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EDITORIAL 

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

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

 Além das atividades Acadêmicas, os Anais da Academia Nacional de 
Medicina aceitam a submissão de artigos originais e artigos especiais, que 
tratem de matéria de interesse médico e histórico. Também são publicados 
artigos de revisão, avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação 
a temas de importância clínica, com ênfase em fatores como causas e 
prevenção de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prognóstico.

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

Muito atenciosamente,

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

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

Discurso do Acadêmico Francisco José Barcellos Sampaio, 
presidente eleito para o biênio 2015 – 2017, por ocasião da 
solenidade de posse da nova Diretoria da Academia Nacional de 
Medicina, em 14 de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Ex-Presidente Acadêmico Pietro Novellino 
Excelentíssimo Senhor Ex-Presidente Acadêmico Marcos Moraes
Autoridades que compõem a Mesa, Senhoras e Senhores Acadêmicos, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Gostaria neste momento de estar calmo, bem calmo, para lhes falar nessa 
noite de festa de posse da nova Diretoria da Academia Nacional de Medicina. 
Pensei hoje cedo e ainda não acreditava que havia sido eleito para Presidente 
da Academia Nacional de Medicina e que hoje seria empossado. Jamais 
pensei chegar a tanto e merecer tamanha honra de enfrentar este desafi o. 

A Academia Nacional de Medicina possui 186 anos de existência e é a 
mais antiga Instituição Científi co Cultural do país. Como é uma Casa que 
reverencia a tradição, acredito que cabe fazer algumas explicações aos 
não Acadêmicos aqui presentes, como sinal de respeito a eles e à própria 
Academia.

Esta Casa foi fundada em 30 de junho de 1829, sob o título de Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro. Por decreto da Regência Imperial de 1835 
foi adotada pelo governo para instituto ofi cial com o nome de Academia 
Imperial de Medicina, com a fi nalidade de responder às perguntas do 
governo sobre tudo que interessar à saúde pública e contribuir para o 
desenvolvimento e progresso em geral da Medicina e Ciências Correlatas. 

Com a maioridade do Imperador D. Pedro II, este se tornou o maior patrono da 
Casa, e durante 50 anos frequentou as suas sessões e presidiu as solenidades 
da Academia. A cadeira na qual se sentava existe até hoje no Museu da 
Academia. Com enfermidade já avançada, no dia 30 de julho de 1889, presidiu 
pela última vez a sessão de aniversário da Academia. Com o advento da 
República, a Casa recebeu o título de “Academia Nacional de Medicina”.

A Academia é constituída de Membros votantes, que são os Titulares 
e os Eméritos, que ocupam 100 Cadeiras. Possui ainda Honorários e 
Correspondentes. 
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Cada Cadeira de Membro Titular possui um Patrono, com a finalidade de 
honrar os grandes nomes da Medicina nacional.

Desde sua criação, há 186 anos, existiram 659 Membros-Titulares e 53 
Presidentes, assim eu me tornei o quinquagésimo quarto Presidente da 
Academia Nacional de Medicina.

Tomando posse como novo presidente, é importante salientar que as 
últimas administrações dos Acadêmicos Pietro Novellino e Marcos Moraes 
tiveram feitos notáveis e enfrentaram e superaram importantes desafios e 
dificuldades. Conseguiram a doação definitiva do terreno e construção do 
prédio novo, promoveram o retrofit em nosso prédio original, conseguiu-
se a recente reinstalação em nosso prédio, superando-se as principais 
dificuldades inerentes.
Desta maneira, se esta administração que as sucederá, puder aprimorar e 
implantar ainda diversos itens necessários, será graças à infraestrutura e 
saúde financeira, fornecidos por estas administrações que me precederam. 

Neste momento, gostaria de fazer uma consideração especial ao Presidente 
Pietro Novellino, amigo e conselheiro, que é trabalhador incansável e que 
já presidiu a Academia Nacional de Medicina por três vezes, sempre com 
extrema competência. É figura sempre presente nos mais variados eventos, 
representando sempre a Academia de forma marcante. Imprimiu a sua 
marca fraternal e democrática, sempre atendendo e dando voz a todos 
de forma igualitária, como deve ser. Fui seu vice-presidente neste último 
mandato e aprendi muito. Teve a grande coragem de reinstalar a Academia 
no prédio atual, com enorme dificuldade e com diversos problemas diuturnos 
a se superar. Se não fosse a garra do Acadêmico Novellino, contra tudo e 
contra todos, talvez ainda tivéssemos demorado mais uns 6 meses para 
a mudança. Presidente Novellino, esperamos continuar contando com sua 
sabedoria para nos ajudar a conduzir esta casa. Muito obrigado!

Após tomar posse, temos um desafio imediato que é conseguir o retorno 
e instalação de nosso acervo, composto por Arquivo, Biblioteca e Museu, 
para o espaço da Memória Médica, com cerca de 600 metros quadrados, 
reservado no novo prédio, com um projeto ousado, que já está pronto e 
aprovado, e que será interativo e acessível à toda a população.

Além disso, durante nossa campanha à Presidência, apresentamos diversos 
itens em nossa plataforma de gestão, alguns mais simples e outros mais 
complexos. Entretanto, nossa plataforma pode ser resumida em ampliar 
a abertura da Academia de Medicina à sociedade. Pretendemos aumentar 
a visibilidade da Academia através dos diversos meios de comunicação 
disponíveis, atrair estudantes de medicina e médicos recém-formados, 
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promover seminários e discussões sobre grandes temas médicos e de 
saúde pública, fornecer informações básicas sobre doenças à população 
em geral e voltar a assessorar e influenciar as políticas públicas de saúde, 
que é o seu objetivo primário, a nível municipal, estadual e federal, e para 
tal pretendemos interagir o máximo possível com as três esferas de poder.
Queremos abrir as portas da nossa instituição para a sociedade. O nosso 
conhecimento e a nossa história devem estar a serviço da medicina e em 
prol da população. 

Acreditamos que aquilo que a Academia Nacional de Medicina tem de mais 
valioso, além do passado e tradição, é a competência e brilhantismo das 
Acadêmicas e Acadêmicos. Assim, nos propomos a criar condições para que 
seus membros expressem esta capacidade e suas ideias para a sociedade 
médica e científica.

Estimadas amigas e amigos presentes, escolhi hoje não citar familiares, 
particularidades pessoais, meus possíveis feitos, ou coisas deste tipo, 
porque esta posse não é só minha, mas é principalmente a posse de um 
quadro do mais alto gabarito, que forma a Diretoria da Academia Nacional 
de Medicina para o biênio 2015 – 2017 e do qual eu tenho a grande honra 
e orgulho de liderar. 

Certamente, eu jamais poderia imaginar que um dia seria possível reunir 
em torno do meu nome pessoas de tal qualificação, gabarito e prestígio 
médico.

Desta forma, o meu maior currículo neste momento e estar à frente desta 
equipe extraordinária, e assim, fugindo um pouco à tradição do discurso de 
posse do Presidente, vou passar a apresentar, de modo resumido, cada um 
dos membros da Diretoria, que hoje tomam posse. Isso é principalmente 
um sinal de apreço e respeito a eles, que vão dividir comigo todas as 
responsabilidades e por isso precisam ser homenageados também nesta 
noite de festa.

Nossa plataforma de gestão é ousada e extensa, e alguns duvidaram e 
ainda duvidam se vamos conseguir implantar, pelo menos parte do que 
prometemos. Tenho convicção de que com a apresentação deste time 
de campeões, aliados aos inúmeros acadêmicos fora da Diretoria que 
se propuseram e já estão nos ajudando, mesmo antes de minha posse, 
ninguém mais vai duvidar de nada. 

Como nossa Diretoria e conjunto de colaboradores reúnem médicos e 
pesquisadores extremamente ocupados, tenho certeza de que poderemos 
cumprir nossas tarefas na Academia, pois estamos habituados a trabalho 
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duro. Além disso, nossa equipe é unida por fraternidade e amizade 
intensas, e cuidar da Academia Nacional de Medicina será, acima de 
tudo, uma tarefa honrosa e prazerosa. Quem trabalha no que gosta, não 
trabalha, se diverte.

Apresento agora o 1º. Vice-Presidente, Acadêmico José Galvão Alves, 
um íntimo e querido amigo de todas as horas. Trabalhador incansável 
e líder nato, muitas vezes fico cansado só em escutar o que o Galvão 
já fez e ainda vai fazer naquela semana, e olhem que não trabalho 
pouco. Gastroenterologista afamado e atuante, possui vasta clientela 
que atende com presteza e competência. Nos cruzamos com frequência 
nos hospitais do Rio, muitas vezes à noite. Possui todos os títulos 
universitários, é um professor na essência, estando sempre cercado de 
alunos e residentes. No momento dedica grande parte do seu tempo 
para reerguer a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde 
é o Coordenador Geral, Chefe da 18ª enfermaria, Diretor de Ensino e 
Pesquisa, e Chefe do Ambulatório.
É professor titular da Faculdade de Medicina Souza Marques e Professor 
Responsável pelo Curso de Medicina do Centro Universitário de Volta 
Redonda. Já publicou mais de 20 livros sobre a especialidade e é o 
responsável pelos Anais da Academia Nacional de Medicina, que é o 
periódico mais antigo em circulação no Brasil. 

2º. Vice-Presidente, Acadêmico Rubens Belfort Mattos Junior, 
oftalmologista consagrado no Brasil e no Exterior, é Professor Titular de 
Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. Seguramente hoje 
é o oftalmologista brasileiro mais conhecido no exterior e com a maior 
produção científica, tendo perto de 300 artigos publicados em revistas 
internacionais. 
Em 2007, recebeu o Prêmio Scopus, concedido pela Capes e pela editora 
Elsevier, a pesquisadores com elevada produção científica. Ganhou diversos 
outros prêmios, com destaque para o Senior-Achievement Award, oferecido 
pela Academia Americana de Oftalmologia em 2004.
É Pesquisador 1A do CNPq e orientou mais de 40 teses de Mestrado e 
Doutorado. Já ocupou os mais importantes cargos acadêmicos e associativos, 
como por exemplo Presidente do Conselho Administrativo da Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Associação Pan-
americana de Oftalmologia e do Congresso Mundial de Oftalmologia. 
É fundador e Presidente do Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa em 
Oftalmologia e participou coordenando diversos projetos de oftalmologia 
na Amazônia, devolvendo a visão a milhares de indivíduos carentes do 
nosso longínquo Brasil. É um querido amigo, de quase 20 anos de convívio 
intenso e agradável, tanto acadêmico quanto social.
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Secretário Geral, Acadêmico Antônio Egídio Nardi, é Professor Titular 
de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordena a sede no Rio 
de Janeiro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em 
Medicina (INCT-TM). Possui intensa e impressionante atividade científica, 
com mais de 400 artigos e cerca de 20 livros publicados. Orientou mais de 
40 teses de mestrado e doutorado e é Pesquisador 1A do CNPq. É membro 
recente na Academia Nacional de Medicina, tendo ingressado há menos que 
3 anos, mas já apresentou desempenho importante. Na psiquiatria, atua 
principalmente no diagnóstico e tratamento dos transtornos de depressão, 
pânico e ansiedade. 

1º. Secretário, Acadêmico Claudio Tadeu Daniel Ribeiro, querido amigo 
muito próximo, pertence à Academia Nacional de Medicina há 5 anos, fez 
mestrado e doutorado na França, onde viveu vários anos. É Pesquisador 
Titular do Instituto Oswaldo Cruz onde é Chefe do Laboratório de Pesquisas 
em Malária, que é Referência do Ministério da Saúde para a malária na 
Região Extra-Amazônica. É Membro Correspondente da Academia Nacional 
de Medicina da França, Cientista do nosso Estado da FAPERJ, Pesquisador 1B 
do CNPq e Presidente da Federação Internacional de Medicina Tropical. Tem 
larga experiência na área de Parasitologia, com ênfase em Protozoologia 
humana, onde possui mais de 140 artigos publicados. Possui extensa 
experiência administrativa e associativa.

2º. Secretário, Acadêmico Claudio Cardoso de Castro, querido amigo 
de mais de 30 anos, foi meu professor na UERJ, onde foi Chefe do Serviço 
de Cirurgia Plástica e Reconstrutora e hoje é Pesquisador Visitante. Possui 
todos os títulos universitários e sempre se dedicou à pesquisa e ao ensino 
na especialidade. Sempre foi um professor e tutor exemplar, tendo uma 
legião de cirurgiões plásticos formados por ele em todo o Brasil. É referência 
nacional e internacional em cirurgia do rejuvenescimento facial, tema no 
qual publicou dezenas de trabalhos internacionais e 2 livros científicos. Já 
proferiu palestras como professor convidado em mais de 15 países.

Tesoureiro, Acadêmico Omar Lupi da Rosa Santos, de boa lavra, estimado 
amigo, jovem pesquisador e médico, pertence à Academia Nacional de 
Medicina há 4 anos, onde tem se destacado em diversas atividades. É 
dermatologista conhecido no Brasil e no Exterior, com intensa produção 
científica, tendo publicado mais de 100 artigos científicos e cerca de 15 
livros, para dermatologistas e para o público leigo. Possui pós-doutorado 
pela Universidade do Texas e é Livre-Docente da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, onde é professor associado. Foi Presidente da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia e é vice-presidente do Colégio Ibero 
Latino-americano de Dermatologia.
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1º.Tesoureiro, Acadêmico Sérgio Paulo Bydlowski, estimado amigo, 
pertence à Academia há 12 anos. Hematologista de renome, possui pós-
doutorado na Universidade de Cincinati, Ohio e também no Instituto 
Karolinska em Estocolmo em 1989. É professor livre-docente em Terapêutica 
Clínica da USP e atualmente é Professor Associado de Hematologia e 
Hemoterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É 
pesquisador 2 do CNPq, possui mais de 130 artigos científicos e mais de 
100 capítulos de livros publicados, tendo orientado 40 teses de mestrado 
e doutorado.

Orador, Acadêmico Carlos Gottschall, pertence à Academia Nacional de 
Medicina há 9 anos, é cardiologista clínico e intervencionista, pesquisa 
sobre angioplastia e implantes intra-coronarianos, e é Livre Docente em 
Cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mais 
de 130 artigos científicos e 8 livros publicados, tendo orientado 19 teses 
de mestrado e doutorado. Atualmente é Diretor Científico do Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul.

