 
complicações do TEV5,9,12-14,23.

Tratamento  
Endovascular (TEV) 

Nossa primeira opção de tratamento 
dos AAV e das DAV é o método 
endovascular. A utilização privilegiada das 
hidrovias do corpo humano nos permite 
navegar, inclusive, em vasos de difícil 
acesso cirúrgico aberto. A maioria dos 
tratamentos pode atualmente ser realizada 
por via percutânea. O acesso preferido é 
a femoral comum mas, eventualmente, 
uma angulação aguda de um tronco 
visceral favorece um acesso pelo membro 
superior, sendo a artéria axilar nossa 
escolha habitual, visto que os sistemas de 
entrega normalmente são relativamente 
calibrosos (7 ou 8F, sobretudo se stents 
revestidos forem utilizados), o que favorece 
a trombose das artérias braquiais, se usadas.

A Figura 6 ilustra vários métodos de 
TEV dos AAV e DAV.

A tromboexclusão por embolização 
(TpE) é o método mais frequentemente 

empregado no tratamento dos AAV e DAV. 
A TpE pode ser realizada com o emprego 
de vários materiais — molas, micromolas, 
colas, polímeros (partículas ou líquidos), 
balões destacáveis, trombina e derivados e 
géis. Sistemas coaxiais com microcateteres 
permitem uma TpE superseletiva, inclu-
sive de aneurisma de ramos arteriais. É 
importante ocluir os ramos aferentes 
(proximal) e eferente (distal) dos aneurismas, 
para evitar sua reperfusão, maior causa de 
falha em longo prazo. A Figura 7 A, B, C 

Figura 6

Figura 6: Opções de tratamento endovascular 
de AAV e DAV: (A): Stent; (B): Stent revestido; 
(C): Molas intrassaco; (D): Molas suportadas 
por stent; (F): Molas proximais+distais; (G): 
Balões proximal+distal; (H): Polímero, cola e 
partículas; (J) – Stent Multilayer.
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Figura 7A

Figura 7C Figura 7D

Figura 7B

Figura 7 (A): Reconstrução em MIP de ATC, evidenciando aneurisma da artéria esplênica em seu terço 
médio; (B): Cateterismo superseletivo da artéria esplênica. Através deste cateter guia, que dá estabilidade 
ao canal de trabalho, será introduzido um microguia e sobre este um microcateter, que permitirá a 
navegação das micromolas de destaque controlado até ao alvo — a artéria eferente e, posteriormente, 
a aferente; (C): tromboexclusão da artéria eferente; (D): aspecto final após TpE das artérias eferente, 
aferente e do saco aneurismático (micromolas Pod e Rubi – Penumbra Inc. Alameda, CA, USA)

e D exemplifica um caso de aneurisma da 
artéria esplênica sintomático, com 3,4 cm de 
diâmetro, tratado por tromboexclusão com 
molas. Com o aumento de nossa experiência, 
vimos ser necessário utilizar mais molas do 
que utilizávamos para excluir os aneurismas, 

criando um verdadeiro tampão embólico 
fixo, proximal e distal ao alvo9.

Embora o emprego de endopróteses 
(stents, stents revestidos) seja teoricamente 
ideal, na prática é muitas vezes impossível, 
devido ao pequeno calibre dos vasos, 
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Figura 8A

Figura 8B

Figura 8 (A): Reconstrução volumétrica de ATC de caso de degeneração aneurismática de dissecção 
crônica, evidenciando aneurisma com envolvimento dos ramos proximais da AMS; (B): Angiografia 
peroperatória demonstrando claramente a dupla luz arterial (tipo 1 de Sakamoto); (C): Angiografia 
peroperatória em AP, com cateterismo superseletivo da luz verdadeira, onde será implantado o stent 
diversor de fluxo Multilayer® (Cardiatis, Ysnes, Bélgica); (D): Reconstrução de ATC tardia, mostrando 
exclusão do aneurisma com perviedade dos ramos viscerais.

Figura 8C

Figura 8D
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grande tortuosidade destes e discrepância 
de calibres entre o colo proximal e o distal. 
Quando possível, é um método muito 
eficaz de tratamento. Para tal, utilizamos 
stents revestidos ou, eventualmente, stents 
moduladores de fluxo (Figura 8 A, B, C, D). 

Outra opção, em artérias nas quais a 
perfusão do órgão alvo seja vital, nas quais 
a artéria seja tortuosa ou frágil para suportar 
um stent revestido usual, podemos utilizar 
a TpE suportada com stents. A Figura 9 A 
e B exemplifica um aneurisma fusiforme da 
artéria renal, tipo 2, localizado na bifurcação 
da artéria, com 21 mm de diâmetro, tratado 
com o implante de micromolas suportadas 
por stent (stent Solitaire+micromolas 
Axium/Helix — Medtronic, Santa Clara, 
USA). As molas foram introduzidas por 
um microcateter, através da malha do stent. 
Desta forma, mantém-se pérvia a luz do 
tronco e dos ramos renais.

O uso de polímeros é útil sobretudo em 
aneurismas saculares, nos quais a perviedade 
da artéria é importante, como nas renais. 
O uso de Onix® ou de Phill®, com o lúmen 
vascular protegido por balão específico, 
permite o tratamento de casos desafiadores. 
Em casos de grandes sacos aneurismáticos, 
como o exemplificado na Figura 10, de 
aneurisma da artéria hepática, com cerca de 
110mm de diâmetro, o saco foi preenchido 
com cola biológica

(Floseal®, Baxter, Hayward, CA, 
EUA) e o colo proximal tromboexcluído 
com micromolas de destaque controlado 
(micromolas Pod e Rubi® — Penumbra Inc. 

Figura 9A

Figura 9B

Figura 9 (A): Aneurisma fusiforme renal 
direita; (B): Resultado final após Implante de 
stent reposicionável e tromboexclusão com 
micromolas através de suas malhas, mantendo a 
luz da artéria renal pérvia1.
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Figura 10A

Figura 10C

Figura 10B

Figura 10D

Figura 10 (A): ATC axial de gigantesco aneurisma da artéria hepática esquerda, após duas tentativas de 
tratamento com tromboexclusão em outro serviço. O aneurisma havia crescido de 56 a 110mm nos 
últimos meses (observar os artefatos criados pelas molas anteriormente implantadas na imagem); (B): 
Angiografia realizada pelo cateter guia implantado no colo do aneurisma, evidenciando o saco com 
sangue fluido e as molas antigas; (C): imagem após preenchimento do saco com cola de fibrina diluída 
com contraste iodado e pelas primeiras molas de destaque controlado no colo do aneurisma); (D): 
angiografia final de controle, mostrando oclusão completa da hepática esquerda; (E): ATC de controle 
de uma semana, mostrando ausência de perfusão do aneurisma. O contraste retido dentro do saco 
é evidente; (F): EcoDoppler a cores de controle um ano após o procedimento: aneurisma excluído.
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Alameda, CA, USA). O preenchimento do 
saco com polímeros seria excessivamente 
dispendioso.

Tratamento Híbrido

Em algumas situações um tratamento 
híbrido, cirúrgico aberto e endovascular 
pode ser justificado, como por exemplo 

durante uma cirurgia de grandes aneurismas 
proximais e utilização de técnicas baseadas 
em cateter, para tratar os vasos mais distais. 

Conforme apresentado anteriormente, 
existem indicações claras de tratamento 
dos AAV e DAV com determinadas 
características, sobretudo se sintomáticos. A 
Figura 11, adaptada de Joviliano, resume de 
uma forma ímpar a conduta frente aos AAV 
e DAV assintomáticos24.

Figura 11

Figura 11: Conduta nos AAV assintomáticos. Adaptado de Joviliano (c/autorização).24
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Tratamento Específico das 
Dissecções das Artérias Viscerais

O tratamento varia em função do quadro 
clínico, dos achados dos exames de imagem 
e dos riscos da evolução da dissecção, tanto 
com estenose como por oclusão da artéria 
em questão. Um cenário dramático, com 
dor e instabilidade hemodinâmica, todavia, 
se restringe à minoria dos casos. Nos casos de 
DAV, na fase inicial normalmente não temos 
a formação de aneurismas, sendo esta uma 
consequência tardia do enfraquecimento 
da parede arterial. Assim, temos artérias 
delaminadas, muitas vezes com trombos 
intraluminais (sobretudo na luz falsa), 
podendo estar associadas à isquemia variável 
do órgão alvo.

Ao contrário do diagnóstico, que 
tem nos recursos de imagem a assertiva da 
definição do quadro, não há padronização 
do tratamento. Nas séries apresentadas até 
o momento, verificam-se as modalidades 
de tratamento conservador, farmacológico, 
cirúrgico e endovascular9,11,17-22,25-28-30. De 
uma forma geral, a primeira terapêutica 
empregada é o controle da hipertensão e 
a anticoagulação sistêmica, com heparina 
venosa. A angiotomografia evidencia a 
presença de infartos isquêmicos, se exis-
tentes. A intervenção será ditada pela 
dor, sobretudo. O comportamento das 
degenerações aneurismáticas das DAV é 
imprevisível e sua história natural pouco 

conhecida. Assim, no controle dos casos 
submetidos ao tratamento conservador 
e farmacológico, os pacientes devem ser 
submetidos a exames de imagem mais 
amiúde do que nos AAV. Nossa conduta 
atual é de obter uma ATC de controle em 
30 dias do episódio agudo e periodicamente 
após: normalmente em seis meses e um ano 
após. Crescimento deve ser um sinal de 
alerta e demanda intervenção, assim como 
o surgimento de sintomas. Dificilmente 
uma DAV em que toda a falsa luz não esteja 
trombosada, irá cicatrizar em um ano. A 
Figura 12 exemplifica um caso de DAV que 
evoluiu para ruptura. 

Complicações

À parte de problemas relacionados 
com as vias de acesso, várias complicações 
têm sido descritas e também observadas em 
nosso material, como infartos de órgão com 
circulação terminal, por ex. rins e fígado. O 
tratamento da síndrome pós-embolização 
(dor, febre, elevação transitória de enzimas 
correspondentes ao órgão-alvo ou mesmo 
inespecíficas), geralmente, cede com 
tratamento sintomático.