Diretor da Biblioteca, Acadêmico Wanderley de Souza, querido amigo 
muito próximo, pertence à Academia há 15 anos. É considerado um 
dos maiores microscopistas e especialistas em protozoologia do Brasil. 
Atualmente é Diretor de Projetos do Instituto Nacional de Metrologia e 
Professor Titular do Instituto de Biofísica da UFRJ. É Pesquisador 1A do 
CNPq, publicou mais de 600 artigos científicos em revistas especializadas 
e orientou mais de 100 alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. 
Possui extensa experiência administrativa, como por exemplo: Reitor 
da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Secretário de Estado de 
Ciência e Tecnologia e Vice-Ministro de Ciência e Tecnologia. 
 

Diretor do Museu, Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, estimado 
amigo, tomou posse na Academia Nacional de Medicina há menos de 4 
meses e já aceitou este enorme desafio. É Professor Titular da Disciplina 
de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Escola Paulista de Medicina - 
Universidade Federal de São Paulo. É Assistente Estrangeiro na Faculdade 
de Medicina da Universidade Louis Pasteur de Strasbourg, França.
Foi Presidente da Associação Paulista de Medicina e da Associação Médica 
Brasileira por duas gestões. Foi ainda Presidente da Associação Médica 
Mundial e Pró-Reitor de Planejamento da UNIFESP, em 2011-2012. 
Publicou mais de130 artigos científicos, 13 livros, 50 capítulos de livros e 
orientou 30 teses de mestrado e doutorado. 
Organizou o museu e a pinacoteca da Associação Paulista de Medicina, que 
hoje constam do catálogo de visitas culturais da Prefeitura de São Paulo. 
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Deste modo, tenho certeza de que nosso Museu e nossos quadros estarão 
muito bem apresentados em futuro próximo.

Diretor do Arquivo, Acadêmico Omar da Rosa Santos, querido amigo de 
longa data, pertence à Academia há 26 anos. Professor Titular de Clínica 
Médica e Nefrologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
– UNIRIO, onde atualmente é professor emérito. Possui pós-doutorado 
na Northwerstern University em Chicago e duas Livre-Docências na Uni-
Rio. É um dos acadêmicos mais assíduos, mais amado e mais erudito na 
Academia, e todos os dias de sessão nos ensina alguma coisa. 
Possui diversos artigos científicos, capítulos de livros e 4 livros publicados. 
Influenciou dezenas de nefrologistas durante mais de 35 anos de vida 
universitária, que hoje estão espalhados por todo o Brasil. Omar da Rosa 
Santos já ocupou os mais diversos cargos em nossa Academia e nos honra 
com sua presença na Diretoria.

Presidente da Secção de Medicina, Acadêmico Sérgio Augusto Pereira 
Novis, estimado amigo e conselheiro, está na Academia Nacional de 
Medicina há 28 anos e é o decano desta Diretoria. Neurologista de renome, 
é Livre-Docente, foi Professor Titular e hoje é Professor Emérito de 
Neurologia da UFRJ. É Chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Geral da 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e atua como professor titular 
de neurologia da Escola de Medicina Souza Marques e da PUC. Exerce 
a função de neurologista clínico há 44 anos e pesquisa sobre acidentes 
vasculares encefálicos, esclerose múltipla e neuro-aids. Publicou mais de 
100 artigos e 5 livros científicos. Formou uma legião de neurologistas que 
estão espalhados por todo o Brasil e em 2008, seus ex-alunos e discípulos, 
fundaram a Associação dos Discípulos do Professor Sergio Novis, como 
grande honraria. 
Novis ama profundamente a Academia Nacional de Medicina e participa 
de todas as suas sessões, onde sempre se manifesta, de verve fácil e de 
grande cultura médica e humanística, nos encanta a todos.

Presidente da Secção de Cirurgia, Acadêmico José Jesus Peixoto 
Camargo, tomou posse há 5 anos e é um querido e especial amigo, cuja 
amizade foi intensificada pelo paizão em comum, que era o Acadêmico 
Affonso Tarantino. 
Camargo é médico, escritor e humanista. Optou desde cedo pela cirurgia 
torácica, fazendo sua formação na Mayo Clinic, nos Estados Unidos.
Foi o pioneiro em transplante de pulmão na América Latina, em 1989, 
tendo realizado mais de 350 transplantes de pulmão até o momento, 
sendo o único a realizar transplante de pulmão com doadores vivos fora 
dos Estados Unidos. Foi o idealizador e hoje dirige o Centro de Transplantes 
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da Santa Casa de Porto Alegre e é chefe da equipe que mais transplanta 
pulmões na América Latina. O serviço que dirige já realizou mais de 30.000 
cirurgias de tórax. Tem centenas de publicações científicas e já proferiu 
cerca de 900 conferências, em 22 países. 
Além disso tudo, é escritor consagrado, com livros da especialidade e de 
crônicas, e desde dezembro de 2011 assumiu a coluna Palavra de Médico 
do caderno Vida, do Jornal Zero Hora. Este espaço foi consagrado pelo 
escritor Moacyr Scliar, que durante 13 anos, até sua morte, abordou os mais 
variados temas relacionados à saúde e à medicina, misturando aspectos 
comportamentais e atualidades em suas crônicas, estilo que Camargo 
segue com maestria.

Presidente da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, Acadêmico Carlos 
Alberto Mandarim de Lacerda, tomou posse há 4 anos na Academia 
Nacional de Medicina, e eu tive a grande honra de saudá-lo nesta casa. O 
acadêmico Mandarim foi o responsável pelo meu encantamento e escolha 
pela vida universitária, foi meu orientador de mestrado e é meu companheiro 
de trabalho por exatos 36 anos consecutivos, desde que me tornei monitor 
da então Disciplina de Anatomia Humana da UERJ em 1979. O nosso 
convívio tem sido intenso e ininterrupto nestes 36 anos, o que apesar 
de não ser fácil para nenhum de nós dois, tem sido profícuo e prazeroso, 
levando ao crescimento estupendo de nosso serviço na UERJ, incluindo a 
Pós-Graduação em Biologia Humana e Experimental e a Pós-Graduação 
em Cirurgia. O Acadêmico Mandarim é hoje certamente o Anatomista 
mais importante e com maior produção científica no Brasil. Viveu vários 
anos na França, onde fez o doutorado e me recebeu para fazer parte do 
meu mestrado. É pesquisador 1A do CNPq, publicou mais de 270 artigos 
científicos e orientou cerca de 80 teses de mestrado e doutorado. Atua 
no Laboratório de Morfometria, Metabolismo e Doença Cardiovascular, na 
área de Biologia Celular e Molecular. Seus projetos recentes estão voltados 
para o estudo de alterações de órgãos alvo da síndrome metabólica em 
modelos experimentais com tratamento farmacológico ou nutricional. É 
trabalhador incansável e já está comigo combinado que dará expediente 
aqui na Academia Nacional de Medicina, toda quinta feira, o dia todo. 

Finalmente, é com muito pesar que falo da nossa inesquecível Acadêmica 
Anna Lydia Pinho do Amaral, querida amiga, companheira de chapa 
que concorria a Diretora de Museu e nos deixou abruptamente 6 dias 
antes da eleição. Era uma figura extraordinária, que tanto amou a todos 
nós e agregou os membros da Academia com sua doçura e meiguice, nos 
lembrando que a fraternidade entre nós é muito mais importante do que 
o resultado de uma eleição. Assim, deste pleito não deve sobrar nenhuma 
mágoa ou arranhão... esta seria a grande homenagem que podemos 
prestar à nossa querida Anna Lydia.
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Me dirijo novamente aos Acadêmicos e Acadêmicas, para agradecer, a todos 
sem exceção, a maneira elegante, ética e cortês com que a campanha à 
Presidência transcorreu.
Em outras ocasiões afirmei ter convicção de que o segredo da longevidade 
da Academia é a fraternidade que compartilhamos. As disputas sempre se 
encerram quando uma eleição termina e todos nós olhamos novamente 
para o mesmo objetivo, que é o bem da Academia Nacional de Medicina e 
da Causa Médica. Não há vencidos nem vencedores. Não há sectarismos, 
partidos ou grupos dentro de nossa Instituição.

Chegando ao final desta saudação, agradeço novamente a grande honra de 
ter sido indicado para Dirigir a Academia Nacional de Medicina e peço licença 
para ler uma parte da “ORAÇÃO AOS NOSSOS PARES” do inesquecível 
Acadêmico Cumplido Sant’anna, que muito amou e muito fez por esta 
Academia, e que junto com Deolindo Couto conseguiu levar a cabo a nossa 
sede atual.
A “oração aos nossos pares” resume tudo aquilo que o Acadêmico deve ser 
e deve fazer por essa Casa: 

“O labor das administrações que periodicamente se sucedem é como o 
vento que infla o pano das velas que conduzem o barco a novas glórias.

Uma administração nova nunca faz mais que aquela a que sucede: a 
anterior fez apenas o que lhe cumpria fazer na distribuição das múltiplas 
tarefas que lhe couberam no decorrer do tempo. A academia é e sempre 
foi uma unidade com a peculiaridade de ser indivisível.

A academia por ser eterna estará sempre em crescimento.

O pugílo dos sonhadores que a fundaram deu-lhe vida. Aos sucessores 
cabe juntar forças para desenvolvê-la e ainda mais engrandecê-la.

Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se deixado 
houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia 
quando nela recebido – juntando-lhe um tijolo – trai a sua esperança. Será 
um judas que iludiu a sua confiança; atraiçoa aos que fraternalmente o 
acolheram; roubou a vez a um possível justo, a todos enganando.

Quem mais ilumina o nosso templo é o seu operário, que da tribuna ofusca 
aos das bancadas graças ao brilho da luz do seu saber, mercê da sua 
compostura e alimentado pelas horas de vigília gastas sobre os livros e na 
inspirada e sofrida observação de seus pacientes – tanto nos catres como 
nos leitos afortunados.
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Na academia só não será grande que já nasceu para continuar pequeno. 
Para isso suceder o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja 
traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou, para 
conseguir atravessar o peristílo do sodalício. Se despreparado venceu, foi 
mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela – a casa desejada.

O peristílo é grandioso, e é da natureza humana tentar alcançar o que pode 
parecer inatingível”

Espero sinceramente, queridos companheiros de Diretoria e amigos 
colaboradores, que todos vocês encontrem, na sua enorme capacidade 
de criação e de trabalho, tempo também para escolher um segundo altar 
para suas atividades, esta Academia Nacional de Medicina, que tanto nos 
é querida.

Muito obrigado!

Acadêmico Francisco J. B. Sampaio
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 Fazer da Academia Nacional 
de Medicina um órgão de consulto-
ria permanente para o governo nas 
questões de saúde, com infl uência 
nas políticas públicas para o setor, 
foi o ponto alto do discurso do novo 
presidente da instituição, Profes-
sor Francisco Sampaio, durante sua 
posse, na última terça-feira, 14, na 
sede da entidade, no Rio. “Vamos 
interagir com as três esferas de po-
der, municipal, estadual e federal”, 
disse, já ostentando as insígnias de 
presidente passadas por seu ante-
cessor, o Professor Pietro Novellino.
 A cerimônia de posse ocor-
reu no anfi teatro lotado, que con-
tou, entre outros, com a presença 
do Ministro Benedito Gonçalves, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
da primeira-dama do Estado, Maria 
Lúcia Cautiero Horta Jardim, do Se-
cretário Municipal de Saúde do Rio, 
Daniel Soranz, do provedor da San-
ta Casa de Misericórdia, Francisco 
Horta, entre representantes de en-
tidades médicas, acadêmicos, fami-
liares e convidados.
 A participação da Academia 
como órgão de consultoria ao go-
verno, condição que a instituição 
ostentou no passado, coaduna-se 
com outro ponto destacado pelo 
Presidente da ANM em seu discurso, 
que é tornar a Academia mais aber-
ta à sociedade. Para isso, enfatizou, 
será mais incentivado o debate dos 

grandes temas de Saúde, inclusive 
pública, com uma maior participa-
ção de estudantes nos seminários e 
simpósios da instituição. Uma das 
primeiras medidas anunciadas foi 
a reinstalação do Museu, Biblioteca 
e o Arquivo da entidade, que foram 
temporariamente desativados por 
conta da reforma da sede. Segun-
do o Professor Francisco Sampaio, o 
novo projeto, cuja maquete está ex-
posta na sede da ANM, será intera-
tivo e aberto para o público. “Nossa 
plataforma é ambiciosa e extensa e 
para isso contamos com uma equipe 
extraordinária”, assinalou.
 A qualifi cação da equipe foi 
um capítulo à parte no discurso do 
presidente da ANM, a começar pelo 
seu vice, o Acadêmico José Galvão 
Alves, secretário-geral na gestão an-
terior, “um líder nato”. Na sequencia, 
descreveu as qualifi cações de cada 
um dos diretores: Cláudio Tadeu Da-
niel-Ribeiro (1º secretário), Cláudio 
Cardoso de Castro (2º secretário), 
Omar Lupi da Rosa Santos (tesou-
reiro), Sérgio Paulo Bydlowski (1º 
tesoureiro), Carlos Antonio Mascia 
Gottschall (orador), Wanderley de 
Souza (Biblioteca), José Luiz Gomes 
do Amaral (Museu), Omar da Rosa 
Santos (Arquivo), Sérgio Augusto 
Pereira Novis (Presidente da Seção 
de Medicina), José de Jesus Peixoto 
Camargo (presidente da Seção de 
Cirurgia) e Carlos Alberto Mandarim-

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE NA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

 14/07/2015
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-de-Lacerda (Presidente da Seção de 
Ciências Aplicadas à Medicina). “Esta 
posse não é só minha, mas de um 
quadro do mais alto gabarito”, acres-
centou.
 No discurso, o Professor Fran-
cisco Sampaio agradeceu as reali-
zações feitas pelas administrações 
comandadas pelos acadêmicos Mar-
cos Fernandes de Oliveira Moraes e 
Pietro Novellino, que o antecederam. 
“As melhorias que serão implemen-
tadas devem-se à infraestrutura pro-
piciada pelas gestões anteriores”, 
disse referindo-se em particular ao 
retorno para a sede, depois de dois 
anos em reformas. Para o anteces-
sor Professor Pietro Novellino, um 
reconhecimento: “Fui seu vice nesse 
último mandato e aprendi muito. Es-
peramos continuar contando com a 
sua sabedoria”.
 Em homenagem póstuma 
à Acadêmica Anna Lydia Pinho do 
Amaral, o novo presidente lamentou 
seu falecimento, ocorrido às véspe-
ras da eleição. A Acadêmica integra-
va a chapa vencedora.
 O processo eleitoral que o al-
çou à presidência da instituição foi 
elogiado pelo Professor Francisco 
Sampaio, ocorrido “com ética, cor-
dialidade e elegância”. E finalizou 
conclamando todos os acadêmicos a 
contribuírem para o bem da Acade-
mia e da causa médica. “Que todos 
encontrem no seu espaço de criação 
e de trabalho um segundo altar para 
suas atividades, a nossa querida 
Academia”.