Devemos prevenir a embolização 
inadequada de toda forma. Migrações de 
stents podem ocorrer no momento de sua 
liberação e são difíceis de corrigir. Por esta 
razão, damos preferência ao uso de stents 
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Figura 12A

Figura 12C

Figura 12B

Figura 12D

Figura 12 (A): TC de homem de 41 anos, avaliado com dor epigástrica aguda e distensão abdominal 
— dissecção aguda do tronco celíaco estendendo-se à artéria esplênica, em junho de 2016. Tratamento 
conservador em outro Serviço; (B): em janeiro de 2019, dor epigástrica progressiva ao longo de uma 
semana, Evolução com acentuação da dor e irradiação para o dorso e hipotensão. TC evidencia ruptura 
de degeneração aneurismática da artéria esplênica para dentro da massa do pâncreas; (C): Arteriografia 
seletiva do TC evidencia extravasamento de contraste pela luz falsa da dissecção da artéria esplênica; 
(D): Arteriografia final de controle: TpE da falsa luz, com controle da hemorragia. Luz verdadeira 
pérvia com preservação do baço.
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reposicionáveis, sempre que aplicáveis. 
Ruptura da artéria sendo tratada é rara, mas 
sempre dramática. Seu tratamento imediato 
deve ser realizado com oclusão da artéria 
aferente com um balão, até que uma solução 
adequada seja determinada. Preferentemente, 
o tratamento deve ser também endovascular. 
Para tal, é crucial não se “perder” o fio guia 
de dentro da artéria alvo. Uma laparotomia 
somente está indicada em hemorragia 
incontrolável desta forma.

A reperfusão é a complicação tardia 
mais frequente. Os valores mais frequentes 
desta ocorrência se situam em torno de 
5%, mas há relatos de incidência de até 
43%14-17! O uso de compactação das molas 
de tromboexclusão reduziu em muito esta 
complicação9. Como em qualquer TEV, 
um acompanhamento dedicado e periódico 
é mandatório. Reintervenções devem ser 
indicadas e realizadas se necessário.

Resultados

Resultados positivos e consistentes 
têm sido publicados recentemente com o 
tratamento tanto dos AAV como das DAV. 
Taxas de sucesso com tromboexclusão por 
embolização (TpE) variam de 75% a 100%, 
com taxas de morbidade de 12% a 25%. A 
taxa de reperfusão varia de 3% a 20% em 
séries recentes6,7,8,9,14,31-34. Nesta situação, 
uma nova intervenção endovascular normal-

mente é possível. Em nossa experiência, 
a reperfusão foi praticamente eliminada 
com o uso da compactação maciça e o uso 
de micromolas de destaque controlado9. 
A mortalidade é baixa e altamente 
relacionada com o percentual de casos 
agudos tratados1-4,6,9,10,13,14,31,34. Em nossa 
série, nenhuma ruptura foi observada nos 
pacientes em acompanhamento vigiado. 
Nos pacientes tratados por cirurgia aberta ou 
endovascular, a mortalidade total foi zero9. 
Infartos de órgãos de perfusão terminal 
ocorrem eventualmente após embolização 
de aneurismas viscerais, sobretudo no 
baço. Geralmente envolvem segmentos 
do órgão e nos nossos casos foram mane-
jados conservadoramente com medicação 
sintomática.

Comentários

O tratamento percutâneo dos AAV e 
das DAV oferece várias vantagens em relação 
à cirurgia aberta: é menos invasivo, os órgãos 
perfundidos pelas artérias aneurismáticas 
podem ser poupados na maioria dos casos 
e aneurismas de difícil acesso são abordáveis 
pelos cateteres. Além disso, a cirurgia 
normalmente pode ser empregada na falha 
do TEV.

Embora a embolização seja a principal 
forma terapêutica atualmente, prevemos 
que com a evolução tecnológica aumentará 



85

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

Volume 191 (1), 2020

o uso de stents revestidos, em conjunto 
com técnicas de tromboexclusão. Um 
programa supervisionado e regular de 
acompanhamento com métodos de imagem 
é a forma mais segura de obtermos resultados 
duradouros com qualquer método de 
tratamento.

Conclusões

A história natural dos AAA e das 
DAV ainda não está totalmente esclarecida. 
Embora alguns AAV e DAV evoluam para 
ruptura, alguns nunca crescem ou o fazem 
muito lentamente, não demandando 
tratamento. Há alguns aneurismas menores, 
mais no grupo das DAV localizadas, que 
podem evoluir para cura. O tratamento é 
mandatório para os pacientes que apresentem 
sintomas, portadores de pseudoaneurismas 
e em situações especiais, como na gestação 
e nos aneurismas que tenham a forma 
sacular. Casos assintomáticos podem ter 
seu tratamento baseado no tamanho dos 
aneurismas (vide acima). Infelizmente, o 
reparo em emergência ainda é associado a 
alta mortalidade.

O TEV dos AAV e das DAV é factível 
e seguro, de baixo risco e efetivo na maioria 
dos casos. Um planejamento meticuloso, 
baseado em estudos de imagem, permite 
obter excelentes resultados. Embora o TEV 
seja primeira linha de tratamento, limitações 

anatômicas podem limitar o método, sendo 
melhor a cirurgia direta. O tratamento deve 
ser individualizado.
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Introdução

Sendo as hepatopatias crônicas, 
provavelmente, uma das formas mais 
comuns de imunodeficiência adquirida não 
é de surpreender que as infecções bacterianas 
sejam eventos comuns em sua história 
natural. Estudos têm mostrado que 25% 
a 35% dos pacientes cirróticos apresentam 
infecção bacteriana na admissão ou durante o 
período de hospitalização, estando associada 
a uma taxa de mortalidade ao redor de 40%. 
A infecção representa um estágio distinto de 

prognóstico na cirrose, tanto é assim que, na 
última proposta de classificação da cirrose, a 
infecção remete o paciente ao estágio 6, ou 
seja, estágio final da doença.

As infecções mais frequentes são a 
peritonite bacteriana espontânea (PBE); 
a infecção do trato urinário; a infecção 
respiratória e a infecção de pele.

Peritonite Bacteriana 
Espontânea

A PBE e suas variantes constituem 
uma complicação que se desenvolve com 
frequência em cirróticos com ascite, com 
uma incidência que oscila entre 5% e 25%. 
Têm prognóstico reservado, principalmente 
em decorrência do surgimento cada vez 
mais frequente de bactérias multirresistentes 
(BMR) com mortalidade que atinge cifras 
de 40%. Nestas infecções é óbvia a baixa 
eficácia da antibioticoterapia empírica 
tradicional, o que justificava a maior 
mortalidade observada. Foi demonstrado 
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que a origem nosocomial de uma infecção, 
infecção recente por BMR, profilaxia 
com norfloxacino e o uso recente de 
β-lactâmicos são fatores independentes a 
favorecer infecção por BMR. Há autores 
que também sugerem como fator de risco 
uma história recente de hospitalização 
(principalmente se tiver ocorrido nos 
últimos 3 meses e se o paciente esteve em 
unidade de tratamento intensivo). 

O local de aquisição da infecção 
também está relacionado ao risco de infecção 
por BMR. Dessa forma, tem sido sugerida 
uma nova classificação epidemiológica em 
relação ao local de aquisição das infecções: 
comunitárias, nosocomiais e associadas 
aos cuidados de saúde. As infecções 
comunitárias são aquelas diagnosticadas 
nas primeiras 48 horas de internação, 
enquanto as infecções nosocomiais são 
aquelas diagnosticadas após esse período. 
As infecções associadas aos cuidados de 
saúde são aquelas diagnosticadas nas 
primeiras 48 horas de hospitalização de 
um paciente que apresentou contato 
recente com o sistema de saúde. Bactérias 
multirresistentes são menos frequentes nas 
infecções comunitárias, porém ocorrem em 
maior número nas infecções associadas aos 
cuidados de saúde e têm uma incidência 
máxima nas infecções nosocomiais em 
pacientes com cirrose. 

Em nosso meio, realizamos um 
estudo onde avaliamos a suscetibilidade 

bacteriana de pacientes com ou sem 
cirrose admitidos em um hospital terciário. 
Observamos multirresistência bacteriana em 
38% dos pacientes com cirrose. A E. coli foi 
a bactéria multirresistente mais frequente. 
Aproximadamente 20% dos isolados de E. 
coli e Klebsiella sp eram produtoras ESBL 
(β-lactamase de espectro estendido) e 44% 
dos isolados dos S. aureus eram resistentes à 
meticilina. Nos isolados dos pacientes com 
cirrose 36% eram resistentes à cefalosporina 
de terceira geração.

Estudo prospectivo, multicêntrico, 
intercontinental, onde foram coletados 
dados de 1302 pacientes hospitalizados com 
cirrose e infecção mostrou uma prevalência de 
BMR de 34%, variando na dependência da 
área geográfica (maior na Ásia). As infecções 
causadas por BMR estiveram associadas a 
uma maior mortalidade hospitalar.

Também é de grande relevância o 
estudo que avalia a presença de BMR em 
pacientes com cirrose descompensada, ou 
acute-on-chronic liver failure (ACLF). Neste 
estudo foram avaliadas prospectivamente 
duas séries de pacientes. Na primeira série 
avaliada em 2011, 29,2% apresentaram 
BMR.  Na secunda série avaliada em 2018, a 
prevalência de BMR foi de 37,9% naqueles 
casos com cultura positiva. O aumento 
de prevalência de BMR de quase 10% em 
um período inferior a 10 anos enaltece a 
importância clínica da resistência bacteriana 
nesta população de pacientes.
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A escolha da terapia empírica deve ser 
baseada no tipo, na gravidade, na origem da 
infecção e nos dados epidemiológicos sobre 
resistência bacteriana local.

No último guideline da EASL foi 
considerado que as cefalosporinas de terceira 
geração ainda podem ser utilizadas na infecção 
comunitária; que a associação piperacilina/
tazobactam pode ser utilizada nas infecções 
adquiridas no sistema de saúde e nas 
nosocomiais em áreas de baixa prevalência 
de BMR, enquanto que os carbapenêmicos 
devem ser utilizados quando a prevalência 
for alta. Quando a prevalência de BMR 
gram-positivas for elevada este antibiótico 
deve ser associado com glicopeptídeos ou 
daptomicina ou linezolida.  A eficácia da 
antibioticoterapia deve ser avaliada com a 
realização de uma segunda paracentese 48 
horas após o início dos antibióticos.