Gratidão na despedida

 Ao fazer a transmissão do 
cargo de presidente da ANM para 
o Acadêmico Francisco Sampaio, o 
Professor Pietro Novellino era um 
homem agradecido. “A gratidão é 
uma nobre virtude e por isso a cada 
um dos acadêmicos estendo a mi-
nha gratidão por terem me escolhi-
do para presidir esta casa, a mais 
alta corte de prevenir e de curar”, 
disse em discurso de abertura da 
solenidade.
 A Academia também agrade-
ce. É praticamente consenso que, 
deve-se à determinação do Professor 
Novellino, entre outras realizações, 
a decisão de mudar para a sede da 
ANM, depois de dois anos de refor-
mas. Credite-se também ao ex-pre-
sidente da ANM o périplo incansável 
de participações em eventos públi-
cos, representando a instituição em 
164 solenidades. “O trabalho persis-
tente vence tudo”, disse o ex-presi-
dente, ao citar Virgílio.
 Eleito durante três mandatos 
para a presidência da ANM, o Pro-
fessor Pietro Novellino deixa o cargo 
com a sensação de dever cumpri-
do. “Há 33 anos atravessei o pórti-
co desta casa e durante este tempo 
acompanhei e participei do engran-
decimento da nossa instituição”, dis-
se em seu discurso, ao agradecer a 
colaboração de todos, acadêmicos, 
funcionários e colaboradores.

 

Texto: Rubeny Goulart
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Acadêmico Francisco Sampaio, 
Presidente da ANM

Primeira-dama Maria Lúcia Jardim, Francisco Sampaio e Pietro Novellino

Francisco Sampaio, Primeira-dama Maria Lúcia Jardim, 
Pietro Novellino e José Galvão Alves
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Nova gestão da ANM toma posse e quer voltar a aproximar 
médicos de pacientes
Francisco Sampaio tomou posse à frente da Academia nesta terça, 14

Terçafeira, 14 de julho de 2015

Jornal do Brasil
Luís Guilherme Julião*

Eleito no último dia 2 de julho, o urologista Francisco Sampaio tomou posse como presidente da
Academia Nacional de Medicina (ANM) nesta terça‐feira (14). O 48º presidente da instituição de 186 quer
reaproximar os profissionais médicos da sociedade durante seu mandato, que dura até julho de 2017.
"Muitas vezes os médicos não escutam o doente", disse. A celebração contou com a presença de
personalidades importantes da atual medicina brasileira além do ministro do Supremo Tribunal de Justiça
(STJ), Benedito Gonçalves; a primeira‐dama do estado do Rio, Maria Lúcia Horta Jardim e o secretário
municipal de saúde, Daniel Soranz.

Em seu discurso de posse, Sampaio reafirmou o clima da instituição: "O segredo da longevidade da
Academia é a fraternidade", e disse que o principal objetivo é tocar em frente o projeto, que classificou
de "ousado" do museu, acervo e biblioteca da ANM. "Pretendemos aumentar a visibilidade, promover
seminários e voltar a assessora e influenciar as políticas públicas de saúde".

Em entrevista, ele comentou um problema levantado por seu
antecessor, Pietro Novellino, em relação à necessidade de
reaproximar os médicos dos pacientes. "Queremos discutir a
importância de acolher o paciente. É importante escutá‐lo. Hoje a
maioria dos médicos mais jovens, quando o paciente fala de um
sintoma, eles já pedem logo um exame para depois ver o que ele
ele tem. Muitas vezes eles não escutam [o paciente]."

Já falando em nome da ANM, após a posse, Sampaio disse que não
há uma crítica específica em relação às políticas públicas de
saúde, mas destacou que a Academia pretende discutir temas

latentes na sociedade como surtos de caxumba e a preocupação com a dengue, o futuro da medicina e
também a questão do aborto. "Nós traçamos um plano [com Daniel Soranz] de maior integração municipal
e estadual, e também a nível federal."

Comentando a respeito das políticas públicas de saúde, o ministro do STJ Benedito Gonçalves destacou
que é necessário uma maior conscientização da população. "O primeiro ponto é conscientizar o povo e ter
uma educação da saúde. Se não tiver esta conscientização de prevenir certas doenças, não adianta
esforço do estado".

Gonçalves também é favorável a uma discussão maior a respeito do tema do aborto. "[Essa discussão
deve sair um pouco da ANM] e ir para segmentos da sociedade para conscientizar e mostrar que o aborto
é necessário em tais casos, porque o aborto mexe com uma coisa em nossa cabeça: o direito à vida,

Ciência e Tecnologia

Pietro Novellino passa a cadeira de presidente
ao seu sucessor
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então nós não conseguimos
conceber".

A primeira‐dama do estado
do Rio de Janeiro, Maria
Lúcia Jardim, mulher do
governador Luiz Fernando
Pezão, destacou a
necessidade de melhora no
atendimento na saúde. "O
estado e a União precisam
melhorar cada vez mais seu
atendimento e suas
competências, que é o
atendimento mais

especializado", e disse que este atendimento precisa chegar a 100% da população. 

Com 32 anos de carreira, Francisco Sampaio sucede o professor Pietro Novellino para um mandato de dois
anos. Sampaio leva para a entidade a sua experiência como professor‐titular e pesquisador do Centro
Biomédico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e de membro do corpo editorial de uma
série de periódicos internacionais. Dono da cadeira de número 92 e 1º vice‐presidente na gestão anterior,
ele destaca o retorno da ANM à sua sede original, na Avenida General Justo, no Centro do Rio, que passou
por um completo retrofit, como um dos exemplos de sucesso do trabalho desenvolvido pelos seus
antecessores.

Com a sua posse, Francisco Sampaio une‐se a outros 47 médicos presidentes da academia nos últimos 186
anos. O primeiro deles foi Joaquim Candido Soares de Meirelles, fundador da instituição em junho de
1829. Por decreto da Regência Imperial de 1835, tornou‐se a Academia Imperial de Medicina com a
finalidade de responder às perguntas do governo sobre tudo o que interessava à saúde pública. Tinha
como objetivo também contribuir para o desenvolvimento e o progresso em geral da Medicina e das
Ciências Correlatas. Com a maioridade do Imperador D. Pedro II, este tornou‐se o maior patrono da casa,
e durante 50 anos frequentou as suas sessões, presidindo as solenidades da instituição. A cadeira na qual
se sentava existe até hoje e será exibida no museu da ANM.

A história da academia confunde‐se com a do próprio país. A ANM guarda em seus arquivos documentos e
objetos reveladores que em breve voltarão a ser expostos ao público. São mais de 11 mil livros,
periódicos nacionais e internacionais dos últimos 200 anos, objetos usados pelos médicos no século XIX,
telas de autores consagrados como Cândido Portinari e peças históricas como o atestado de óbito original
de dom Pedro II.

Veja os nomes da diretoria eleita nesta quinta

Presidente: Francisco J. B. Sampaio

1º vice‐presidente: José Galvão Alves

2º vice‐presidente: Rubens Belfort Jr.

Secretário geral: Antônio Egídio Nardi

1º Secretário: Cláudio Cardoso de Castro

Tesoureiro: Omar Lupi da Rosa Santos

Francisco Sampaio em seu discurso de posse, na Academia Nacional de Medicina
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http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/07/14/novagestaodaanmtomaposseequervoltaraaproximarmedicosdepacientes/ 3/3

1º Tesoureiro: Sérgio Paulo Bydlowski

Orador: Carlos Gottschall

Diretor da Biblioteca: Wanderley de Souza

Diretor do Museu: José Luiz Gomes do Amaral

Diretor do Arquivo: Omar da Rosa Santos

Presidente da Secção de Medicina: Sérgio Augusto Pereira Novis

Presidente da Secção de Cirurgia: José de Jesus Peixoto Camargo

Presidente da Secção de Ciência Aplicadas à Medicina: Carlos Alberto Mandarim de Lacerda

*Do programa de estágio do JB
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Jornal do Commercio •  Quinta-feira, 16 de julho de 2015  •  Rio de Janeiro • A-7

Francisco Sampaio 
é empossado

Urologista assume a gestão da entidade 
para os próximos dois anos com a meta 
de aproximar ainda mais a academia da 
sociedade e os médicos, dos pacientes

ANM

PAUTY ARAÚJO/JCOM/D.A PRESS

Pietro Novellino transmitiu o cargo para Francisco Sampaio

16/07/2015

SAMPAIO TOMA POSSE 
NA ACADEMIA DE MEDICINA
O urologista Francisco Sampaio foi empossado
ontem no cargo de presidente da
Academia Nacional de Medicina
(ANM) afirmando que fará uma
gestão visando a união de seus pa-
res e com o objetivo de am-
pliar a abertura da insti-
tuição à sociedade, em li-
nha com a administra-
ção do antecessor. A-7

QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2015

www.jornaldocommercio.com.br

PAUTY ARAÚJO/JCOM/D.A PRESS.BRASIL.RIO DE JANEIRO-RJ

Posse do presidente 
repercute na imprensa 

A posse do Presidente 
da Academia Nacional de 
Medicina (ANM), Professor 
Francisco Sampaio, no 
último dia 14, repercutiu em 
vários órgãos de imprensa
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paio, foi empossado anteontem 
como presidente da Academia 
Nacional de Medicina (ANM), 
para o biênio 2015-2017. Ele 
substitui o cirurgião Pietro Nove-
llino, com a promessa de manter 
sua linha de atuação, com objeti-
vo de ampliar a abertura da mais 
antiga instituição médica e cien-
tífica do Brasil à sociedade.

“Queremos abrir as portas da 
nossa instituição para a socie-
dade. O nosso conhecimento e 
a nossa história estão a serviço 
da medicina e em prol da popu-
lação”, afirmou Sampaio em seu 
discurso de posse.

O presidente afirmou ainda 
que colocar em prática o projeto 
da história da memória médica 
nacional com o museu, arquivo 
e biblioteca da instituição, além 
de promover uma série de pro-

jetos para atrair estudantes de 
medicina e recém -formados, 
aumentar a visibilidade e atua-
ção da Academia e buscar apro-
ximar os profissionais médicos 
de pacientes, são algumas de 
suas principais metas.

“A nossa gestão pretende ain-
da voltar a influenciar as políti-
cas públicas de saúde, porque a 
nossa Academia foi criada para 
orientar o governo e levar infor-
mação á população. Vamos in-
teragir com as três esferas de 
poder, municipal, estadual e fe-
deral”, indicou.

Com 32 anos de carreira, 
Sampaio leva para a entidade a 
sua experiência como profes-
sor-titular e pesquisador do 
Centro Biomédico da UERJ e de 
membro do corpo editorial de 
uma série de periódicos inter-
nacionais. Dono da cadeira de 
número 92 e 1º vice-presidente 
na gestão anterior, ele destaca o 
retorno da ANM à sua sede ori-
ginal, na Avenida General Justo, 
no Centro do Rio, que passou

» ANA PAULA SILVEIRA

urologista e professor
da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro
(UERJ), Francisco Sam-

O

16/07/2015
continuação
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ção está um pouco deteriorada 
tanto em nível público e priva-
do. O que acontece hoje, é que o 
paciente chega no consultório, 
fala do sintoma e já pedimos lo-
go um exame para depois ver o 
que ele tem. Muitas vezes eles 
não escutam, o importante é es-
cutá-lo. Nós traremos o estu-
dante de medicina e o médico 
recém-formado para discutir 
sobre o assunto em palestras, 
pois essa relação deve ser trata-
da lá na base para melhorar essa 
situação”, completou.

Sampaio une-se a outros 47 
médicos presidentes da acade-
mia nos últimos 186 anos, sen-
do o primeiro deles Joaquim 
Candido Soares de Meirelles, 
fundador da instituição em ju-
nho de 1829. Por decreto da Re-
gência Imperial de 1835, tor-
nou-se a Academia Imperial de 
Medicina com a finalidade de 
responder às perguntas do go-
verno sobre tudo o que interes-
sava à saúde pública. Tinha co-
mo objetivo também contribuir 
para o desenvolvimento e o pro-
gresso em geral da Medicina e 
das Ciências Correlatas. Com a 
maioridade do Imperador D. 
Pedro II, este se tornou o maior 
patrono da casa, e durante 50 
anos frequentou as suas ses-
sões, presidindo as solenidades 
da instituição. A cadeira na qual

se sentava existe até hoje e será
exibida no museu da ANM.

Presidente da ANM em três
oportunidades, o acadêmico
Pietro Novellino deixa o cargo
com a sensação de dever cum-
prido. “Há 33 anos atravessei o
pórtico desta casa e durante es-
te tempo acompanhei e partici-
pei do engrandecimento da
nossa instituição. Nossa admi-
nistração se encerra com a mar-
ca deixada pelo trabalho”, disse.
Ao passar o cargo, o ex-presi-
dente fez questão de ressaltar  a
trajetória do sucessor “que o
qualifica para o cargo de presi-
dente e seus desafios”.

Representando o poder judi-
ciário, o ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Benedi-
to Gonçalves disse que é neces-
sário levar maior informação à
população. Para a primeira-da-
ma do estado do Rio de Janeiro,
Maria Lúcia Jardim, represen-
tando o governador Luiz Fer-
nando Pezão, é necessária a me-
lhora do atendimento na saúde,
por parte do estado e a União.

Também participaram da ce-
rimônia o ex-relator da consti-
tuinte e senador Bernardo Ca-
bral; o secretário de Saúde do
Rio, Daniel Soranz; o provedor
da Santa Casa, Francisco Horta,
além de representantes de enti-
dades médicas e acadêmicos.

por uma completa moderniza-
ção, como um dos exemplos de 
sucesso do trabalho desenvolvi-
do pelos seus antecessores.

Em nome da ANM, Sampaio 
disse que não existe uma crítica 
específica em relação às políti-
cas públicas de saúde, mas afir-
mou que a Academia pretende 
colocar em debate importantes 
na sociedade como surtos de ca-
xumba, rubéola, a preocupação 
com a dengue, gestão hospita-
lar, atendimento básico a saúde 
e também o futuro da medicina 
brasileira para os próximos 10

anos. “Não existe nenhum pro-
jeto firmado até porque estamos 
assumindo a gestão, mas já tra-
çamos um plano com o secretá-
rio municipal de saúde [Daniel 
Soranz] de maior integração 
municipal e ainda estadual, e 
também nível federal nós vamos 
tentar auxiliar”, revelou.

A formação de estudantes e 
promoção de cursos de qualifi-
cação também é uma das preo-
cupações da ANM. Ele cita ain-
da como um dos assuntos im-
portantes o desafio a nova reali-
dade médico-paciente. “A rela-

16/07/2015
continuação
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DISCUTE 
IMUNOTERAPIA NO CÂNCER

Sessão de 16 de Julho de 2015

 O quadro “The Doctor”, de 
1891, do pintor inglês Sir Luke Fil-
des, projetado no telão do anfi tea-
tro da Academia Nacional de Medici-
na, na noite da última quinta-feira, 
16, calou fundo na plateia de aca-
dêmicos que assistiu a conferência 
“Imunoterapia no Câncer, de Volta 
para o Futuro”, do Acadêmico Daniel 
Tabak. A imagem do médico deso-
lado diante da criança que agoniza 
no leito era a síntese do que o con-
ferencista queria dizer quanto aos 
ainda parcos resultados no comba-
te ao câncer. Mas, se advertiu que 
a luta contra uma das mais mortais 
das doenças pode ser inglória, ele 
pregou a esperança. “Estamos pró-
ximos da primeira vacina viral capaz 
de sensibilizar o sistema imunológi-
co", disse.
 Não se referia à efetiva cura 
do câncer, mas que por meio da 
imunoterapia há muito que se avan-
çar no combate à doença. “O desa-
fi o que temos pela frente é a iden-
tifi cação dos biomarcadores, o que 
permitirá a utilização de novas dro-
gas com mais efi ciência e economi-
cidade, podendo ser ministradas a 
pacientes com mais capacidade de 
resposta”, disse o Acadêmico Daniel 
Tabak, ao referir-se às moléculas 
presentes no tumor, no sangue ou 
em outros líquidos biológicos, rela-
cionadas com a gênese e o cresci-
mento de células neoplásicas.

 Segundo o Acadêmico, os 
gastos anuais com terapêuticos on-
cológicos no mundo, que chegam à 
casa dos US$ 100 bilhões, escondem 
uma equação perversa. “Todo este 
dinheiro não resulta numa correla-
ção positiva entre o custo das dro-
gas e o aumento da vida do paciente 
com câncer”, disse, ao exemplifi car 
que os Estados Unidos, responsá-
vel por metade do investimento 
mundial no tratamento da doença, 
registra 1,6 milhão de novos casos 
por ano que resultam em cerca de 
um terço de óbitos. Segundo ele, 
no Brasil, país que dedica 9% do 
Produto Interno Bruto (PIB) para a 
Saúde contra 17% dos Estados Uni-
dos, "investe-se pouco e gasta-se 
mal" em Saúde. "O pior é que, ape-
sar dos avanços, as novas drogas de 
tratamento do cãncer não chegam à 
população carente", lamentou.
 Em sua palestra, a primeira 
sob a gestão do Acadêmico Fran-
cisco Sampaio, presidente da ANM, 
foi elogiada por vários acadêmicos. 
O Acadêmico Omar da Rosa Flores 
defi niu-a como uma “sinfonia biopato-
lógica”. Ao longo de sua apresentação, 
o Acadêmico Tabak fez um balanço his-
tórico do combate à doença tumoral, 
remontando a São Peregrino, o Santo 
Padroeiro dos pacientes de câncer, che-
gando aos mais recentes avanços no 
tratamento que fortalecem o sistema 
imunológico. Menção especial mereceu 
o americano Willian B. Coley, conside-
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rado o pai da imunoterapia. Na virada 
do século XX, o médico observou que os 
tumores de alguns pacientes de câncer, 
que contraiam infecções bacterianas 

agudas, regrediam significativamente. 
As pesquisas de Coley inspiraram on-
cologistas do mundo inteiro e balizam 
avançados tratamentos para câncer.

 Texto: Rubeny Goulart

Antonio Egídio Nardi, Francisco Sapaio e Cláudio Cardoso de Castro

Acadêmico Daniel Tabak
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
16/07/2015

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
16/07/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.
 
Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 3ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. 
O Acadêmico Celso Ramos discorreu sobre o zika vírus, detectado na 
Bahia, sendo este o primeiro contágio no hemisfério ocidental. Chamou 
a atenção ao fato existir, no Brasil, a transmissão de 3 vírus pelo mesmo 
mosquito Aedes: o zika, o vírus da dengue e o chikungunya. Ressaltou 
que, além de epidemias simultâneas destes 3 vírus, a Bahia também vem 
sofrendo com uma epidemia de Síndrome de Guillain-Barré. O Acadêmico 
Sérgio Novis também teceu comentários sobre a Síndrome de Guillain-
Barré e seu tratamento com imunoglobulina endovenosa. Em seguida, 
na Ordem do Dia, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio declarou a 
sessão secreta para eleição das Comissões Julgadoras da Memória, Títulos 
e Trabalho dos candidatos às cadeiras de nº 10 - Seção de Medicina - e 
de nº 21 - Seção de Cirurgia. Dando prosseguimento à Sessão Ordinária, 
o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Daniel 
Tabak para proferir a Conferência “Imunoterapia no Câncer, de Volta para 
o Futuro”. A conferência foi realizada com brilhantismo. Foi comentada, e 
muito elogiada pelos Acadêmicos José Carlos do Valle, Ricardo Cruz, Hiram 
Lucas, Sérgio Novis, Aderbal Sabrá, Omar da Rosa Santos e Pietro Novellino. 
Na sequência, o Acadêmico Daniel Tabak respondeu aos comentários e 
o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda, Sergio Novis, Omar da Rosa Santos, Walter Zin, Ricardo Cruz, 
Omar Lupi, Eliete Bouskela, Antonio Egidio Nardi, Hiram Silveira Lucas, 
Paulo Buss, Orlando Marques Vieira, Claudio Cardoso de Castro, Jayme 
Marsillac, Pietro Novellino, Adolpho Hoirisch, José Gomes Temporão, Daniel 
Tabak, Deolindo Couto, Mario Barreto Corrêa Lima, José Galvão Alves, 
Rubem de Andrade Arruda, José Marcos Fisz, Arno Von Ristow, José Carlos 
do Valle, Yvon Toledo Rodrigues, Aderbal Sabrá, Meer Gurfi nkel, Marcos 
Moraes, Celso Ferreira Ramos Filho, Paulo Niemeyer, Rui Haddad (32).
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA MOSTRA QUE, NA 
ECOCARDIOGRAFIA, O FUTURO JÁ CHEGOU

Sessão de 23 de Julho de 2015

 As imagens de valva mitral e 
outras partes do coração projetadas 
no anfi teatro da Academia Nacional 
de Medicina (ANM), na quinta últi-
ma, 23, pelo Dr. Arnaldo Rabichof-
fsky foram uma amostra impactan-
te do que está por vir no mundo da 
ecocardiografi a. Em sua apresenta-
ção “Ecocardiograma Tridimensio-
nal – Estado da Arte”, o conferen-
cista revelou o quanto já é possível 
observar estruturas cardíacas em 
planos múltiplos de análise, permi-
tindo, assim um realismo sem igual 
para a visualização da anatomia do 
coração. “Hoje, o cirurgião tem in-
formações detalhadas da cirurgia e 
pode montar previamente uma es-
tratégia para obter mais segurança 
no procedimento”, disse o Dr. Rabi-
chowsky, apresentado aos acadêmi-
cos pelo vice-presidente da ANM, o 
Acadêmico José Galvão Alves.
 Em sua apresentação, boa 
parte pautada na experiência do 
Hospital Pró-Cardíaco, onde coor-
dena o Serviço de Ecocardiografi a, 
um dos mais respeitados do País, o 
Dr. Rabichoff sky mostrou as vanta-
gens da ecocardiografi a, a começar 
pela sua utilização não invasiva em 
relação ao paciente. Como técnica 
diagnóstica, tem sido utilizada com 
sucesso na análise dos movimentos 
e volume do ventrículo esquerdo, 
na investigação detalhada do apa-
rato valvar mitral ou mesmo para 

apoio às técnicas hemodinâmicas 
de tratamento de estenose aórtica 
e insufi ciência mitral, entre outros. 
“Por esta técnica é possível fazer-
mos cortes tomográfi cos do cora-
ção, com três imagens simultâneas 
no mesmo ciclo cardíaco”, explicou.
 Se já há avanço antes inima-
gináveis na investigação diagnós-
tica para tratamento das doenças 
cardiovasculares, a tecnologia de 
imagens ainda tem muito que sur-
preender. Segundo o Dr. Rabichof-
fsky, em pouco tempo softwares de 
ultima geração permitirão ao cirur-
gião visualizar, por exemplo, se o 
miocárdio está estressado durante 
a sístole, especialmente no caso de 
pacientes tratados com quimiote-
rapia. As novas sondas, cada vez 
menores e mais precisas, trarão 
imagens associadas que facilitarão 
ainda mais a análise multiestrutural 
cardíaca. Na Ecocardiografi a, o futu-
ro apenas começou.

Texto: Rubeny Goulart
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Dr. Rabichoffsky recebe diploma das maõs do presidente da ANM, 
Francisco Sampaio

Dr. Rabichoffsky

Acadêmico José Galvão Alves
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ATA
23/07/2015

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
23/07/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.
 
Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
iniciou a 4ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em 
discussão a ata do dia 16/07/2015, que foi aprovada unanimemente. O 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio informou que as Comunicações 
da Secretaria estarão restritas a anúncios extremamente relevantes, 
estando os outros informes disponíveis no mural e no site. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos 
Acadêmicos. O Acadêmico Oswaldo Moura Brasil declarou que, no dia 
09/07/2015, representou a Academia Nacional de Medicina, por designação 
do ex-Presidente Acadêmico Pietro Novellino, na Sessão de Abertura do 
Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), quando 
discorreu sobre a relação entre as duas instituições, destacando que 11 ex-
Presidentes da SBO foram ou são Acadêmicos da Academia Nacional de 
Medicina. O Acadêmico Oswaldo Moura Brasil também doou à Biblioteca 
o livro “90 Anos de História - A Casa do Oftalmologista Brasileiro”, escrito 
por João Diniz, ex-Secretário-Executivo da SBO. O Acadêmico Ricardo Cruz 
ressaltou e agradeceu a vinda de Paul Manson, considerado o maior nome 
da traumatologia de face no mundo, à Academia Nacional de Medicina, 
em março de 2016, data em que irá proferir uma conferência sobre a 
montagem do Centro de Traumatologia de Baltimore, o principal centro 
desta especialidade nos EUA. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
comentou sobre a importância de Acadêmicos envolvidos em atividades 
científi cas e congressos utilizarem seus contatos e levarem palestrantes 
convidados às Sessões da Academia Nacional de Medicina. Em seguida, 
comunicou ao plenário o recebimento da ata e do parecer da reunião da 
Secção de Cirurgia, que estarão disponíveis na Secretaria, convocando, 
assim, o corpo Acadêmico para a eleição, em 30/07/2015, para a vaga da 
cadeira de nº 77, em virtude do falecimento do Acadêmico Antônio Luiz de 
Medina, sendo concorrentes os Drs. Hildoberto Carneiro de Oliveira e Paulo 
Roberto de Albuquerque Leal. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
informou que uma Comissão, composta pelos Acadêmicos Carlos Alberto 
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Mandarim-de-Lacerda e Walter Zin, está procedendo com a preparação 
de um cartão de identidade, a ser distribuído a todos os Acadêmicos, que 
facilitará o acesso ao prédio e permitirá uma maior segurança a todos. 
Informou a oferta de um  e-mail institucional  aos  Acadêmicos que  
desejarem  este  serviço  e  a transferência do acervo de Museu, Biblioteca 
e Arquivo de um depósito para a loja no prédio da Academia Nacional de 
Medicina, material este que será utilizado no Centro da Memória Médica. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou, então, o Acadêmico 
José Galvão Alves para apresentar o conferencista Dr. Arnaldo Rabischoffsky, 
Presidente da Sociedade Brasileira de Ecocardiografia. O Acadêmico José 
Galvão Alves destacou o uso de imagem como uma das principais evoluções, 
tanto para a cirurgia, quanto para a clínica médica de uma maneira geral, 
e comentou que o conferencista é Coordenador e Chefe do Serviço de 
Ecocardiografia do Hospital Pró-Cardíaco e Presidente do Departamento 
de Imagem em Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Dr. 
Arnaldo Rabischoffsky apresentou “Ecocardiograma Tridimensional - Estado 
da Arte” e teve sua palestra amplamente comentada pelos Acadêmicos 
Orlando Marques Vieira, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Henrique 
Murad, Isaac Vaissman, Carlos Alberto Barros Franco, Sérgio Novis e José 
Galvão Alves. Na sequência, o Dr. Arnaldo Rabischoffsky respondeu aos 
comentários. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio anunciou o envio 
prévio do calendário de atividades de agosto e setembro, agradecendo ao 
Acadêmico Ricardo Cruz, que cedeu seu espaço, no dia 20/08/2015, para 
a realização do Simpósio Financiamento à Pesquisa e à Pós Graduação. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram 
presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Rubem de Andrade Arruda, 
Sérgio Novis, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Walter Zin, Hiram 
Silveira Lucas, Omar da Rosa Santos, Jayme Marsillac, Antonio Egidio 
Nardi, Delta Madureira Filho, Henrique Murad, Octavio Vaz, Ricardo Cruz, 
Celso Portela, Pietro Novellino, Oswaldo Moura Brasil, Orlando Marques 
Vieira, Milton Ary Meier, Antonio Paes de Carvalho, Carlos Giesta, José 
Manoel Jansen, José Galvão Alves, Rui Haddad, Paulo Couto, Carlos Telles, 
Fernando Vaz, Claudio Cardoso de Castro, Karlos Mesquita, Marcos Moraes, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Augusto Messias, Arno Von Ristow, 
Jacob Kligerman, Wanderley de Souza, Isaac Vaissman, Adolpho Hoirisch, 
José Carlos do Valle, Yvon Toledo Rodrigues, Meer Gurfinkel, Glaciomar 
Machado, Gerson Canedo de Magalhães, José Rodrigues Coura, Carlos 
Alberto Barros Franco, Aderbal Sabrá, Nestor Schor (45).
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ATA
30/07/2015

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
30/07/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.
 