Outro aspecto a ser considerado 
nos pacientes com PBE é a avaliação da 
função renal. Insuficiência renal ocorre em 
aproximadamente um terço dos pacientes 
com diagnóstico de PBE e é um forte preditor 
de mortalidade durante a hospitalização. 
O grupo do Hospital Clinic de Barcelona 
constatou menor presença de hipovolemia e 
de déficit da função renal, bem como queda 
na taxa de mortalidade quando utilizada 
albumina em associação a antibioticoterapia. 

No que tange ao tratamento, é 
importante salientar que a sobrevida 
observada nos pacientes com PBE é 

substancialmente mais curta do que a relatada 
em pacientes com cirrose submetidos a 
transplante hepático. Assim, o transplante 
hepático deve sempre ser considerado para 
os pacientes que sobrevivem a um episódio 
de PBE. 

Infecções Extraperitoneais

Outras infecções, além da PBE, 
também são comuns na cirrose em função 
de que é necessário um alto índice de 
suspeição, recomendando-se rastreamento 
para infecções no momento da internação 
ou no momento de uma descompensação 
clínica durante a hospitalização. Recomen-
damos, como avaliação mínima de um 
paciente cirrótico com suspeita de quadro 
infeccioso, a coleta de exames culturais 
(hemoculturas, exame qualitativo de urina 
e urocultura, exame bacterioscópico e 
cultura do escarro, se houver), a realização 
de uma imagem de tórax e, caso haja ascite, 
a realização de uma paracentese diagnóstica 
para análise citológica do líquido e para 
cultura, que deve ser coletada em frascos de 
hemocultura, à beira do leito (dependendo 
de cada caso, a caracterização da ascite 
poderá exigir outros exames).

Quanto à escolha da antibioticoterapia 
empírica, recomenda-se considerar se a 
infecção é comunitária, associada a cuidados 
de saúde ou nosocomial. Recomenda-se 
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início imediato de uma antibioticoterapia 
empírica de amplo espectro até que os 
exames culturais possam guiar o uso 
dirigido dos antibióticos e, na ausência de 
resposta terapêutica, sugere-se considerar a 
indicação de antifúngicos. Ressaltamos que 
a escolha da antibioticoterapia empírica 
deve seguir a epidemiologia microbiológica 
de cada local.

A EASL (European Association for 
the Study of the Liver) fez suas sugestões 
a respeito da eleição dos antibióticos 
para o tratamento empírico de algumas 
infecções. Para infecções urinárias 
comunitárias, a EASL sugere ciprofloxacina 
ou cotrimoxazol para infecções não 
complicadas ou uma cefalosporina de 
terceira geração ou piperacilina-tazobactam 
para casos de sepse urinária. Para infecções 
urinárias nosocomiais não complicadas, 
sugere fosfomicina ou nitrofurantoína, 
enquanto para sepse urinária de origem 
nosocomial sugere meropeném associado 
à teicoplanina ou à vancomicina. Para 
infecções urinárias associadas aos cuidados 
de saúde, sugere tratamento similar ao 
da infecção nosocomial em locais de alta 
prevalência de bactérias multirresistentes 
ou em caso de sepse.

Para pneumonias comunitárias, a 
EASL sugere piperacilina-tazobactam, ou 
ceftriaxona associada com um macrolídeo, 
ou levofloxacina, ou moxifloxacina. 
Para pneumonias nosocomiais, sugere 

ceftazidima ou meropeném em associação 
com levofloxacina, com ou sem um 
glicopeptídeo ou linezolida. Para 
pneumonias associadas aos cuidados de 
saúde, sugere tratamento similar ao da 
infecção nosocomial em locais de alta 
prevalência de bactérias multirresistentes 
ou em caso de sepse.

Para casos de celulite de origem 
comunitária, sugere piperacilina-
tazobactam ou a associação de uma 
cefalosporina de terceira geração e de 
oxacilina. Para casos de celulite nosocomial, 
sugere a associação de uma cefalosporina 
de terceira geração ou de meropeném 
com oxacilina, ou um glicopeptídeo, 
ou daptomicina, ou linezolida. Para 
celulites associadas aos cuidados de saúde, 
sugere tratamento similar ao da infecção 
nosocomial em locais de alta prevalência 
de bactérias multirresistentes ou em caso 
de sepse.

Alguns ensaios clínicos randomizados 
avaliaram o papel da expansão volêmica 
com albumina em outras infecções que 
não a PBE. Quando realizamos uma 
revisão sistemática e metanálise de 812 
estudos avaliados encontramos três estudos 
controlados e randomizados que avaliavam 
o papel dos antibióticos e albumina versus 
antibiótico utilizado de forma isolada em 
pacientes com infecção extraperitoneal. A 
mortalidade em 30 e 90 dias foi semelhante 
nos dois grupos. O mesmo ocorreu quando 
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avaliada a presença de disfunção renal. 
Assim, no momento, o uso da albumina 
em infecções extraperitoneais não pode ser 
recomendado.

Tendo em vista o aumento da 
mortalidade nos pacientes com infecção, 
sugerimos que na população de risco 
sejam utilizados os novos esquemas de 
antibiótico, como carbapenêmicos, ou a 
utilização de piperacilina-tazobactam. No 
entanto, é fundamental a compreensão 
de que o melhor esquema deve ser 
individualizado, tendo-se em mente o 
padrão epidemiológico local. 
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Introdução

A microbiota intestinal humana exerce 
um papel importante tanto na saúde quanto 
na doença e uma alteração da sua composição 
ou da função da microbiota (disbiose) pode 
alterar a função de barreira e a resposta 
imunológica, promovendo, dessa forma, 
um estado pró-inflamatório3-5. Para uma 
adequada modulação da microbiota tem sido 
indicada a adoção de uma dieta saudável, uso 
de probióticos, prebióticos e simbióticos, 
além do transplante de microbiota fecal.

Na última década proliferou de forma 
extraordinária o número de publicações acerca 
dos probióticos, prebióticos e simbióticos,  

seus mecanismos de ação e suas possíveis 
aplicações clínicas em medicina, destacando-
se os en-saios clínicos que demonstram o 
seu potencial terapêutico no tratamento das 
doenças gastrintestinais (infecciosas, fun- 
cionais, inflamatórias, neoplásicas), embora 
ainda existam muitas controvérsias neste 
sentido1. As cepas probióticas podem ser 
empregadas com finalidades preventivas 
e terapêuticas, pois ao competirem pela 
colonização da mucosa intestinal e produzirem 
substâncias bacteriostáticas estimulam a 
proliferação de microrganismos benéficos 
em detrimento de outros, potencialmente 
prejudiciais ao hospedeiro, reforçando os 
seus mecanismos de defesa2. Neste capítulo 
faremos uma sucinta revisão sobre a 
microbiota intestinal, disbiose e sua possível 
modulação com probióticos e simbióticos nas 
doenças intestinais.

Microbiota Intestinal

A microbiota intestinal humana consiste 
em um ecossistema complexo, constituído 
por centenas de milhares de microrganismos 
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(bactérias, fungos, arqueobactérias e 
vírus) que colonizam o tubo digestivo, de 
fundamental importância para a manutenção 
da saúde humana3. A microbiota é capaz de 
estabelecer uma relação dinâmica com o 
organismo humano, de benefícios mútuos, 
da qual resulta a regularidade das funções 
imunológicas, metabólicas, motoras e a 
correta digestão e absorção de nutrientes3,4. 

Uma microbiota saudável tem também 
uma importante função de barreira, uma 
vez que os microrganismos que recobrem a 
superfície do tubo digestivo competem com 
os patógenos por nutrientes e sítios de ligação, 
além de produzirem substâncias inibidoras4. 
A imensa população de microrganismos que 
habita o tubo digestivo codifica milhões de 
genes, aproximadamente 150 vezes mais do 
que os gens codificados pelo ser humano3-5. 
O genoma microbiano possibilita aos 
microrganismos realizar diversas atividades 
metabólicas que não são codificadas pelo 
genoma humano, e imprescindíveis para o 
hospedeiro3,5.

A microbiota intestinal dos adultos 
é dominada por três filos, Firmicutes e 
Bacteroidetes e em menor proporção 
Proteobacterias. Os outros filos principais 
incluem Actinobacteria, Fusobacteria 
e Verrucomicrobia4. Cada um de nós 
apresenta um padrão próprio de distribuição 
e composição da sua microbiota que, 
em parte, é determinado pelo genótipo 
do hospedeiro e pela colonização inicial 

após o nascimento. Vários outros fatores, 
dentre eles tipo de parto e de aleitamento, 
estilo de vida, dieta, condições higiênicas e 
ambientais, uso de antibióticos e vacinação, 
podem determinar alterações significativas 
no padrão da microbiota6.

Um crescente número de evidências tem 
demonstrado que uma alteração permanente 
da composição ou da função da microbiota 
(disbiose) pode alterar a sensibilidade visceral, 
a motilidade e a permeabilidade intestinal, 
assim como alterar a resposta imunológica, 
promovendo, dessa forma, um estado pró-
inflamatório3-5. Todas estas alterações, 
sobretudo nas funções imunes e metabólicas 
do hospedeiro, podem originar ou favorecer 
o aparecimento de diversas doenças como 
diabetes, obesidade, neoplasias, síndrome 
do intestino irritável, dentre tantas outras3-4. 
Algumas estratégias terapêuticas, como 
adoção de uma dieta saudável, uso de 
probióticos, prebióticos e simbióticos, além 
do transplante de microbiota fecal, têm sido 
consideradas capazes de reverter/reduzir 
a disbiose favorecendo o reequilíbrio da 
microbiota intestinal3-6. 

Probióticos, Prebióticos e 
Simbióticos – Conceitos e 

Mecanismos de Ação

O amplo consumo e o potencial 
terapêutico dos probióticos têm uma longa 
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história sustentada por dados científicos 
muito interessantes. O cientista russo Elie 
Metchnikoff propôs, após os revolucionários 
ensinamentos microbiológicos de Louis 
Pasteur, que determinadas bactérias produ-
toras de ácido láctico, presentes no leite 
fermentado, eram capazes de determinar 
diversos benefícios à saúde, inclusive a maior 
longevidade1.