Presidente: Acadêmico Francisco Sampaio
Secretário Geral: Acadêmico Antonio Egidio Nardi
2º Secretário: Acadêmico Claudio Cardoso de Castro

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 5ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão a 
ata do dia 16/07/2015, que foi aprovada unanimemente. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos 
Acadêmicos. Não havendo comunicações pelos Acadêmicos, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio parabenizou o Acadêmico Milton Ary 
Meier por seu aniversário. Em seguida, na Ordem do Dia, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio declarou a sessão secreta para as eleições 
de preenchimento da vaga da cadeira nº 77, Secção de Cirurgia - Patrono: 
Jesuino Carlos de Albuquerque, ocorrida pelo falecimento do Acadêmico 
Antonio Luiz de Medina, sendo candidatos os Drs. Hildoberto Carneiro de 
Oliveira e Paulo Roberto de Albuquerque Leal, e de concessão do Título de 
Honorário Nacional aos Drs. Doris Rosenthal e Oswaldo Ubriaco Lopes. Dando 
prosseguimento à Sessão Ordinária, o Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio comunicou que os Drs. Doris Rosenthal e Oswaldo Ubriaco Lopes 
foram eleitos para o Título de Honorário Nacional. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio declarou aberta a vaga da cadeira nº 77 - Secção de 
Cirurgia, tendo em vista que os candidatos não alcançaram o quórum 
necessário para a eleição, e encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Sergio Novis, Omar da Rosa Santos, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Deolindo Couto, Claudio Cardoso de 
Castro, José Luiz Gomes do Amaral, José Galvão Alves, Orlando Marques 
Vieira, Aderbal Sabrá, Hiram Silveira Lucas, Wanderley de Souza, Henrique 
Murad, Marcos Moraes, Antonio Egidio Nardi, Oswaldo Moura Brasil, Pedro 
Sampaio, José Manoel Jansen, Cláudio Buarque Benchimol, Marcello André 
Barcinski, Adolpho Hoirisch, Marcos Túlio Haddad, Jayme Marsillac, Jorge 
Alberto Costa e Silva, João Pedro Marques-Pereira, Carlos Telles, Rubens 
Belfort Jr, Gerson Canedo de Magalhães, Jacob Kligerman, Antonio Paes 
de Carvalho, Mario Barreto Corrêa Lima, Gilberto de Nucci, Talita Franco, 
Karlos Mesquita, Eliete Bouskela, Rui Haddad, Ricardo Cruz, Manassés 
Claudino Fonteles, José Carlos do Valle, José Augusto da Silva Messias, 
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Yvon Toledo Rodrigues, Eduardo Lopes Pontes, Ruy Garcia Marques, José 
Rodrigues Coura, Fernando Pires Vaz, Arno Von Ristow, Celso Portela, Paiva 
Gonçalves Filho, José Barbosa, Ronaldo Damião, Delta Madureira Filho, 
Roberto Soares de Moura, Celso Ferreira Ramos Filho, Meer Gurfinkel, 
Milton Ary Meier, Carlos Alberto Barros Franco, Carlos Alberto Basílio de 
Oliveira, José Gomes Temporão, Octavio Vaz, Léa Camillo-Coura, Azor 
José de Lima, Ivo Pitanguy, Aníbal Gil Lopes, José Medina Pestana, Mônica 
Gadelha, Daniel Tabak, Rubem de Andrade Arruda, Felippe Mattoso (68).
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“A SAÚDE DO BRASIL EM 2030” CHAMA ATENÇÃO PARA 
O FUTURO DO SISTEMA PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS

Sessão de 6 de Agosto de 2015

 No dia 06 de agosto, a Aca-
demia Nacional de Medicina promo-
veu, em sua Sessão Ordinária, um 
debate sobre a prestação dos servi-
ços no sistema de saúde brasileiro 
nas próximas décadas. Neste senti-
do, convidou o Prof. José Carvalho 
de Noronha, médico da Fundação 
Oswaldo Cruz e coordenador de uma 
iniciativa de Prospecção Estratégica 
do Sistema de Saúde Brasileiro, o 
projeto “Brasil Saúde Amanhã”, que 
proferiu a Conferência “A Saúde do 
Brasil em 2030”.
 Na atividade, que contou com 
a moderação do Acadêmico, e ex-
-Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, o pesquisador da Fiocruz 
afi rmou que, em 20 anos, haverá 
um aumento de 37% dos gastos 
públicos com saúde para a terceira 
idade. De acordo com o conferen-
cista, “diante destas perspectivas, 
se apresentam três cenários para o 
país e seu setor de saúde até a dé-
cada de 2030: o otimista e possível; 
o pessimista e plausível; e o inercial 
e provável”.
 O Prof. José Carvalho Noro-
nha também discorreu acerca do 

trabalho “Brasil Saúde Amanhã”, 
responsável pelos levantamentos 
que embasaram sua apresentação, 
assim como a entrevista dada ao 
canal GloboNews na manhã do dia 
06 de agosto. Sob a coordenação do 
Prof. Noronha desde 2009, o projeto 
é uma rede multidisciplinar de pes-
quisa que investiga e propõe cami-
nhos para o país e o setor de saúde 
no horizonte dos próximos 20 anos. 
Com mais de 40 cientistas de di-
versas instituições, o “Brasil Saúde 
Amanhã” destaca que a população 
brasileira está envelhecendo cada 
vez mais, o que certamente aumen-
tará os gastos públicos na prestação 
de serviços médicos.
 Para o Acadêmico José Go-
mes Temporão, uma das medidas 
que poderiam ser adotadas para 
compensar estas despesas seria a 
elevação de impostos de produtos 
como cigarro, bebidas alcoólicas, 
alimentos processados e refrigeran-
tes. Na sequência, teve início um 
animado debate entre Acadêmicos, 
alunos e demais convidados sobre 
as questões levantadas nesta Ses-
são Ordinária. 
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GloboNews 

Conferencista de Sessão da ANM dá entrevista sobre o 
envelhecimento da população brasileira - 06 de agosto de 2015

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/todos-os-
videos/v/estudo-aponta-que-a-populacao-no-brasil-esta-envelhecendo-
mais/4385666/
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
06/08/2015

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
06/08/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a 6ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e solicitou 1 minuto 
de silêncio pelo falecimento do Acadêmico Gilberto Mendes de Oliveira 
Castro. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio colocou em discussão 
a ata do dia 23/07/2015, que foi aprovada unanimemente. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio comunicou o início, na data hoje, do Curso 
de Atualização em Medicina, Cirurgia e Ciências Aplicadas da Academia 
Nacional de Medicina, sendo esta uma iniciativa do Acadêmico Paulo 
Buss. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as 
Comunicações dos Acadêmicos. O Acadêmico Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda ressaltou, como Presidente da Secção de Ciências Aplicadas, a 
importância do Acadêmico Gilberto Mendes de Oliveira Castro, lamentando 
seu falecimento e destacando a saudade que por ele será deixada. O 
Acadêmico Sérgio Novis, Presidente da Secção de Medicina, informou que 
recebeu o relatório da Comissão Julgadora da vaga da cadeira nº 10 e, 
desta forma, convocou os membros da Secção de Medicina para Reunião 
no dia 13/08/2015. O Acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima discorreu 
sobre o Cadastro Nacional de Especialistas, criado pela Presidente da 
República no dia 30/07/2015, destacando que se trata de um documento 
de certa forma confuso e sugerindo a criação, pela Academia Nacional de 
Medicina, de uma Comissão que o analise e indique o que parece correto 
e, sobretudo, exequível. O Acadêmico Hiram Silveira Lucas comunicou, 
em nome do Acadêmico José de Jesus Camargo, Presidente da Secção 
de Cirurgia, que a Comissão Julgadora da vaga da cadeira nº 21 também 
entregou seu relatório sobre os candidatos e que os membros da Secção 
de Cirurgia foram convocados para Reunião no dia 20/08/2015. Elogiando 
a comunicação do Acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, alertou para a 
falta de critérios médicos na criação de 21 novas faculdades de Medicina 
no país. O Acadêmico José Gomes Temporão destacou a importância do 
debate sobre o Cadastro Nacional de Especialistas e a criação destas novas 
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faculdades, mas ressaltou ser fundamental ouvir, também, os Ministérios da 
Educação e da Saúde, entendendo, assim, os motivos para estas decisões 
do Governo Federal. O Acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, agradecendo 
a iniciativa do Acadêmico José Gomes Temporão de tentar trazer ao debate 
na Academia Nacional de Medicina os representantes dos Ministérios da 
Educação e da Saúde, salientou que estes decretos do Governo Federal 
precisam ser discutidos com a sociedade para que tenham suas motivações 
e intenções explicadas e esclarecidas, tendo em vista a confusão que, em 
sua opinião, se apresenta nestes textos. Dando prosseguimento à Sessão, o 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou o Acadêmico José Gomes 
Temporão para apresentar o conferencista Prof. José Carvalho de Noronha, 
da Fiocruz. O Prof. José Carvalho de Noronha proferiu a conferência “A 
Saúde no Brasil em 2030”, que, realizada no mais alto nível, foi comentada 
e elogiada pelos Acadêmicos Paulo Buss, Sérgio Novis, Azor José de Lima, 
Isaac Vaissman, Hiram Silveira Lucas, Omar da Rosa Santos e Celso Ferreira 
Ramos Filho. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio também permitiu 
a possibilidade de comentários e perguntas por escrito pela plateia. Na 
sequência, o Prof. José Carvalho de Noronha respondeu aos comentários. O 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio declarou aberta a vaga da cadeira 
nº 93 - Secção de Ciências Aplicadas, Patrono Belisário Augusto de Oliveira 
Pena, em virtude do falecimento do Acadêmico Gilberto Mendes de Oliveira 
Castro, estando abertas as inscrições até o dia 03/11/2015. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Sérgio Novis, Orlando Marques Vieira, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Walter Zin, Paulo Buss, Hiram Silveira 
Lucas, Omar da Rosa Santos, Antonio Egidio Nardi, Cláudio Tadeu Daniel-
Ribeiro, Yvon Toledo Rodrigues, Delta Madureira Filho, Omar Lupi, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Adolpho Hoirisch, José Gomes Temporão, Oswaldo 
Moura Brasil, José Manoel Jansen, Deolindo Couto, Isaac Vaissman, Azor 
José de Lima, Celso Ferreira Ramos Filho, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, 
Ricardo Cruz, Eliete Bouskela, Carlos Alberto Barros Franco, José Augusto 
da Silva Messias, Rubem de Andrade Arruda, Araújo Leitão, Eduardo Lopes 
Pontes, Glaciomar Machado (31).
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Academia Nacional de Medicina oferece curso gratuito J Blog Emergência - O Globo 

BLOG 
EMERGÊNCIA Academia Nacional de 

Medicina oferece curso 
gratuito 
POR DANIEL 
BRUNET 

05/08/2015 08:40 

A Academia Nacional de Medicina vai promove 
um curso gratuito um pouco diferente dos 
oferecidos no mercado. É que além de palestras e 
aulas com os profissionais renomados, parte das 
48 horas de carga horária será preenchida com o 
tradicional chá das quintas da academia. Os 
organizadores defendem que a interação entre 
eles e os jovens doutores, entre bolinhos e 
torradas, é um aprendizado à parte. 

O curso é destinado a estudantes de 5° e 6° ano e 
médicos recém-formados, e a primeira aula será 
amanhã. 

As incrições estão abertas por meio do e-mail 
vitorvieira@anm.org.br. As aulas serão sempre às 
quintas, das 17h às 20h. O curso é coordenado 
pelo acadêmico Paulo Buss. 

http://blogs.oglobo.globo.com/blog-emergencia/post/academia-nacional-de-medicina-oferece-curso-gratuito.html 
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 Pensado pelo Acadêmico Pau-
lo Buss, e imediatamente encampa-
do pelo Presidente Francisco Sam-
paio, como uma forma de ampliar o 
contato da ANM com a comunidade, 
teve início, no dia 06 de agosto, o 
Curso de Atualização em Medicina, 
Cirurgia e Ciências Aplicadas da Aca-
demia Nacional de Medicina.
 Em sua palestra, intitulada 
“A História da Academia Nacional 
de Medicina”, o Presidente Francis-
co Sampaio apresentou um pouco 
da história da mais antiga entidade 
cultural e científica do Brasil a reunir-
-se de forma regular e ininterrupta. 
O Acadêmico Paulo Buss, Coordena-
dor-Geral do Curso, por sua vez, ex-
pôs, em seu discurso, do que se trata 
esta iniciativa, suas atividades e os 
objetivos a serem atingidos. Desta-
cou, também, que a atual Diretoria 
da ANM tem como projeto estraté-
gico em sua gestão a ampliação do 
contato entre a ANM e a comunidade 
médica, os graduandos de medicina, 
as instituições políticas e de saúde 
e a sociedade em geral. E o Curso 
de Atualização é uma das ações de-
senvolvidas para que este propósito 
seja alcançado. Por fim, o Acadêmico 
Paulo Buss disse estar impressiona-
do com a procura pelo Curso e que a 
Academia não medirá esforços para 
o sucesso desta empreitada.
 Tendo uma carga horária de 
48 horas, o Curso se estenderá de 
agosto a novembro deste ano, sem-

pre às quintas-feiras, na sede da 
ANM. Além de discutir aspectos pro-
fissionais importantes para o cotidia-
no do jovem médico e dos estudan-
tes, como condutas em emergência, 
medicina interna e ambulatório, e de 
valorizar o conhecimento em semio-
logia, interpretação de exames com-
plementares e farmacologia, o Curso 
também tem como objetivo apresen-
tar discussões referentes à ética mé-
dica, à história da Medicina, à saúde 
pública e à metodologia de pesqui-
sa. Adicionalmente às Sessões Or-
dinárias da ANM, realizadas às 18h, 
esta edição do Curso é composta das 
seguintes ações científico-pedagógi-
cas, sempre às 17h: aulas teóricas, 
Visita à ANM e Chá com Acadêmicos.
 As aulas teóricas são ativida-
des de 30 minutos, ministradas por 
Acadêmicos ou professores convida-
dos, sobre temas relevantes na prá-
tica médica atual, seguida de 10 mi-
nutos para perguntas e respostas. O 
Chá com Acadêmicos é um momento 
em que os Acadêmicos conversarão, 
de forma livre e informal, durante 
o tradicional chá da tarde, com os 
jovens médicos e graduandos que 
queiram debater aspectos futuros 
de suas carreiras e das especialida-
des médicas. Por fim, a Visita à ANM 
será um tour, um passeio guiado, 
por Acadêmicos, à sede da Acade-
mia, em que são apresentados itens 
e acontecimentos históricos da Ins-
tituição e da Medicina.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA ANM 
TEM AULA INAUGURAL

06/08/2015
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Confira a programação de atividades do Curso às 17h:

06 de agosto - História da ANM e Apresentação do Curso - Acadêmi-
cos Francisco Sampaio e Paulo Buss

13 de agosto - Primeiro Atendimento no AVE Isquêmico - Acadêmico 
Sérgio Novis

20 de agosto - Visita à ANM (Acadêmico Orlando Marques Vieira) e 
Chá com Acadêmicos

27 de agosto - Sem atividades

03 de setembro - Diarréias Agudas - Acadêmico José Galvão Alves

10 de setembro - Abdome Agudo - Acadêmico Delta Madureira Filho

17 de setembro - Afecção Abdominal no Idoso - Acadêmico Samir 
Rasslan

24 de setembro - Trauma Torácico: Atendimento Pré-Hospitalar - 
Acadêmico Rui Haddad

1º de outubro - Diabetes Mellitus - Dra. Anna Gabriela Fuks (Regio-
nal RJ da Sociedade Brasileira de Diabetes)

08 de outubro - O ECG na Emergência - Acadêmico Carlos Gottschall

15 de outubro - Infarto Agudo do Miocárdio - Acadêmico Cláudio 
Benchimol

22 de outubro - Uso de Antibióticos na Prática Clínica - Acadêmico 
Celso Ramos Filho

29 de outubro - Chá com Acadêmicos

05 de novembro - Relação Médico-Paciente - Acadêmico José Ca-
margo

12 de novembro - Semiologia em Pneumologia - Acadêmico José 
Manoel Jansen

19 de novembro - TCE - Dr. Flavio Nigri (UERJ)

26 de novembro - Encerramento do Curso e Chá com Acadêmicos
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TELEMEDICINA É DEBATIDA NA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

 A Academia Nacional de Medi-
cina (ANM) promoveu, no dia 13 de 
agosto, às 18h, a conferência: “ A Te-
lemedicina e as Perspectivas de uma 
Realidade Próxima em Educação, As-
sistência e Pesquisa”, pelo Professor 
Chao Lung Wen - Faculdade de Me-
dicina, USP, que foi apresentado pelo 
Acadêmico Walter A. Zin.
 O médico é responsável por 
diversos projetos importantes e 
arrojados, como por exemplo o do 
“Homem Virtual”.
 O futuro da medicina no Bra-
sil passa pela tecnologia, que é uma 
das saídas para o país melhorar a 
qualidade do seu atendimento, ensi-
no e pesquisa ao mesmo tempo em 
que barateia os custos e aumenta a 
efi ciência. A Telemedicina pode ser 
usada das mais diversas formas. A 
USP, por exemplo, começou a pro-
duzir estruturas anatômicas com 
detalhes realísticos, por meio do uso 
de impressoras 3D. A prática é uma 

Sessão de 13 de Agosto de 2015

alternativa a pouca disponibilidade 
de corpos doados para a educação e 
formação profi ssional e a sua rápida 
degradação, fatos que comprome-
tem o ensino e a aprendizagem mé-
dica. O projeto integra o Laborató-
rio de Mídias Interativas em Saúde 
e estruturação de uma plataforma 
para a Informatização da Gradua-
ção da Faculdade de Medicina, como 
parte do Pró-Inovalab USP, coorde-
nado pelo professor Chao Wen.
 Outra aplicação da Telemedi-
cina pode ser encontrada no dia a 
dia dos pacientes, quando propicia a 
oferta de cuidados com a saúde, nos 
casos em que a distância é um fator 
crítico, ampliando a assistência e a 
cobertura. Já na área da pesquisa, 
a ideia é que se forme uma rede de 
informações médicas com assuntos 
de interesse específi co do usuário e 
participação em grupos de discus-
são com profi ssionais de saúde dos 
mais diferentes locais e instituições.

Prof. Chao Lung Wen e Acad. Walter A. Zin
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12/08/2015

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina promove palestra sobre Telemedicina

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/08/12/academianacionaldemedicinapromovepalestrasobretelemedicina/

12/08 às 17h32

Academia Nacional de Medicina promove palestra sobre
Telemedicina

Jornal do Brasil

O futuro da medicina no Brasil passa pela tecnologia, uma das saídas para o país melhorar a qualidade do
seu atendimento, ensino e pesquisa ao mesmo tempo em que barateia os custos e aumenta a eficiência.
O tema será apresentado pelo professor da Faculdade de Medicina da USP, Chao Wen, na palestra "A
Telemedicina e as Perspectivas de uma Realidade Próxima em Educação, Assistência e Pesquisa", às 18h
desta quinta‐feira (13/08), na Academia Nacional de Medicina. A palestra será aberta ao público e
gratuita e terá a apresentação do acadêmico Walter Zin.

A Telemedicina pode ser usada das mais diversas formas. A USP, por exemplo, começou a produzir
estruturas anatômicas com detalhes realísticos, por meio do uso de impressoras 3D. A prática é uma
alternativa a pouca disponibilidade de corpos doados para a educação e formação profissional e a sua
rápida degradação, fatos que comprometem o ensino e a aprendizagem médica. O projeto integra o
Laboratório de Mídias Interativas em Saúde e estruturação de uma plataforma para a Informatização da
Graduação da Faculdade de Medicina, como parte do Pró‐Inovalab USP, coordenado pelo professor Chao
Wen.

Outra aplicação da Telemedicina pode ser encontrada no dia a dia dos pacientes. Para as doenças
crônicas como diabetes e hipertensão em que há componentes hereditários e não existe cura, o mais
importante é a mudança de hábitos. É aí que surge a utilidade do desenvolvimento dos aplicativos
médicos que monitoram o dia a dia dos pacientes e servem como olhos para os médicos. Já na área da
pesquisa, a ideia é que se forme uma rede de informações médicas com assuntos de interesse específico
do usuário e participação em grupos de discussão com profissionais de saúde dos mais diferentes locais e
instituições. Deste modo, a Telemedicina, propicia a oferta de cuidados com a saúde, nos casos em que a
distância é um fator crítico, ampliando a assistência e a cobertura.

Ciência e Tecnologia
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ATA
13/08/2015

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
13/08/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 7ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e solicitou ao 1º Secretário 
Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro que fi zesse as Comunicações 
da Secretaria. O Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro informou o 
recebimento dos convites: da Academia de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro para a posse de quatro novos membros a realizar-se no dia 20 
de agosto, às 19h30min, na sede da Associação Médica Fluminense; e do 
Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente da UERJ, através do Acadêmico 
José Augusto Messias, para o “Workshop on Design and Publishing Clinical 
Research”, a ser realizado no Anfi teatro do Núcleo, de 08h às 17h, nos 
dias 24 e 25 de agosto. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a 
palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. O Acadêmico José Rodrigues 
Coura doou à Biblioteca da Academia Nacional de Medicina a 2ª Edição de 
seu livro “Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias” e afi rmou ser 
importante a iniciativa, sugerida pelo Acadêmico Nestor Schor, de oferecer 
a possibilidade dos Acadêmicos serem vacinados, mas alertou, citando um 
capítulo de sua obra, sobre os riscos envolvidos e a estrutura necessária para 
a vacinação de adultos, lembrando que a vacina é um remédio preventivo 
e, também, agressivo em determinadas circunstâncias. O Acadêmico Celso 
Ferreira Ramos Filho comunicou que foi descrito o primeiro caso de infecção 
pelo vírus chikungunya na fronteira entre a França e a Espanha e destacou 
que este fato mostra que o Brasil não é o único país sem metodologias 
efi cazes e baratas para o combate de mosquitos, afastando possíveis 
críticas à atividade de sanitaristas e infectologistas brasileiros. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio informou a realização, pelo Acadêmico Sérgio 
Novis, na data de hoje, da aula inaugural do Curso de Atualização em 
Medicina, Cirurgia e Ciências Aplicadas da Academia Nacional de Medicina, 
iniciativa do Acadêmico Paulo Buss que envolve cerca de 100 estudantes. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio comunicou que, diante da 
promessa, pelo Governo Federal, de ser reescrito o Decreto que estabelece 
a Resolução 8497, que trata do Cadastro de Especialidades Médicas, foi 
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retirada da pauta, por enquanto, a designação de uma Comissão, a ser 
coordenada pelo Acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, responsável pela 
redação de um documento oficial da Academia Nacional de Medicina acerca 
deste assunto. Também anunciou que, no dia 03 de setembro, a Academia 
Nacional de Medicina promoverá, em parceria com a Associação Médica 
Brasileira, o Simpósio Ensino Médico e Especialidades Médicas, a partir do 
qual será elaborado um documento oficial a ser aprovado pelo plenário. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio noticiou a realização de uma 
Missa em Ação de Graças, no dia 19 de agosto, na Capela do Hospital 
Gaffrée e Guinle, às 09h30min, em comemoração ao 20º aniversário de 
casamento do Acadêmico Omar Lupi e ao 50º aniversário de casamento do 
Acadêmico Omar da Rosa Santos. Na sequência, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Carlos Antonio Montenegro, que 
informou a realização, amanhã, do “1º Encontro de Ligas Acadêmicas de 
Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro” e apresentou o Prof. Antônio 
Braga, da UFRJ e da UFF. O Prof. Antônio Braga proferiu breve palestra 
sobre “A Importância das Ligas Acadêmicas”. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio comunicou o recebimento da ata e do parecer da Secção 
de Medicina que, depois de apreciados pelo 1º Secretário Acadêmico 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, estarão à disposição dos demais Acadêmicos 
na secretaria. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Walter Zin para apresentar o 
conferencista Prof. Chao Lung Wen, da USP, que proferiu a Conferência “A 
Telemedicina e as Perspectivas de uma Realidade Próxima em Educação, 
Assistência e Pesquisa”. A apresentação foi bastante comentada e elogiada 
pelos Acadêmicos José Rodrigues Coura, Omar Lupi, Ricardo Cruz, Raul 
Cutait, Sérgio Novis e Oswaldo Moura Brasil. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio também permitiu a possibilidade de comentários e 
perguntas por escrito pela plateia. Em seguida, o Prof. Chao Lung Wen 
respondeu aos comentários. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
informou que na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, a atividade do 
Curso de Atualização da Academia Nacional de Medicina será o “Chá com 
os Acadêmicos e Visita à Academia”, sendo os participantes recebidos pelo 
Acadêmico Orlando Marques Vieira. O 1º Secretário Acadêmico Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro comunicou, com pesar, o falecimento, no dia 06 de 
agosto, do Prof. Adauto José Gonçalves de Araújo, da Fiocruz. Por fim, 
o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio entregou ao Prof. Chao Lung 
Wen um exemplar do livro “Atlaids”, do Acadêmico Carlos Alberto Basílio 
de Oliveira, e, na sequência, encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Sérgio Novis, Claudio Cardoso de Castro, 
Omar da Rosa Santos, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Adolpho 
Hoirisch, Henrique Murad, Cláudio Benchimol, Deolindo Couto, Walter 
Zin, José Luiz Gomes do Amaral, Azor José de Lima, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Murillo Côrtes Drummond, Yvon Toledo Rodrigues, Carlos Antonio 
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Montenegro, Celso Ferreira Ramos Filho, José Carlos do Valle, Hiram Silveira 
Lucas, Jorge Alberto Costa e Silva, Glaciomar Machado, Orlando Marques 
Vieira, José Augusto da Silva Messias, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Omar 
Lupi, José Manoel Jansen, José Rodrigues Coura, Oswaldo Moura Brasil, 
Antonio Paes de Carvalho, Paulo Couto, Ricardo Cruz, José Marcos Fisz, 
Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Aderbal Sabrá, Arno von Ristow, Carlos 
Alberto Barros Franco, Eliete Bouskela, Daniel Tabak (38).



49

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 182 - 183                                                                                                                                           Julho, Agosto, Setembro - 2015

 O Curso de Atualização da 
ANM, no dia 13 de agosto, teve 
como tema o Acidente Vascular 
Encefálico (AVE). Ministrada pelo 
Acadêmico Sergio Augusto Pereira 
Novis, a aula teve início com a apre-
sentação de dados da epidemiolo-
gia do AVE, cuja incidência anual é 
em torno de 750 mil novos casos, 
sendo, atualmente, a terceira maior 
causa de óbito nos EUA, além da 
primeira causa de sequelas perma-
nentes. Em relação à classificação, 
o palestrante lembrou que existem 
dois tipos de AVE, o isquêmico (que 
representa 80% de todos os casos 
existentes) e o hemorrágico.
 Na sequência, o Acadêmico 
Sergio Novis definiu o AVE Isquêmi-
co, caracterizado pela interrupção 
do fluxo sanguíneo em uma deter-
minada área do encéfalo. Quanto ao 
quadro clínico, afirmou que os sinais 
e sintomas do AVE podem ser mui-
to variados, se apresentando como 
qualquer alteração neurológica sú-
bita. Os achados mais comuns são 
fraqueza de membros, dificuldade 
para caminhar, alterações na fala, 
alterações visuais, tonteiras e verti-
gens, entre outros.
 Em relação ao diagnóstico, 
o palestrante ratificou a importân-
cia da semiologia ao destacar que 
o diagnóstico baseia-se na história 
clínica e no exame do paciente. Po-

rém, também realçou que a Tomo-
grafia Computadorizada de Crânio 
é indispensável para diferenciar um 
quadro isquêmico de um quadro he-
morrágico. Ooutros exames para se 
verificar fatores de risco, como exa-
mes laboratoriais, ecocardiograma 
e ecodoppler de artérias da região 
cervical, também foram lembrados, 
assim como a Ressonância Magnéti-
ca, que evidencia zonas de necrose 
e de penumbra isquêmica na área 
encefálica acometida.
 O Acadêmico Sergio Novis 
afirmou que a prevenção dos fa-
tores de risco é o tratamento mais 
eficaz possível e listou como tais fa-
tores a hipertensão arterial, a obesi-
dade, o diabetes, as dislipidemias, o 
tabagismo e o sedentarismo. Quan-
do ocorre o AVE isquêmico, existem 
três tipos principais de tratamen-
to farmacológico: os trombolíticos, 
os antiagregadores plaquetários e 
os anticoagulantes. Os trombolí-
ticos, apesar de serem uma exce-
lente opção terapêutica quando há 
indicação, só devem ser usados até 
4,5 horas após o AVE, o que mui-
tas vezes é um limitador, segundo o 
palestrante. Quando da impossibili-
dade de seu uso, opta-se pelo uso 
de antiagregadores e/ou de antico-
agulantes, dependendo do perfil do 
paciente e do tipo de AVE isquêmico 
(trombose ou embolia).