Em 1917 o pesquisador Alfred 
Nissle, da Alemanha, isolou uma cepa não 
patogênica de Escherichia coli das fezes de 
um soldado da Primeira Guerra Mundial 
que não apresentou quadro de enterocolite 
durante um surto grave de shigellose. Essa 
cepa é conhecida como Escherichia coli 
Nissle 1917, um exemplo de probiótico 
não BAL (bactéria ácido-láctica)1. No 
Japão, o professor Minoru Shirota isolou 
a cepa Shirota de Lactobacillus casei para 
enfrentar os surtos de diarreia naquele país 
e probióticos contendo esta mesma cepa 
são comercializado desde 19351. Cientistas 
do Instituto Pasteur isolaram pela primeira 
vez uma Bifidobacterium de um lactente 
em amamentação materna e administraram 
em lactentes com quadro de diarreia 
aguda1. Estes estudos marcaram o início 
dos nossos conhecimentos sobre esse tema, 
agora motivo de centenas de investigações 
científicas em todo o mundo. Atualmente, 
uma busca no Pubmed por ensaios clínicos 
utilizando probióticos em humanos resulta 
em mais de 2.100 trabalhos.

Derivado do grego e significando pró-
vida, o termo probiótico foi proposto por 
Lilley em 1965 para se referir a qualquer 
organismo ou substância produzida por 
um microrganismo com um efeito positivo 
para a microbiota intestinal2. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde os 
probióticos são microrganismos vivos que, 
quando administrados em quantidades 
apropriadas, conferem benefícios à saúde do 
indivíduo, contribuindo para o equilíbrio da 
microbiota intestinal1 (Quadro 1).

Os probióticos podem ser encon-
trados em alimentos e suplementos 
alimentares, constituindo uma nova classe 
terapêutica que tem ganhado importância 
no tratamento de diversas doenças, 
interferindo diretamente na homeostase2,7. 
O seu mecanismo de ação é complexo e 
ainda bastante especulativo. Os probióticos 
parecem capazes de modular a imunidade 
gastrintestinal através da mudança das 
citocinas do meio celular, que passam de 
um estado pró-inflamatório a um estado 
anti-inflamatório1,6. Dessa forma, inibem 
a colonização e aderência de bactérias 
patogênicas aos enterócitos, aumentam 
a secreção de defensinas pelas células de 
Paneth e diminuem a síntese de citocinas 
pró-inflamatórias como IL-10 e IL-126. Os 
probióticos atuam também convertendo 
carboidratos não digeridos em ácidos 
graxos de cadeia curta, os quais atuam 
como nutrientes para as células colônicas1,2. 
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Alguns estudos demonstram também a 
sua ação no sistema nervoso entérico, 
modulando, desse modo, a motilidade e a 
sensibilidade visceral7.

Importante ressaltar que o probiótico 
ideal deve ser de origem humana e ser 
resistente ao ácido, pepsina e sais biliares, 
para que consiga chegar ao cólon1,2,6. Além 
disso, precisa aderir ao epitélio intestinal e 
ser capaz de colonizar o trato gastrintestinal. 
Sabe-se que a colonização definitiva e 
multiplicação de cepas probióticas no 
intestino não é possível, sendo necessária 
a suplementação contínua dos probióticos 
nos casos de doenças crônicas. Os 
probióticos mais utilizados na prática 
clínica são os Lactobacilos, Bifidobactérias, 
Estreptococos e Saccharomyces1.2,6-8. 
Importante destacar que estas cepas 
probióticas têm demonstrado um perfil de 
segurança muito favorável, praticamente 
sem efeitos adversos1,7-8.

Gibson e Roberfroid, em 1995, 
propuseram o conceito de prebióticos: 
substâncias alimentares seletivamente fer- 
mentadas que permitem mudanças espe-
cíficas na composição e/ou atividade da 
microbiota intestinal, conferindo benefícios 
à saúde do hospedeiro1 (Quadro 1). Os 
prebióticos são ingredientes alimentares 
compostos basicamente por polissacarídeos 
não amido e oligossacarídeos. Alguns 
exemplos de prebióticos são: oligofrutose, 
inulina, galacto-oligossacarídeos, oligossaca-

rídeos, lactulose e pectina1. A oligofrutose 
prebiótica está presente naturalmente em 
muitos alimentos como trigo, cebolas, 
bananas, mel, alho, chicória e alho-
poró. A oligofrutose também pode ser 
sintetizada por via enzimática a partir da 
sacarose. Teoricamente, a fermentação de 
oligofrutose no colón resulta em vários 
efeitos fisiológicos como o aumento do 
número de bifidobactérias e do peso fecal, 
melhora da absorção de cálcio e redução do 
tempo do trânsito intestinal. Além disto, 
os prebióticos, ao instigar a proliferação ou 
atividade de bactérias benéficas, aumentam 
a produção de ácidos graxos de cadeia curta 
como o butirato, o acetato e o propionato, 
que estimulam o crescimento de bactérias 
anti-inflamatórias1,6.

Os simbióticos são combinações 
apropriadas de probióticos e prebióticos1 
(Quadro 1). Essa combinação deve possibilitar 
a sobrevivência da bactéria probiótica no 
alimento e nas condições do meio ácido do 
estômago, possibilitando sua ação no cólon1. 
Teoricamente os efeitos desses ingredientes 
podem ser adicionados ou sinérgicos. Os 
simbióticos, portanto, proporcionam a 
ação conjunta de probióticos e prebióticos, 
podendo ser classificado como componentes 
dietéticos funcionais que podem aumentar 
a sobrevivência dos probióticos durante 
sua passagem pelo trato digestório superior, 
pelo fato de seu substrato específico estar 
disponível para a fermentação6. 
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NOME DEFINIÇÃO

Probióticos Microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, 
conferem benefício à saúde do hospedeiro.

Prebióticos Ingredientes seletivamente fermentados que permitem mudanças especificas 
na composição e/ou atividade da microbiota gastrintestinal, conferindo assim 
benefícios à saúde do hospedeiro.

Simbióticos Produtos que contêm tanto probióticos como prebióticos, que conferem 
benefícios à saúde.

Bactérias 
ácido-lácticas 
(BAL)

Classificação funcional de bactérias fermentativas gram-positivas, não 
patogênicas não toxigênicas, associadas à produção de ácido láctico a partir de 
carboidratos, e podendo ser usadas na fermentação de alimentos.

Gênero Espécie Subespécie
Denominação de 
Cepas

Nome de Cepas

Lactobacillus rhamnosus Nenhuma GG LGG
Bifidobacterium animalis Lactis DN-173 010 Bifidus regularis
Bifidobacterium longum Longum 35624 Bifantis

Adaptado de Gastroenterology Organisation Global Guidelines: probiotics and prebiotics1. www.
worldgastroenterology.org/guidelines

Adaptado de Gastroenterology Organisation Global Guidelines: probiotics and prebiotics1.
www.worldgastroenterology.org/guidelines

Quadro 1. Definições

Quadro 2. Terminologia dos microrganismos probióticos 

Probióticos: Cepas, Gênero, Espécies

As cepas probióticas são identificadas segundo seu gênero, espécie, subespécie (se 
corresponder) e uma denominação alfanumérica que identifica uma cepa específica1. De 
acordo com as diretrizes da OMS/FAO (http://www.fao.org/3/a- a0512e.pdf ), os fabricantes 
de probióticos devem registrar suas cepas com uma depositária internacional que outorgará 
uma denominação adicional às cepas1. O Quadro 2 apresenta alguns exemplos da denominação 
correta dos probióticos. 



100

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

Volume 191(1), 2020

Valor dos Probióticos e 
Simbióticos nas Doenças 

Intestinais

Inúmeros estudos recentes demons-
traram que os probióticos são eficazes no 
tratamento de várias doenças intestinais, 
agudas e crônicas, embora ainda seja 
necessário que as pesquisas determinem as 
cepas ideais a serem empregadas para cada 
situação clínica2,7. No intestino, os probióticos 
começam seu efeito benéfico deslocando 
patógenos, consumindo nutrientes, 
fermentando fibras solúveis e, sobretudo, 
modulando a imunidade do hospedeiro1,7. 
Sabe-se, também, que os probióticos são 
capazes de manter a integridade da mucosa 
(produz muco, defensinas e IgA) e a 
permeabilidade intestinal (eficácia dos tight 
junctions) intactas2.

Várias metanálises de ensaios clínicos 
foram publicadas mostrando resultados 
consistentes, os quais sugerem que os 
probióticos são seguros e eficazes para 
a prevenção e tratamento da diarreia 
aguda infecciosa, diarreia associada aos 
antibióticos e supercrescimento bacteriano 
do intestino delgado7-9. Estes estudos 
mostraram que os probióticos são benéficos 
ao reduzir a gravidade e a duração da 
diarreia, sobretudo em casos de diarreia 
infecciosa na população pediátrica8-9. 
Uma revisão Cochrane selecionou cerca 
de 60 trabalhos, incluindo mais de 8 mil 

pacientes, comprovando a eficácia dos 
probióticos no tratamento da diarreia 
aguda com redução de aproximadamente 
25 horas de fezes diarreicas, quando 
comparado ao placebo10. As diretrizes da 
Organização Mundial de Gastroenterologia 
reforçam esta indicação1. 

Diversos estudos, nos últimos anos, 
demonstraram também o efeito favorável 
dos prebióticos, empregados isoladamente 
ou associados aos probióticos (simbióticos) 
nos pacientes com doenças intestinais. 
Entretanto, o número destes estudos ainda é 
bastante pequeno na literatura. 

Resultados promissores também têm 
sido demonstrados com o emprego dos 
probióticos nas doenças intestinais de 
evolução crônica, como será exposto a seguir. 

a) Síndrome do intestino irritável (SII)
Vários ensaios clínicos controlados 

compararam o efeito de probióticos versus 
placebo no tratamento de pacientes com 
SII, demonstrado melhora significativa dos 
sintomas, especialmente da diarreia e da 
flatulência, no grupo que recebeu a terapia 
probiótica2,6,9. É importante salientar, 
contudo, a grande heterogeneidade entre 
estes estudos, especialmente no que se 
refere às cepas probióticas empregadas, 
subgrupo de pacientes avaliados (SII 
com diarreia e/ou constipação), período 
de acompanhamento e interpretação 
da resposta terapêutica8. Dois estudos 



101

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

Volume 191 (1), 2020

demonstraram melhora significativa da dor 
e da distensão abdominal com o emprego 
de probióticos contendo Bifidobacterium 
infantis3562411. Foi também observado que a 
suplementação com Lactobacilos associa-se 
com diminuição de sintomas relacionados 
à produção de gases em pacientes com SII. 
Em uma recente revisão que incluiu 54 
ensaios clínicos controlados e randomizados 
(n=5448) os autores concluíram que, no 
geral, os probióticos foram estaticamente 
superiores ao placebo no alívio dos 
sintomas da SII (RR 0,81; p<0,00001; 
NNT 7)12. As subanálises, de acordo com 
o tipo de probiótico, demonstraram efeitos 
significativos apenas para cepas probióticas 
combinadas, Escherichia e Estreptococos. 
Estes autores observaram que, no geral, 
os probióticos apresentaram um efeito 
estatisticamente significativo na redução 
dos escores de dor abdominal e sintomas 
gerais, distensão abdominal e flatulência12. 
As pesquisas agora deverão avaliar o efeito 
de cepas probióticas específicas, utilizadas 
por um período mais prolongado. Somente 
desta forma poderemos, de fato, reconhecer 
quais as cepas probióticas são eficazes e 
quais os subgrupos de pacientes com SII 
que realmente se beneficiarão com esta 
suplementação.

b) Doenças inflamatórias intestinais (DII)
Os probióticos parecem ser capazes de 

aliviar os sintomas em parcela de pacientes 

com DII1,2. Alguns autores evidenciaram 
que cepas probióticas de VSL#3 
(contendo diferentes tipos de lactobacilos, 
bifidobactérias e estreptococos) são capazes 
de induzir remissão clínica em pacientes 
com retocolite ulcerativa8. Este probiótico 
também se mostrou eficaz na prevenção da 
pouchite9. Da mesma forma, o probiótico 
E. coli Nissle 1917 se mostrou favorável 
na remissão da retocolite9. Os estudos 
com probióticos na doença de Crohn 
apresentam resultados muito limitados. 
Um recente ensaio clínico, randomizado e 
controlado por placebo, avaliou a eficácia 
de uma combinação de cepas probióticas 
(multicepas) em pacientes com DII13. 
Mais uma vez, os autores observaram 
resultados positivos em pacientes com 
retocolite ulcerativa (redução da atividade 
inflamatória), mas não naqueles com doença 
de Crohn. Apesar do crescente número de 
estudos nesta área, ainda existem diversas 
limitações (tamanho amostral, duração da 
terapia probiótica, heterogeneidade das 
preparações e das populações estudadas) 
para a recomendação da suplementação 
de probióticos na DII2,9,13. Novas cepas 
probióticas, teoricamente capazes de 
modular a microbiota intestinal, inibir 
a colonização e aderência de bactérias 
patogênicas aos enterócitos e diminuir a 
síntese de citocinas pró-inflamatórias, são 
aguardadas e poderão, de fato, participar 
do arsenal terapêutico das DIIs13.
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c) Constipação funcional 
Embora os probióticos sejam utilizados 

com muita frequência na constipação 
crônica existem poucos ensaios clínicos 
rigorosamente realizados demonstrando 
que, de fato, eles sejam eficazes e superiores 
ao placebo, especialmente para os casos 
moderados a graves2,6,9. Alguns pesquisadores 
observaram que algumas cepas específicas 
de Bifidobactérias e Lactobacilos são 
capazes de acelerar o tempo de trânsito, a 
frequência e a consistência das fezes, sendo 
eficazes no alívio da constipação funcional 
em mulheres jovens8. Um estudo duplo-
cego e placebo controlado demonstrou 
que a combinação de Bifidobacterium 
latis HN019 e Lactobacillus acidophilus 
NCFM, durante 14 dias, determinou maior 
redução do tempo de trânsito colônico no 
grupo que recebeu probióticos quando 
comparado ao grupo controle (p=0,01)9. 
Metanálise incluindo 14 trabalhos e 1.182 
pacientes demonstrou que a administração 
de algumas cepas probióticas incrementa em 
1.3 a frequência de evacuações (p=0.00001), 
sendo que a cepa de Bifidobacterium lactis 
foi a que demonstrou maior eficácia, tanto na 
melhora da frequência como da consistência 
das fezes14. Revisão sistemática sobre este 
tema concluiu que pacientes constipados 
apresentam uma resposta mais favorável com 
a terapia probiótica empregando B. lactis 
DN-173010, Lactobacillus casei Shirota 
e Escherichia coli Nissle 19179. Novos 

estudos incluindo um grande número de 
pacientes e um período de tratamento e de 
acompanhamento mais prolongado se fazem 
necessários para definir o real papel dos 
probióticos no tratamento da constipação 
intestinal funcional

d) Doença celíaca
Considera-se que a disbiose observada 

em pacientes celíacos possa provocar 
uma resposta anormal ao glúten (e a 
outros fatores ambientais promotores da 
doença) em indivíduos geneticamente 
predispostos15. Foi observado que a dieta 
isenta de glúten favorece a diminuição de 
bactérias consideradas benéficas, como 
Bifidobacterium e Lactobacilos, e o aumento 
de bactérias gram-negativas como E. coli e 
Bacteroidetes15. Teoricamente, os probióticos 
representam uma modalidade terapêutica 
muito interessante para os pacientes 
celíacos. Além da modulação da microbiota 
e de seu papel na regulação do sistema 
imune, os probióticos parecem também 
capazes de digerir proteínas do glúten em 
pequenos polipeptídeos não imunogênicos, 
eliminando e/ou reduzindo o gatilho da 
doença15. Entretanto, o número de estudos 
em humanos ainda é muito pequeno, 
com resultados controversos na literatura, 
sendo necessário pesquisas buscando cepas 
que especificamente possam modular o 
microbioma intestinal para alterar o curso 
da doença2,9.
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e) Doença diverticular sintomática 
crônica não complicada

Vários estudos foram realizados com o 
objetivo de investigar o papel e a eficácia dos 
probióticos, administrados de forma isolada 
ou associados a antibióticos de largo espectro 
ou aminossalicilato, na manutenção da 
remissão da doença diverticular e também 
para aliviar os sintomas dos pacientes com 
a doença diverticular sintomática crônica 
não complicada1,2,8. Embora os diversos 
trabalhos apresentem resultados bastante 
controversos na literatura, existem muitas 
evidências da importância da inflamação e 
das alterações da microbiota intestinal nas 
diferentes formas de apresentação da doença 
diverticular9. Investigações adicionais são 
necessárias para se entender melhor quando, 
como e quais os probióticos que poderão ser 
de real valia para os pacientes com doença 
diverticular sintomática crônica.

f ) Câncer Colorretal 
Análises do microbioma fecal de 

pacientes com câncer colorretal têm 
demonstrando aumento das espécies de 
Bacteroides, diminuição de bactérias 
produtoras de butirato e aumento daquelas 
potencialmente patogênicas, como espécies 
de Fusobacterium16. Os probióticos parecem 
capazes de reduzir os efeitos de citotóxicos 
e genotóxicos, a concentração de amônia, 
a atividade da beta-glucuronidase, o 
estresse oxidativo e a inflamação8. Estudos 

experimentais empregando cepas específicas 
(Lactobacillus brevis, Lactobacillus lactis, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium 
infantis, Saccharomyces boulardii, 
Streptococcus thermopilus e Leuconostoc 
mesenteroides) têm evidenciado resul-
tados encorajadores, sugerindo que estes 
probióticos são capazes de inibir a neoplasia 
ao interferir no sistema imune e apoptose, 
sendo capaz de modular as bactérias 
intestinais e seu metabolismo16. Alguns 
autores observaram resultados muito 
interessantes, como redução da diarreia, da 
enterocolite e do risco de complicações pós-
operatórias nesses pacientes8,9. Foi também 
demonstrado redução da zonulina sérica 
e de biomarcadores inflamatórios neste 
grupo de pacientes. Os probióticos têm sido 
considerados tanto para prevenção como 
para terapia coadjuvante para os pacientes 
com câncer colorretal16.

Dose Mínima dos Probióticos, 
Prebióticos e Simbióticos

Segundo o Regulamento Técnico de 
2005 da ANVISA a porção probiótica de 
um simbiótico deve ter quantidade mínima 
viável na faixa de 108 a 109 UFC (unidades 
formadoras de colônia) na recomendação 
diária do produto pronto para consumo. 
A concentração de células viáveis deve ser 
ajustada na preparação inicial, levando-se 
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em conta a capacidade de sobrevivência de 
maneira a atingir o mínimo de 107 UFC 
do conteúdo intestinal. Em relação aos 
prebióticos, demonstrou-se que 10 g/dia de 
fruto-olegossacarídeo (FOS) constitui dose 
ideal e bem tolerada, mas que 4 g/dia de 
FOS ou inulina é o mínimo necessário para 
promover crescimento de bifidobactérias e, 
além disso, que o uso de 14 g/dia ou mais de 
inulina pode causar desconforto intestinal. 

Algumas pessoas podem apresentar 
efeitos colaterais relacionados à ingestão dos 
probióticos, visto que eles liberam produtos 
celulares tóxicos (“die-off reaction”), mas em 
geral são bastante seguros e bem tolerados. 
Da mesma forma, o consumo de prebióticos 
não se associa a efeitos adversos significativos, 
parcela dos indivíduos relatam aumento 
discreto na produção de gases e desconforto 
abdominal.

Conclusão

As alterações na composição e na função 
da microbiota gastrintestinal (disbiose) 
parecem desempenhar um papel importante 
na etiopatogenia de várias doenças intestinais, 
sejam elas funcionais, inflamatórias, imu-
nológicas ou neoplásicas. Os probióticos, 
assim como os prebióticos e simbióticos, 
representam uma opção bastante promissora 
para a manipulação da microbiota de 
pacientes com diferentes doenças intestinais. 