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
(AVE) 

13/08/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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 Foram mostrados alguns ca-
sos clínicos e as condutas terapêuti-
cas mais corretas em cada um deles. 
O Acadêmico Sergio Novis também 
citou as práticas endovasculares, as 
angioplastias e a colocação de stents 
como possíveis condutas terapêuti-
cas. Por fim, palestrante se colocou 
à disposição dos alunos, respon-
dendo questionamentos referentes 
tanto em relação ao diagnóstico de 
uma AVE, quanto às condutas mais 
apropriadas em cada caso.
 O Acadêmico Sergio Augusto 
Pereira Novis é graduado em Medi-

cina pela UNIRIO. É especialista em 
Neurologia pela PUC-Rio e Livre-
-Docente pela UFRJ. Atualmente, 
é Professor Emérito de Neurologia 
da UFRJ, Professor Titular de Neu-
rologia da Escola de Medicina Sou-
za Marques e da PUC-Rio, além de 
chefe do Serviço de Neurologia da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro. É membro de várias 
sociedades médicas, dentre elas a 
Academia Brasileira de Neurologia, 
a Academia Americana de Neurolo-
gia e a Sociedade Francesa de Neu-
rologia
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA RECEBE ENCONTRO 
DE LIGAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO RIO 

14 de Agosto de 2015

 Com cerca de 200 estudan-
tes inscritos, de 12 Faculdades de 
Medicina do Estado do Rio de Janei-
ro, ocorreu no dia 14 de agosto, na 
Academia Nacional de Medicina, du-
rante todo o dia, sob a Presidência 
do Acadêmico Carlos Antonio Bar-
bosa Montenegro, Professor Emérito 
da UFRJ, o "1º Encontro das Ligas 
Acadêmicas de Ginecologia e Obste-
trícia do Rio de Janeiro".
 As Ligas Acadêmicas de Me-
dicina têm a missão de promover 
o estudo de um tema e possuem 

valor excepcional, historicamente 
atuantes desde 1920, relata o Prof. 
Antônio Braga, Coordenador do En-
contro. As Ligas de Ginecologia e 
Obstetrícia do Rio de Janeiro são 
das mais atuantes e organizadas, e 
o evento ocorre dentro do mais alto 
padrão científi co.
 O Presidente da Academia 
Nacional de Medicina, Acadêmico 
Francisco Sampaio, relatou que a 
instituição está honrada e em rego-
zijo por abrir suas portas aos estu-
dantes de Medicina.

Acad. Carlos Augusto B. Montenegro e 
Comissão Organizadora na Cerimônia de Abertura
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1º Encontro das Ligas Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio de Janeiro
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Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  ANM recebe encontro das Ligas Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia do Rio

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/08/14/anmrecebeencontrodasligasacademicasdeginecologiaeobstetriciadorio/

14/08 às 15h31

ANM recebe encontro das Ligas Acadêmicas de Ginecologia
e Obstetrícia do Rio

Jornal do Brasil

Aberta à sociedade e aos jovens profissionais, a Academia Nacional de Medicina promove nesta sexta‐
feira (14/08) o 1° Encontro das Ligas Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Cerca
de 200 estudantes de 12 faculdades de medicina do estado se reuniram sob a presidência do acadêmico
Carlos Antonio Barbosa Montenegro, professor emérito da UFRJ. 

As Ligas Acadêmicas de Medicina têm a missão de promover o estudo de um tema específico, atuando
desde 1920. Dessa forma, complementam a formação acadêmica em uma área específica do campo
médico, por meio de atividades que atendam o tripé de ensino, pesquisa e extensão."Estamos muito
honrados e em regozijo, por abrir as portas da nossa instituição para tantos jovens estudantes de
medicina em torno de um evento tão importante", afirma o presidente da Academia, Francisco Sampaio.

O urologista Francisco
Sampaio tomou posse como
o 48º presidente da
Academia Nacional de
Medicina no dia 14 de julho
com o objetivo de
reaproximar os médicos da
sociedade durante seu
mandato, que dura até julho
de 2017. Em seu discurso de
posse, havia acrescentado
ainda que o principal
objetivo é tocar em frente o
projeto, que classificou de
"ousado", do museu, acervo
e biblioteca da ANM.
"Pretendemos aumentar a
visibilidade, promover

seminários e voltar a assessora e influenciar as políticas públicas de saúde".

Ciência e Tecnologia

ANM recebe encontro das Ligas Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia do Rio
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Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Uso da maconha: isso não é assunto de Justiça, é assunto de Medicina

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/08/18/usodamaconhaissonaoeassuntodejusticaeassuntodemedicina/ 1/2

18/08 às 17h05  Atualizada em 18/08 às 17h29

Uso da maconha: isso não é assunto de Justiça, é assunto
de Medicina

Jornal do Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve decidir, ainda este mês, se o porte de drogas para consumo
pessoal deve continuar sendo um crime no Brasil. A decisão terá "repercussão geral", ou seja, terá de ser
adotada em casos semelhantes nas instâncias inferiores do Judiciário. O julgamento poderá acabar, por
exemplo, com a punição penal para usuários de maconha flagrados com pequena quantidade da droga
para uso próprio. 

Mas, isso, não é assunto de Justiça, é assunto de Medicina. A importância da Academia Nacional de
Medicina faz com que renomados juristas e sociólogos interpretem pelo lado científico os malefícios que
oferece o uso indiscriminado da Cannabis sativa. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) obriga que diversos tipos de remédios, mesmo
cientificamente reconhecidos para tratamento de saúde, tenham receituário médico, por haver contra‐
indicação na composição. A farmácia também é obrigada a só vender o medicamento com a receita. 

Um assunto dessa importância, num país com mais de 40 milhões de jovens com menos de 15 anos, e com
condições socioeconômicas precárias, na sua maioria, nos leva a refletir de que eles não têm o direito de
usar ou portar maconha sem uma autorização médica. 

A Academia Nacional de Medicina, com sua importância centenária, e composta pelos mais renomados
médicos do país, realizou um Simpósio intitulado "Uso e Liberação da Maconha", no dia 30 de abril de
2015, comandado pelo psiquiatra Antonio Egidio Nardi, acadêmico, professor dos mais qualificados do
Brasil. 

O JB acredita que a vontade política não pode se impor à vontade científica, e muito menos à
sociológica. A vontade científica da saúde se sobrepõe a todos esses que se manifestam sem
conhecimento científico.

Se o uso da maconha for devido, quem tem que determinar é o médico. Merece reconhecimento da
sociedade brasileira o trabalho feito pela Academia Nacional de Medicina.

Veja abaixo o documento da Academia Nacional de Medicina:

A discussão sobre o uso e possível liberação penal da maconha foi abordada em recente Simpósio na
Academia Nacional de Medicina. O enfoque foi o mais amplo possível, onde palestrantes de diferentes
formações e opiniões apresentaram suas contribuições. Tivemos apresentações de psiquiatras,
farmacologistas, médicos‐forenses e advogados.

Foi concluído que o tema tem importância médica, legal e, principalmente, social. Muitas vezes a

Ciência e Tecnologia
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http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/08/18/usodamaconhaissonaoeassuntodejusticaeassuntodemedicina/ 2/2

maconha é tida erradamente como uma droga inofensiva. E esta visão de droga “leve e sem
consequências” tem sido certamente estimulada pela indústria que se mostra amplamente desejosa de
ter mais um “tipo de cigarro” para vender e ter seus fantásticos lucros, não se importando com os
resultados para a saúde dos indivíduos. 

Mas, como toda droga, tem seus efeitos danosos sobre o organismo, principalmente, no caso, o cérebro,
e isto deve ser amplamente divulgado. A maconha é a quarta droga em frequência de uso no Brasil, vindo
apenas atrás da cafeína, do álcool e da nicotina. Além da maconha, preparações da Cannabis
sativa incluem o haxixe, o “skunk”, entre outros, com concentrações varáveis de delta‐9‐tetra‐
hidrocanabinol (THC), o principal e mais danoso componente psicoativo da planta. Entretanto, pouco é
divulgado sobre seus efeitos diretos no funcionamento cerebral. 

Por exemplo, o famoso seguimento de 50 mil suecos publicado na revista Lancet por Andreasson e col
(1987). Neste estudo foi observado que os indivíduos que haviam fumado maconha aos 18 anos, por mais
de 50 vezes, apresentaram um risco seis vezes maior de internação por surto psicótico do que os
indivíduos que não haviam usado. Taxas muito parecidas foram observadas em estudos de seguimento em
diversos países. 

Com base em inúmeros estudos clínicos e de seguimento, podemos considerar o THC comoum fator
desencadeante de psicose, e mesmo de esquizofrenia, com maior ou menor relevância dependendo de
outros fatores de vulnerabilidade, da intensidade de uso e de fatores ambientais. Outro dado recente de
impacto e pouco citado foi a metanálise publicada por Large e col (2011) que com base em 83 estudos
demonstrou que o início de quadros psicóticos em usuários de maconha ocorre em média 2,7 anos antes
do que em indivíduos não usuários. O início precoce do uso da maconha é particularmente nocivo para o
desenvolvimento cognitivo. 

Entre os inúmeros estudos, o trabalho de Meier e col (2012) encontrou redução de até 8 pontos no
quociente de inteligência (QI) dos usuários de maconha. O uso continuado da droga resultou em declínio
funcional, especialmente quando o início do uso foi na adolescência. A interrupção do uso não resultou
em reversão das alterações cognitivas observadas, demonstrando um efeito tóxico persistente da
maconha.

Assim, a questão do uso ou não da maconha, como de outras drogas, deve ser regida pela Educação em
Saúde. É uma questão médica e não policial. O fundamental é que seja divulgado aos jovens que o uso da
maconha na adolescência e no início da vida adulta resulta em prejuízos cognitivos – atenção,
aprendizado, atividade psicomotora e funções executivas – com consequente redução da escolaridade e
maior vulnerabilidade à doença mental grave.

Enfim, em um país onde o direito à saúde pelo cidadão deve ser uma prioridade, a informação com base
em dados científicos deve ser fomentada por órgãos responsáveis. O usuário deve ser informado dos
riscos e fazer sua decisão.
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ENTIDADES CIENTÍFICAS DISCUTEM O 
FUTURO DA PESQUISA NO PAÍS

 O recente corte de recursos 
do governo federal para as áreas 
de Pesquisa e Pós-Graduação pode 
comprometer de maneira profun-
da o futuro da medicina no país. 
A Academia Nacional de Medicina 
(ANM), a Academia Brasileira de 
Ciências (ABC) e a Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), com seus presidentes Fran-
cisco Sampaio, Jacob Palis e Helena 
Nader, se reuniram na quinta-feira, 
20 de agosto, para discutir a ques-
tão e formular um documento que 
será encaminhado ainda na próxima 
semana a diversas esferas do poder 
executivo protestando, entre outros 
temas, contra a restrição de recur-
sos na ordem de 75% no Programa 
de Apoio à Pós-Graduação (Proap), 
mantido pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), instituição do Mi-
nistério da Educação (MEC) respon-
sável por fi nanciar programas de 
mestrado e doutorado. O simpósio 
“Financiamento à pesquisa e à pós-
-graduação: problemas e perspec-
tivas face à nova realidade econô-
mica” reuniu mais de cem pessoas 
na sede da ANM entre acadêmicos, 
representantes de diferentes insti-
tuições, médicos e estudantes.
- Os investimentos em pesquisa 
e pós-graduação são estratégicos 
para o desenvolvimento social e 
econômico de nosso país e o seu 

Sessão de 20 de Agosto de 2015

corte compromete todo o futuro da 
nossa ciência e saúde - afi rmou o 
Presidente da Academia Nacional de 
Medicina, Francisco Sampaio.
 A presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ci-
ência (SBPC), Helena Nader, apre-
sentou uma série de dados sobre a 
situação da pesquisa e da pós-gra-
duação no país. De acordo com um 
levantamento realizado pela Capes, 
houve um aumento de 209% na 
oferta de programas de pós-gradu-
ação no país desde 2003. Já na área 
de pesquisa, o Brasil ocupa hoje a 
15ª posição mundial em relação à 
quantidade de trabalhos científi cos 
publicados na mídia especializada. 
Helena Nader, no entanto, ressalta 
que, antes mesmo dos cortes ocor-
rerem, o Brasil já investia muito 
menos que os demais países do gru-
po Brics, formado pelas economias 
emergentes. Precisamos cada vez 
mais apostar no setor industrial. De 
importador de alimentos nos anos 
1960, o país se tornou um dos lí-
deres na produção e exportação de 
produtos agropecuários, graças às 
atividades da Embrapa e das esco-
las de ciências agrárias e veteriná-
rias. Já no setor industrial, o Brasil 
vem se caracterizando como gran-
de importador, principalmente de 
produtos com maior valor agregado 
(alta e média-alta intensidades tec-
nológicas).
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- O Brasil precisa incrementar suas 
atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação para melhorar sua 
competitividade e gerar mais divisas 
por meio de produtos - afirmou He-
lena Nader.
 O presidente da Academia 
Brasileira de Ciências, Jacob Palis, 
propôs que os gastos em ciência e 
tecnologia passem a ser equivalen-
tes a 2% do Produto Interno Bruto. 
Para recuperar a participação do país 
no quadro mundial, segundo ele, 
precisaríamos, a curto prazo, conse-
guir um empréstimo de organismos 
internacionais como o Banco Mun-
dial ou o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Ele defen-
deu também que, ao invés de fazer 
cortes, o governo federal deveria es-
timular com abatimento no imposto 

de renda, uma prática que em paí-
ses como os Estados Unidos é mui-
to comum: as doações de empresas 
particulares ou pessoas físicas às 
instituições de pesquisa. Ressaltou 
ser fundamental a manutenção do 
portal de Periódicos Capes, de gran-
de importância para atualização de 
nossos cientistas através de acesso 
a uma gama substancial de revistas 
científicas.
- É fundamental que tenhamos uma 
agenda comum e uma voz única 
diante deste cenário - disse Palis, 
referindo-se ao encontro na Acade-
mia Nacional de Medicina.
 As sugestões apresentadas 
durante o encontro foram analisadas 
e consideradas na elaboração do do-
cumento, que será encaminhado ao 
governo.