Embora os resultados de numerosos estudos 
sejam bastante favoráveis, novos trabalhos 
com metodologia mais rigorosa, incluindo 
um grande número de pacientes e utilizando 
cepas probióticas específicas, são necessários 
para que se reconheça, de fato, o valor dos 
probióticos no tratamento das diversas 
doenças intestinais. Felizmente, as pesquisas 
nesta área têm avançado muito e novas cepas 
probióticas estão sendo testadas em vários 
centros de investigação. Acreditamos que, 
em breve, novos probióticos, ainda mais 
eficazes e específicos, estarão disponíveis 
para a nossa prática diária.
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Resumo

Objetivo: analisar as características das 
lesões e dos indivíduos submetidos à cirurgia 
de reimplante digital.

Métodos: análise retrospectiva dos 
prontuários de pacientes vítimas de 
amputações digitais traumáticas internados 
no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes 
durante o período de janeiro de 2010 
a dezembro de 2013. Foram estudados 
parâmetros associados ao perfil do paciente, 
tais como idade e gênero; parâmetros 

relacionados ao acidente, tais como lado 
afetado (se direito ou esquerdo), ambiente 
em que o acidente ocorreu (trabalho, 
domicílio, lazer e outros), objeto causador 
(serra portátil, máquina industrial, faca e 
outros); bem como parâmetros associados 
à cirurgia, tais como número de dedos 
reimplantados e taxa de sucesso no momento 
da alta hospitalar. 

Resultados: foram revisados os 
prontuários de 107 pacientes no período 
estudado. Após a aplicação dos critérios 
de exclusão, restaram 93 prontuários 
para serem estudados. Destes, 88 eram 
de pacientes do gênero masculino (95%). 
O membro esquerdo foi o mais afetado, 
com acometimento de 75% (70 casos). A 
média de idade de 40,1 anos. O polegar 
foi o dedo mais comumente reimplantado, 
contabilizando 57 cirurgias. A serra portátil 
foi a causa mais comum de todas as 
amputações, representando 66 casos (71% 
dos acidentes). Até o momento da alta 
hospitalar, 76% dos reimplantes tinham 
obtido sucesso.

Conclusão: pacientes submetidos 
à cirurgia de reimplante digital são, na 
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sua maioria, adultos jovens e do gênero 
masculino. A maior parte das lesões ocorreu 
em ambiente de trabalho e foi ocasionada 
por serra manual. 

Epidemiology of Replanted 
Digital Amputations by 

Microvascular Technique in the 
Metropolitan Area of Rio de 

Janeiro

Abstract
Objective: to analyze the characteristics 

of individuals, and their lesions, undergoing 
digital replantation.

Methods: retrospective analysis of 
the medical records of patients victims of 
traumatic digital amputations admitted 
to the State Hospital Adão Pereira Nunes 
during the period from January 2010 to 
December 2013. We studied parameters 
associated with the patients profile, such as 
age and gender; parameters related to the 
accident, such as the affected side (whether 
right or left), the environment in which the 
accident occurred (work, home, leisure and 
other), causing object (saber saw, industrial 
machine, knife and others); as well as 
parameters associated with surgery, such as 
number of replanted fingers and success rate 
at the time of hospital discharge.

Results: 107 patient’s records were 

reviewed during the study period. After 
applying the exclusion criteria, 93 records 
remained to be evaluated. Of these, 88 were 
form male patients (95%). The left limb 
was the most affected, with involvement of 
75% of the time (70 cases). The average age 
was 40.1 years. The thumb was the most 
commonly replanted digit, accounting for 
57 surgeries. The saber saw was responsible 
for most of the cases of amputations, 
accounting for 66 cases (71% of accidents). 
At the time of hospital discharge, 72% of 
replantation had succeeded.

Conclusion: patients undergoing digital 
replantation are mostly young adults and 
male. Most of the injuries occurred in the 
workplace and was caused by handsaw.

Introdução:

O termo reimplante é utilizado 
para descrever a reinserção de uma parte 
completamente amputada por meio de 
restauração da vascularização arterial e 
venosa1. Em um artigo recentemente 
publicado sobre a história da microcirurgia, 
Tamai relembra que o primeiro reimplante 
digital, após uma amputação completa, foi 
realizado por ele e Komatsu. A cirurgia, 
segundo os autores, foi realizada em julho 
de 1965, em um homem de 28 anos, e 
o artigo foi publicado em 19682. Desde 
aquela época, milhares de reimplantes 
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digitais foram realizados e o procedimento 
se tornou tão popular que as mais diversas 
partes do corpo têm sido levadas para o 
hospital acompanhando pacientes vítimas 
de acidentes, na esperança que possam 
ser reimplantadas3,4. O procedimento de 
reimplante digital é complexo e apresenta 
custo financeiro elevado5. Ele demanda 
tempo operatório prolongado, longo 
período de recuperação, às vezes demanda 
diversos procedimentos cirúrgicos e exige 
um paciente motivado para que se possa 
obter o resultado esperado6,7. 

De acordo com Jones1, em geral, 
qualquer paciente vítima de amputação no 
membro superior é candidato a uma cirurgia 
de reimplante. Entretanto, é importante 
salientar que se o resultado previsto para a 
cirurgia de reimplante não for superior ao 
da amputação, com ou sem a utilização de 
prótese, a realização do procedimento mais 
complexo pode não ser justificada8. Estudos 
epidemiológicos realizados nos Estados 
Unidos têm mostrado, sistematicamente, 
que a maior parte das pessoas submetidas 
à cirurgia de reimplante é composta por 
homens jovens que estão em plena fase 
de exercício de atividade econômica5,9. 
Portanto, a indicação da cirurgia de 
reimplante digital, com o objetivo 
de devolver a função manual, parece 
razoável. Além desses aspectos, os dados 
epidemiológicos têm mostrado que outras 
características também têm se mantido 

constantes. A maior parte delas ocorre 
no membro não dominante e está 
relacionada ao trabalho com máquinas 
industriais10.

Temos observado, na nossa prática 
diária, que a população de pacientes atendidos 
no nosso hospital também parece ser 
composta, majoritariamente, por indivíduos 
do gênero masculino envolvidos com o uso 
de máquinas. Sendo assim, a tentativa de 
restaurar a função manual desses indivíduos 
teria importante impacto socioeconômico 
no nosso meio. Entretanto, nosso país 
ainda possui poucos dados a respeito das 
características epidemiológicas dos pacientes 
vítimas de amputações e, menos ainda, 
daqueles que foram submetidos a cirurgias 
de reimplante11. O presente estudo tem 
por objetivo colher informações a respeito 
das características das lesões e dos pacientes 
submetidos a reimplante de dedo no  
nosso hospital.

Materiais e Métodos:

O autor deste estudo tem realizado 
procedimentos de reimplantes digitais 
no nosso hospital desde dezembro de 
2008. A indicação para o reimplante 
de um quirodáctilo amputado respeita 
determinados critérios, mas cada caso deve 
ser avaliado pessoalmente pelo especialista, 
que levará em consideração, também, 
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características peculiares de cada paciente. 
O nosso grupo, de forma geral, utiliza os 
critérios de Yoshimura12. Este divide as 
indicações em absolutas (com resultados 
previstos mais favoráveis) e relativas (com 
previsão de resultados menos favorável). As 
indicações absolutas incluem amputações 
do polegar, proximais ou ao nível da 
articulação interfalângica; amputações de 
três ou mais quirodáctilos e amputações em 
crianças. As relativas incluem amputações do 
polegar distais à articulação interfalângica, 
amputações de dois quirodáctilos na zona 
II flexora de Verdan13, de um quirodáctilo 
que acometa a zona I, as avulsões por anel 
de um dedo longo (qualquer quirodáctilo 
com a exceção do polegar) e as lesões em 
mulheres jovens. Como contraindicações 
para reimplante, temos as amputações de 
um dedo longo que acometam a zona II 
e lesões com esmagamento importante, 
ou por mecanismo de avulsão, que 
venham a tornar os tecidos inviáveis  
para reconstrução.

Após a aprovação pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da instituição responsável, 
os prontuários de todos os pacientes 
submetidos à cirurgia de reimplante no 
membro superior no nosso hospital, no 
período de janeiro de 2010 a dezembro de 
2013, foram revisados. Foram excluídos do 
nosso estudo os pacientes cujos prontuários 
não apresentavam as informações de forma 
completa e aqueles que haviam sofrido 

amputação que não fosse ao nível digital, 
tais como amputação ao nível da mão, do 
punho, do antebraço ou do braço. Após 
a aplicação dos critérios de exclusão, os 
prontuários que restaram foram revisados 
a fim de se obter as características 
dos pacientes, das lesões sofridas e da 
cirurgia realizada. Essas informações são 
padronizadas no nosso serviço desde janeiro 
de 2010 e foram extraídas dos prontuários, 
sem qualquer contato adicional com o 
paciente, seja pessoalmente, por telefone, ou 
por telegrama. As variáveis estudadas foram: 
idade do paciente, gênero, lado acometido, 
dedo (ou dedos) reimplantado, tipo de 
ambiente em que o acidente aconteceu (se 
no trabalho, em ambiente doméstico, ou em 
atividade de lazer) e o material contundente 
(causa). Após a obtenção dos dados, foi 
realizada a análise estatística dos resultados 
e foram confeccionados os gráficos para 
melhor visualização e entendimento da 
importância estatística de cada variável.

Resultados:

Foram revisados os prontuários de  
107 pacientes que haviam sido submetidos 
à cirurgia de reimplante no membro 
superior no período estudado. O total de 
partes ou dedos reimplantados foi de 135, 
uma vez que alguns pacientes apresentaram 
amputação de mais de um dedo ou segmento  
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Fig. 1 e 2).
Após a aplicação dos critérios de 

exclusão, restaram 93 pacientes para terem 
seus prontuários analisados. Destes, 75 
foram submetidos a reimplante de apenas 
um dedo, restando 18 que foram submetidos 
ao reimplante de dois ou mais dedos. Dos 
118 dedos operados, o polegar foi o mais 
comumente reimplantado, contabilizando 

Fig. 1 – Amputação de múltiplos dedos da mão 
esquerda com máquina cortadora de papel.

Fig. 3 – Amputação do Polegar esquerdo por 
máquina de disco portátil ao nível da IF.

Fig. 2 – Reimplante dos 4 dígitos. O II dedo 
evoluiu com trombose arterial e foi amputado.

Fig. 4 – Resultado após 6 meses

57 cirurgias (Fig. 3 e 4).
Dos pacientes estudados, 88 eram do 

sexo masculino, representando 95% da 
nossa casuística (fig. 3). O membro esquerdo 
foi o mais afetado, com 70 casos (75% da 
casuística). 

A maior parte das lesões ocorreu em 
ambiente de trabalho, com 69 dos 93 
acidentes estudados. 17 casos de amputações 
ocorreram em ambiente doméstico e apenas 
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6 ocorreram em atividade de lazer (fig. 4).
A serra portátil foi a causa mais comum 

de todas as amputações, representando 
66 casos, ou 71% dos acidentes (fig. 3). A 
idade variou de um a 78 anos, com média 
de 40,1 anos (fig. 5). Até o momento da 
alta hospitalar, 76% dos reimplantes tinham 

Figura 5: Distribuição por gênero

Figura 7: Distribuição pelo agente da amputação

Figura 6: Distribuição por local do acidente

obtido sucesso. 

Discussão:

A utilização do microscópio e o 
desenvolvimento de uma variedade de 
instrumentos microcirúrgicos possibilitaram 
o desenvolvimento e a implementação 
das técnicas cirúrgicas para o reimplante 
digital, com taxas de sucesso superiores 
a 80%14,15,16,17,18,19,20. Desde que foram 
realizados o primeiro reimplante de braço 
e o primeiro reimplante digital, em 1962 
e em 1965, respectivamente, esse tipo de 
procedimento se tornou popular e ajudou a 
prevenir o impacto negativo socioeconômico 
e familiar que as amputações digitais 
implicam em vítimas desse tipo de 
acidente10. Por outro lado, outros estudos 
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demonstraram que apenas 2% dos hospitais 
nos Estados Unidos executavam mais do 
que 10 reimplantes digitais por ano9,21. Um 
estudo recentemente publicado, também 
realizado naquele país, observou que a maior 
parte dos processos envolvendo reimplantes 
de mão teve como motivação a falta de 
indicação de reimplante por parte do médico 
assistente22. 

Na nossa prática diária, temos percebido 
que grande parte das pacientes vítimas 
de amputações digitais que procuram o 
nosso serviço são transferidos de outros 
centros, economicamente ativos, do gênero 
masculino e que desenvolvem atividades 
com as mãos. A literatura mundial confirma 
que a maior parte dos indivíduos vítimas de 

amputação digital é composta por homens 
jovens e que grande parte dos acidentes 
acontece em ambiente de trabalho5,9. Em um 
estudo epidemiológico pioneiro, realizado 
nos Estados Unidos, Chung e colaboradores 
utilizaram como base de dados um centro de 
registro nacional da Agência para Políticas 
de Saúde e Pesquisa daquele país (Agency 
for Health Care Policy and Research)9. Eles 
tiveram acesso aos prontuários de 304 casos 
de reimplantes digitais realizados no ano de 
1996. A idade média dos pacientes foi de 
34 anos e 87% eram masculinos. Friedrich 
e colaboradores, utilizando a mesma base 
de dados, nos anos de 2001, 2004 e 2007, 
estudaram 1.361 casos e obtiveram resul-
tados semelhantes; com predominância 

Fig. 8: Distribuição por faixa etária
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do gênero masculino e idade média de 36 
anos5. No nosso meio, Silva e colaboradores 
estudaram 120 reimplantes digitais realizados 
entre janeiro de 1994 e dezembro de 2001. 
Na sua casuística, o gênero masculino 
também foi predominante, perfazendo 
64,2% dos casos de reimplante, com idade 
média (entre ambos os sexos) de 24 anos11. 
Nosso estudo encontrou 95% de pacientes 
do sexo masculino e 40,1 anos de idade 
média. Dentre os agentes causadores da 
amputação, a serra portátil foi responsável 
em 71% dos casos e 74% dos acidentes 
ocorreram em ambiente de trabalho.

 Acreditamos que a maior predominância 
de pacientes do sexo masculino se deu pelo 
fato de estarmos localizados em uma região 
industrial em que predominam as atividades 
com metalurgia e construção civil, exercidas, 
em sua maioria, por homens. Com relação 
à idade média próxima dos 40 anos, o que 
notamos em nossa casuística é um número 
crescente de pacientes que abandonam suas 
atividades profissionais onde existe maior 
controle na segurança do trabalho, para 
outras atividades autônomas onde não há o 
mesmo rigor quanto ao uso de equipamentos 
de proteção individual. Quando associamos 
essas duas variáveis (acidentes de trabalho 
causados exclusivamente por serras manuais), 
obtivemos 60 casos (65% dos acidentes). 
Apesar de grande parte dos dados quanto 
ao agente causador no estudo pioneiro 
de Chung estar faltando, eles puderam 

concluir, também, que mais da metade dos 
casos foi causada por máquinas industriais 
ou ferramentas portáteis9. 

Os pacientes portadores de amputação 
pós-traumática de extremidades digitais 
que foram submetidos a reimplante e 
obtiveram reperfusão vascular satisfatória, 
retornaram ao setor de Emergência para 
acompanhamento pós-operatório. Os casos 
que não obtinham reperfusão no intra-
operatório foram tratados com fechamento 
do coto após a retirada do segmento 
amputado. A reintervenção cirúrgica para 
avaliação das anastomoses vasculares, nos 
casos de trombose pós-operatória, não foi 
realizada de forma sistemática. Mesmo 
assim, obtivemos índice de sucesso de 76%, 
muito próximo dos resultados obtidos por 
outros autores. O maior rigor no processo 
seletivo de indicação de reimplante aliado à 
desistência na realização do procedimento 
durante o ato cirúrgico em função de 
dificuldades técnicas, podem justificar 
índices semelhantes de sucesso. 

Conclusões:

Na nossa casuística, os pacientes 
submetidos à cirurgia de reimplante digital 
são, na sua maioria, adultos jovens e do 
gênero masculino. A maior parte das lesões 
ocorreu em ambiente de trabalho e foi 
ocasionada por serra manual. 
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Todos os casos foram avaliados seguindo 
critérios quanto ao tipo de acidente, idade, 
tempo transcorrido, condições locais e os 
possíveis benefícios resultantes do reimplante. 
As amputações do polegar, geralmente, foram 
exploradas cirurgicamente para uma indicação 
mais criteriosa. Os casos que não evoluíam 
bem durante a cirurgia foram abandonados. 
Não houve reabordagem cirúrgica para revisão 
de anastomoses em nenhum dos casos. O 
índice de sucesso, no entanto, se aproximou 
da casuística internacional.

Novos estudos deverão ser realizados 
para se tentar obter dados a respeito do 
resultado funcional desses pacientes e para 
entendermos quantos deles foram capazes 
de retornar ao trabalho que exerciam 
anteriormente ao acidente. 

Conflitos de interesse:

Os autores declaram não haver conflitos 
de interesse.
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Estava participando do Congresso 
Brasileiro de História da Medicina, em São 
Paulo, em 25 de outubro de 2019, realizado 
na sede da Associação Paulista de Medicina, 
presidida pelo Acadêmico José Luiz Gomes 
do Amaral, quando fui honrado pelo convite 
para plantar com ele e o presidente do 
congresso, Prof. Lybio Martire Junior, uma 
muda de plátano. O espécime era de origem 
nobre — da mesma árvore da ilha grega de 
Cós, sob a sombra do qual Hipócrates (460 
a.C. a 377 a.C.) ensinava os seus discípulos. 
A solenidade foi emocionante com a presença 
de inúmeras autoridades médicas e políticas 
da cidade, que muito me comoveu, e intuí da 
relevância em realizar também na Academia 
Nacional de Medicina. O Acadêmico 
José Luiz concordou prontamente com a 
ideia e gentilmente se dispôs a fornecer 
uma muda. Esse plátano foi doado pelo 
Acadêmico Giovanni Guido Cerri de uma 
frondosa árvore nas dependências da USP. O 
plátano (Platanus orientalis) é uma árvore de 
folhagem caducifólia, resistente e de grande 
longevidade (até 2.000 anos). Destaca-se por 
seu rápido desenvolvimento, características 
ornamentais, copa muito ampla, podendo 
alcançar 30 metros.

Examinei com a bibliotecária Michele 
de Almeida Silva o grande calçadão em 
frente à sede da ANM, mais especificamente, 

O Plátano Hipocrático da  
Academia Nacional de Medicina

ao Centro da Memória Médica, avaliando 
o local para o plantio que teria que ser 
distante das caixas de energia, telefone, net, 
hidrante e outros. Isto posto, obtivemos 
a anuência do Presidente Jorge Alberto 
Costa e Silva para a execução do projeto. O 
confrade José Luiz programou toda a etapa 
de manter a muda e o transporte de São 
Paulo para o Rio. A data do plantio deveria 
ser em 28 de novembro, último dia do ano 
das atividades da Academia. Estávamos 
em 20 de novembro. Curto prazo para 
o evento.

Em conversa com o Dr. Jair de Carvalho 
e Castro, ele informou que talvez pudesse 
nos ajudar. Contactou o Secretário Estadual 
do Meio Ambiente, Dr. Bernardo Egas, que 
foi de extrema amabilidade e prontidão. 
A seguir, o relato resumido da sequência 
das tratativas por WhatsApp (tensas e um 
tanto angustiantes) com as autoridades 
pertinentes.

Segunda-feira, 25/11/2019.
JCValle para a Sra. Denise (secretária 

do Secretário Estadual de Meio Ambiente 
Dr. Bernardo Egas): Estou encaminhando 
o endereço da ANM e a foto da muda do 
plátano a ser plantada no calçadão em frente 
ao Centro da Memória Médica no mesmo 
prédio – Av. General Justo, 365, em frente 
ao aeroporto Santos Dumont. O calçadão 

José Carlos do Valle
Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
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tem entre 15 a 20 metros de largura e 
a muda seria plantada bem distante do 
prédio e a cerca três metros de distância 
das caixas de luz, telefone, net, hidrante 
e outras mais. Lembro que as raízes dessa 
árvore crescem na vertical. Estou anexando 
a foto do espécime que está em São Paulo e 
chegará amanhã na Academia.

Enquanto isso, o Acadêmico José Luiz 
Amaral requisitou o seu motorista para 
transportar as mudas (quatro no total) de 
São Paulo para o Rio, no seu próprio carro. 
Ao mesmo tempo contactei o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia, Dr. Francisco 
Horta, um reconhecido amigo da ANM, 
solicitando o seu auxílio em nos ceder um 
pedreiro, um auxiliar, um jardineiro e terra 
adubada para que pudéssemos fazer a cova 
(nome técnico do buraco) para o plantio. 
De pronto, recebemos não só o apoio do 
Provedor como o entusiasmo pelo projeto.

Terça-feira, 26/11. JCValle: Prezado 
Senhor Fernando Gonzalez (Presidente da 
Fundação Parques e Jardins – FPJ). Desculpe-
me por esse contato de urgência com relação 
ao plantio de uma muda de Plátano em frente 
ao Centro da Memória Médica da Academia 
Nacional de Medicina (Av. General Justo, 
365, Rio de Janeiro, Centro). A cerimônia 
se reveste do maior significado para a 
Medicina da cidade e do país, pois se trata 
de uma muda oriunda da mesma árvore sob 
a qual Hipócrates — o pai da Medicina — 
ensinava os seus discípulos há 400 anos antes 

de Cristo, na ilha de Cós, na Grécia. Foi um 
esforço tremendo, que o senhor não pode 
aquilatar, preparar essa cerimônia. Por favor, 
nos ajude neste evento que imaginamos de 
maior significado e relevância para a nossa 
cidade. Por razões factuais isso se constituiu 
em uma emergência. Espero que o senhor 
possa ajudar a ANM — existente desde 
o decreto de Dão Pedro Primeiro – para a 
criação desse ponto histórico na cidade. 
Aguardamos confiantes da sua autorização 
para plantarmos esse exemplar histórico em 
28/11/19. Atenciosamente, Professor José 
Carlos do Valle, Presidente da Secção de 
Medicina da ANM.

Para ganhar tempo, combinei com a 
Cláudia (superintendente da ANM) que 
desse instrução aos funcionários da Santa 
Casa para fazer um tapume e iniciar a 
feitura da cova. Bastou armarmos o tapume 
apareceram funcionários da prefeitura co-
brando a autorização para a obra. Após 
alguma conversa com eles, a Cláudia me 
telefonou e achamos melhor recolher o 
tapume. Ao mesmo tempo o Provedor me 
ligou dizendo que os seus funcionários 
só poderiam fazer o trabalho mediante a 
autorização do órgão competente.

Dr. Fernando Gonzalez (FG): Boa 
noite. O secretário Bernardo me passou o 
assunto. Para nós não há problema algum. Já 
existe o espaço para o plantio?

JCValle: Claro, todo o projeto elaborado 
e o plantio da muda distante aproximados 
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três metros de qualquer caixa ou ponto, seja 
ela de luz, telefone, net, hidráulica e outras 
mais. O Senhor precisa, nesta emergência, 
de alguma outra informação? Necessitamos 
de uma autorização por escrito para plantá-
la no calçadão, próximo à rua.

FG: Para lhe dar uma autorização por 
escrito é preciso que vc solicite e apresente 
o projeto por escrito à FPJ. Ficamos na 
Praça da República, sem número, dentro do 
Campo de Santana.

JCValle: Meu prezado Senhor, infeliz-
mente não temos tempo para formalidades, 
que acredito, de certa forma, esdrúxulas. 
A cerimônia com todos os imortais da 
Medicina do País será na quinta-feira às 
17 horas! Veja o que a sua generosidade e 
sensibilidade pode fazer.

FG: Se o senhor der entrada amanhã 
resolvemos isso no mesmo dia, não tenho 
como dar uma autorização por escrito de 
algo que não me foi solicitado. Como disse 
logo no início, não temos nada a opor e 
o evento poderá ocorrer sem problemas, 
mas para formalizar por escrito precisamos 
da formalidade, pois preciso arquivar a 
documentação.

JCValle: Poderias conceder a autorização 
do plantio da muda, ela é pequena e qualquer 
problema que o senhor verificar depois, o 
corrigimos. Salve a nossa solenidade, por 
favor! Em nome da Medicina Nacional!

FG: Sugestão — Já que é uma muda 
pequena e sensível, pq não plantar em um 

grande e belo vaso, posteriormente passando 
para o chão.

JCValle: A muda já chegou de São Paulo. 
Será uma grande solenidade às 17 horas da 
quinta-feira com imprensa e autoridades.

FG: Digo isto pq temos muita perda de 
pequenas mudas plantadas no passeio, por 
pedestres que pisam ou veículos. Além disso 
não se sabe o que tem por baixo da calçada, 
pode ser uma laje grossa e um solo ruim.

JCValle: Isso tudo já foi examinado. 
Vou enviar fotografias do espécime. Pelo 
amor de Deus, envie-nos uma autorização 
por escrito amanhã para podermos fazer o 
leito desta majestosa criatura!

FG: Como lhe disse, por escrito 
legalmente preciso da solicitação, o senhor 
não consegue ir lá amanhã e fazemos isso  
na hora?

JCValle: Ir aonde? Claro, embora com 
quase 80 anos, faço tudo pela causa, mesmo 
isto não sendo muito edificante.

FG: Envie por e-mail, se for mais con- 
veniente para o senhor. Veja bem, o caminho 
normal seria abrir um processo, que demoraria 
muito mais. Já estamos pulando todas essas 
formalidades. Porém, como precisa por 
escrito, temos que formalizar de alguma 
forma para o engenheiro florestal autorizar.

Quarta-feira 27/11. Véspera do dia 
programado para a solenidade do plantio. 
JCValle: Prezado Senhor, é um absurdo a 
exigência de tanta burocracia para o plantio 
de uma muda nobre e de extraordinária 
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história. Fico pasmo diante tal falta de 
sensibilidade. Não estamos pedindo para 
derrubar árvores, mas, sim, de plantar um 
espécime histórico e nobre. Os senhores não 
querem, o povo do Rio de Janeiro e do Brasil 
saberão desta ignomínia cometida para com 
todos eles.

A esta altura, eu havia perdido a 
paciência e já imaginava a decepção e o 
fiasco da solenidade programada. Já que 
estava tudo perdido e sem mais tempo hábil 
de tentar qualquer coisa, parti para o ataque, 
numa atitude de desespero!

JCValle para o Secretário Estadual do 
Meio Ambiente, Dr. Bernardo Egas (com 
cópia para o Dr. Bernardo Gonzalez): 
Senhor Secretário, em nome da Academia 
Nacional de Medicina, venho agradecer 
o seu apoio para plantarmos uma muda 
de um espécime extraordinário de plátano 
oriundo da Grécia, sob o qual Hipócrates 
há 2.400 anos ensinou seus discípulos a arte 
da Medicina. Infelizmente, a insensibilidade 
dos atuais dirigentes da prefeitura nos 
causou toda a sorte de dificuldades para não 
conseguirmos plantá-lo no dia programado. 
Os cariocas haverão de responder a essa 
verdadeira infâmia.

Quinta-feira 28/11 dia da solenidade 
programada. 

FG: Bom dia, ratifico que o plantio 
da muda pode ser executado, porém, para 
emitir uma autorização por escrito preciso 
de uma solicitação, nem que seja por e-mail. 

Também coloco a disposição servidor da FPJ 
para acompanhar o plantio. Em nenhum 
momento o evento não poderá acontecer, 
como já havia dito, por falta de autorização 
do órgão. Respondo por ele e digo que está 
autorizado.

JCValle: Muito obrigado senhor 
Gonzalez. Ficamos aliviados. Poderia me 
fornecer o seu e-mail e nos informar a que 
horas o seu funcionário poderá estar na 
Academia para providenciarmos a feitura 
da cova para o plantio? Na Academia, 
procurar a Sra. Cláudia, a superintendente.  
Cordial abraço.

FG: Já pedi para o Diretor da 
Arborização fazer contato. Pode ir fazendo 
o buraco.

Fiquei aliviado. Enviamos o e-mail 
formal em nome da Academia e, de pronto, 
recebemos a tão esperada autorização. 
Imediatamente contactamos o Provedor 
Francisco Horta que enviou os funcionários 
da Santa Casa para a missão acelerada.

Quando tudo parecia resolvido, novos 
problemas. Removido as pedras portuguesas, 
deparou-se com uma laje de concreto com 
uns 12 cm de espessura. Foi preciso arranjar 
uma britadeira com longa extensão para a 
ligação a um ponto de energia no Centro 
da Memória Médica. Com certa dificuldade 
conseguiu-se remover um metro quadrado 
da laje, mas, novo obstáculo. Uma malha de 
cabos de ferro abaixo! Necessitávamos de serra 
elétrica, que não sei como foi conseguida, e, 
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em seguida, serrados os vários cabos. Abaixo 
havia aterro de barro endurecido que foi 
vencido com enxada e pá. Obtida a cova 
com 1 metro de profundidade o leito foi 
revestido com a terra adubada. Chovia a 
cântaros. A cova foi finalizada em cima da 
hora programada para o plantio.

No sétimo andar, eu, o Acadêmico 
José Luiz e um jardineiro da prefeitura 
analisávamos qual das quatro mudas seria a 
escolhida. A que nós imaginávamos melhor 
(a maior), foi vetada pelo jardineiro por 
ser bifurcada e já crescendo na horizontal. 
Uma terceira estava com fungo em algumas 
folhas. As duas menores foram selecionadas 
e, por sugestão do jardineiro ambas deveriam  
ser plantadas.

Havia um número expressivo de acadêmicos 
e autoridades prestigiando o evento e 
abrigados sob a marquise.

A placa, aprovada pelo Presidente 
Jorge Alberto Costa e Silva, e feita em prazo 
recorde (48 horas), foi fixada no local. No 
final, após o tremendo sufoco todo o entrave, 
tudo terminou bem. 

Iniciamos a cerimônia na hora 
programada embaixo de forte chuva. 
Tomamos literalmente um banho (eu, 
José Luiz, Giovanni e o Presidente Jorge 
Alberto) mas, realizados e felizes da vida. 

Hipócrates (Grécia, 460 a.C. a 377 a.C.), considerado 
o Pai da Medicina, reunia seus discípulos a sombra de 
um plátano. Esta muda deriva de exemplar original 
da Platanus orientalis, trazido da ilha de Cós.
Plantada em 28 de novembro de 2019 pelos 
Acadêmicos
José Carlos do Valle, José Luiz Gomes do Amaral e 
Giovanni Guido Cerri
Jorge Alberto Costa e Silva
Presidente da Academia Nacional de Medicina
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