 

Da esquerda para a direita: Acadêmicos Eliete Bouskela e Antonio E. Nardi, 
Helena Nader (Presidente da SBPC), Acadêmico Franciso Sampaio (Presidente 
da ANM), Jacob Palis (Presidente da ABC) e Acadêmicos Cláudio Tadeu Daniel-

Ribeiro, Nestor Schor e Jerson Lima
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Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

 
Em 20 de Agosto próximo passado, a Academia Nacional de Medicina (ANM), 
a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) reuniram-se em sessão plenária, na sede da 
ANM, para a discussão do tema ”Financiamento à pesquisa e à pós-
graduação: problemas e perspectivas face à nova realidade econômica”. 
O objetivo da reunião foi o de, ouvida a comunidade médico-acadêmica, criar 
uma agenda de ações e estratégias alternativas capaz de minimizar os efeitos 
deletérios causados pela drástica redução no financiamento à pesquisa e à 
pós-graduação no quadro de crise econômica que o país vem atualmente 
enfrentando. 
 
Uma agenda propositiva: 
Em pleno século XXI, a expansão das fronteiras do saber aliada as novas e 
robustas mudanças na forma de obter, armazenar, transmitir e processar 
quantidades enormes de dados científicos, vem tendo como consequência 
importantes transformações na nossa competência de lidar com os grandes 
desafios que ora nos afligem. Para continuarmos sendo atores e não meros 
observadores desse momento histórico é indispensável à preservação do que 
o nosso país conquistou, nas últimas décadas, em ciência e tecnologia. 
Ciência entendida como um componente crucial do nosso acervo cultural e que 
abrange não só o exercício da pesquisa, qualquer que seja a sua motivação, 
mas também a definição e a gestão de políticas que reconheçam que a ciência, 
aliada à inovação tecnológica, é a única esperança para um desenvolvimento 
sustentável.  
A construção de uma agenda propositiva parte de duas premissas básicas, a 
saber: 

a) Preservação da capacidade das Universidades e Institutos de Pesquisa de 
fazer ciência e desenvolvimento tecnológico. Inclui-se aí a manutenção do 
pleno funcionamento dos Programas de Pós-Graduação e do Portal de 
Periódicos da CAPES. O corte de verbas nestas áreas pode significar o 
desmonte destas atividades, fundamentais para o desenvolvimento do país e 
cuja retomada demandará anos de reconstrução;  

b) A manutenção, como política de estado, da meta de se destinar 2% do PIB 
para as atividades de ciência e tecnologia.  
 
Propostas específicas: 

 Estimular, via incentivos fiscais, ações assistenciais e de pesquisa 
desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos, através doações por pessoas 
físicas e jurídicas. Como exemplo citamos programas muito bem sucedidos 
como o “Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)” e o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD); 

 Buscar empréstimos para programas nacionais de desenvolvimento científico-
tecnológico e de formação de recursos humanos em agências e bancos 
internacionais de fomento (e.g. Banco Mundial, BID, etc.); 

 Garantir recursos financeiros novos para programas novos. Nesta perspectiva 
o programa dos INCTs (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia) já 

Documento Oficial do Simpósio.
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avaliados devem ser mantidos, com a garantia de novos recursos para sua 
continuidade.  Ainda, o programa “Ciência sem Fronteiras” deve ser avaliado, e 
mantido com recursos não oriundos do FNDCT (Fundo Nacional do 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O componente deste mesmo 
programa, relativo a estudantes de graduação, deve ser transferido para o 
Ministério da Educação; 

 Recompor os recursos do FNDCT, uma vez que o Fundo Setorial do Petróleo 
(CT-Petro), que em passado recente garantiu um fluxo saudável de 
investimentos para C,T&I, teve reduzida drasticamente sua fonte de recursos 
como decorrência da nova legislação dos recursos dos royalties e partilha do 
petróleo. Ainda, solicitamos o descontingenciamento dos fundos setoriais; 

 Aplicar 50% dos recursos do Fundo Social criado pela Lei no 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, referente a recursos da exploração do Pré-Sal para as 
áreas de ciência e tecnologia, fundamentais para o desenvolvimento nacional, 
o combate à pobreza, inclusão social e redução das desigualdades sociais e 
regionais; 

 Criar e instalar o Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS) e o 
Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS), de modo a se definir a política 
de investimentos do Fundo Social, e, por conseguinte, as prioridades e a 
destinação dos recursos resgatados do mesmo; 

 Preservar a capacidade das Fundações de Apoio à Pesquisa dos estados 
(FAPs) de manter os seus respectivos programas de apoio à ciência, 
tecnologia e formação de recursos humanos;  

 Diminuir os entraves burocráticos na gestão e na prestação de contas de 
projetos em andamento ou a serem contratados; 

 A criação do MCTI há 30 anos mostrou que o país acertou. Assim, o MCTI 
deve desenvolver plenamente o papel de articulador das políticas de ciência, 
tecnologia e inovação, aumentando a interação com os demais ministérios e 
secretarias, bem como com os estados e municípios. 

 Modernizar e agilizar pesquisas clínicas, através da colocação do CONEP no 
MC&T, possibilitando obtenção de novos recursos financeiros independentes 
do governo, potencializando o desenvolvimento das pesquisas clinicas e 
colocando o Brasil no âmbito internacional.  
 
Prof. Francisco J. B. Sampaio – Presidente, Academia Nacional de Medicina 
Prof. Jacob Palis – Presidente, Academia Brasileira de Ciências  
Profa. Helena Nader – Presidente, Soc. Brasileira para o Progresso da Ciência 
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Academia Nacional de Medicina realiza simpósio sobre
financiamento à pesquisa

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina (ANM)  realizou um simpósio histórico sobre "Financiamento à pesquisa
e à pós‐graduação: problemas e perspectivas face à nova realidade econômica". Pela primeira vez, a
ANM, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências
(SBPC) sentaram‐se à mesa para discutir o tema.

Um grupo de trabalho, com membros das três instituições, preparou um documento assinado pelos
respectivos presidentes que será encaminhado à presidente Dilma Rousseff e a todos os ministérios
envolvidos. 

Veja a íntegra do documento final do simpósio:

Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência

Em 20 de agosto, a Academia Nacional de Medicina (ANM), a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) reuniram‐se em sessão plenária na sede da ANM,
para a discussão do tema ”Financiamento à pesquisa e à pós‐graduação: problemas e perspectivas face à
nova realidade econômica”. O objetivo da reunião foi o de, ouvida a comunidade médico‐acadêmica,
criar uma agenda de ações e estratégias alternativas capaz de minimizar os efeitos deletérios causados
pela drástica redução no financiamento à pesquisa e à pós‐graduação no quadro de crise econômica que
o país vem atualmente enfrentando.

Uma agenda propositiva:

Em pleno século XXI, a expansão das fronteiras do saber aliada as novas e robustas mudanças na forma de
obter, armazenar, transmitir e processar quantidades enormes de dados científicos, vem tendo como
consequência importantes transformações na nossa competência de lidar com os grandes desafios que ora
nos afligem. Para continuarmos sendo atores e não meros observadores desse momento histórico é
indispensável à preservação do que o nosso país conquistou, nas últimas décadas, em ciência e
tecnologia.

Ciência entendida como um componente crucial do nosso acervo cultural e que abrange não só o
exercício da pesquisa, qualquer que seja a sua motivação, mas também a definição e a gestão de
políticas que reconheçam que a ciência, aliada à inovação tecnológica, é a única esperança para um
desenvolvimento sustentável.

A construção de uma agenda propositiva parte de duas premissas básicas, a saber:

Ciência e Tecnologia

01/09/2015
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a) Preservação da capacidade das Universidades e Institutos de Pesquisa de fazer ciência e
desenvolvimento tecnológico. Inclui‐se aí a manutenção do pleno funcionamento dos Programas de Pós‐
Graduação e do Portal de Periódicos da CAPES. O corte de verbas nestas áreas pode significar o desmonte
destas atividades, fundamentais para o desenvolvimento do país e cuja retomada demandará anos de
reconstrução;

b) A manutenção, como política de estado, da meta de se destinar 2% do PIB para as atividades de
ciência e tecnologia.

Propostas específicas:

· Estimular, via incentivos fiscais, ações assistenciais e de pesquisa desenvolvidas por entidades sem
fins lucrativos, através doações por pessoas físicas e jurídicas. Como exemplo citamos programas muito
bem sucedidos como o “Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)” e o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD);

· Buscar empréstimos para programas nacionais de desenvolvimento científico‐tecnológico e de
formação de recursos humanos em agências e bancos internacionais de fomento (e.g. Banco Mundial, BID,
etc.);

· Garantir recursos financeiros novos para programas novos. Nesta perspectiva o programa dos INCTs
(Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia) já avaliados devem ser mantidos, com a garantia de novos
recursos para sua continuidade.  Ainda, o programa “Ciência sem Fronteiras” deve ser avaliado, e
mantido com recursos não oriundos do FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico). O componente deste mesmo programa, relativo a estudantes de graduação, deve ser
transferido para o Ministério da Educação;

· Recompor os recursos do FNDCT, uma vez que o Fundo Setorial do Petróleo (CT‐Petro), que em
passado recente garantiu um fluxo saudável de investimentos para C,T&I, teve reduzida drasticamente
sua fonte de recursos como decorrência da nova legislação dos recursos dos royalties e partilha do
petróleo. Ainda, solicitamos o descontingenciamento dos fundos setoriais;

· Aplicar 50% dos recursos do Fundo Social criado pela Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
referente a recursos da exploração do Pré‐Sal para as áreas de ciência e tecnologia, fundamentais para o
desenvolvimento nacional, o combate à pobreza, inclusão social e redução das desigualdades sociais e
regionais;

· Criar e instalar o Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS) e o Conselho Deliberativo
do Fundo Social (CDFS), de modo a se definir a política de investimentos do Fundo Social, e, por
conseguinte, as prioridades e a destinação dos recursos resgatados do mesmo;

· Preservar a capacidade das Fundações de Apoio à Pesquisa dos estados (FAPs) de manter os seus
respectivos programas de apoio à ciência, tecnologia e formação de recursos humanos;

· Diminuir os entraves burocráticos na gestão e na prestação de contas de projetos em andamento
ou a serem contratados;

· A criação do MCTI há 30 anos atrás mostrou que o país acertou. Assim, o MCTI deve desenvolver
plenamente o papel de articulador das políticas de ciência, tecnologia e inovação, aumentando a
interação com os demais ministérios e secretarias, bem como com os estados e municípios.

· Modernizar e agilizar pesquisas clínicas, através da colocação do CONEP no MC&T, possibilitando

01/09/2015
continuação
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obtenção de novos recursos financeiros independentes do governo, potencializando o desenvolvimento
das pesquisas clinicas e colocando o Brasil no âmbito internacional.

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

Prof. Jacob Palis – Presidente, Academia Brasileira de Ciências

Profa. Helena Nader – Presidente, Soc. Brasileira para o Progresso da Ciência

01/09/2015
continuação
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
20/08/2015

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
20/08/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a 8ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e solicitou 1 minuto 
de silêncio pelo falecimento do Acadêmico Julio Studart de Moraes. O 
Presidente Acadêmico Francisco Sampaio colocou em discussão a ata do 
dia 30/07/2015, que foi aprovada unanimemente. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos Acadêmicos. 
O Acadêmico Orlando Marques Vieira comunicou, com pesar, o falecimento 
do Prof. Ricardo Antonio Refi netti, da UFRJ, sendo, também, respeitado 
1 minuto de silêncio em sua homenagem. Em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio deu início ao Simpósio “Financiamento 
à Pesquisa e à Pós-Graduação: problemas e perspectivas face à nova 
realidade econômica” e convidou, para a composição da mesa, a Profª. 
Helena Nader, Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, o Prof. Jacob Palis, Presidente da Academia Brasileira de Ciências, 
e os Acadêmicos Nestor Schor, Rubens Belfort Jr., Marcello Barcinski, 
Eliete Bouskela e Jerson Lima da Silva. O Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio informou que o presente Simpósio dará origem a um documento 
ofi cial a ser encaminhado às autoridades competentes, e fez uma breve 
introdução ao tema, citando as difi culdades criadas pelo substancial corte, 
desde o início do ano, nas verbas anteriormente destinadas à pesquisa e à 
pós-graduação. Na sequência, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
convidou a Profª. Helena Nader para proferir a conferência “A situação atual 
do fi nanciamento à pesquisa e à pós-graduação no Brasil: subsídios para uma 
agenda propositiva”. Realizada no mais alto nível, a conferência foi debatida 
pelo Prof. Jacob Palis e pelos Acadêmicos Nestor Schor, Marcello Barcinski, 
Rubens Belfort Jr., Jerson Lima da Silva e Eliete Bouskela. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio abriu, então, a palavra para comentários da 
bancada acadêmica e os Acadêmicos Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, Mário Barreto Corrêa Lima, Antonio Egidio 
Nardi e Sérgio Novis se manifestaram. Dando prosseguimento ao Simpósio, 
o Prof. Jacob Palis e a Profª. Helena Nader teceram comentários fi nais. O 
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Presidente Acadêmico Francisco Sampaio nomeou a Comissão, composta 
pela Profª. Helena Nader e pelos Acadêmicos Nestor Schor, Rubens Belfort 
Jr. e Marcello Barcinski, responsável pela redação do documento oficial 
do Simpósio “Financiamento à Pesquisa e à Pós-Graduação: problemas e 
perspectivas face à nova realidade econômica” e, em seguida, encerrou a 
sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Sérgio 
Novis, Omar da Rosa Santos, Hiram Silveira Lucas, Carlos Alberto Mandarim-
de-Lacerda, Rubens Belfort Jr., Nestor Schor, Jayme de Marsillac, Azor José 
de Lima, Henrique Murad, Pietro Novellino, Ricardo Cruz, Orlando Marques 
Vieira, José Jesus de Camargo, Oswaldo Moura Brasil, Deolindo Couto, 
Antonio Egidio Nardi, Claudio Cardoso de Castro, Carlos Albero Basílio de 
Oliveira, Rui Haddad, Rubem de Andrade Arruda, Yvon Toledo Rodrigues, 
Marcello Barcinski, Milton Ary Meier, José Augusto da Silva Messias, Octavio 
Vaz, Glaciomar Machado, Mônica Gadelha, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, 
José Gomes Temporão, Eduardo Lopes Pontes, Carlos Alberto Barros 
Franco, Daniel Tabak, Patricia Rocco, Antonio Paes de Carvalho, Mário 
Barreto Corrêa Lima, Eliete Bouskela (37).
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VISITA GUIADA À ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA E CHÁ COM 

OS ACADÊMICOS
20/08/2015

 Na quinta feira, 20 de agosto, 
os alunos do 5º e 6º anos do curso 
médico de diversas faculdades do 
Rio de Janeiro, que estão inscritos 
no Curso de Atualização em Medi-
cina, Cirurgia e Ciências Aplicadas 
da Academia Nacional de Medicina, 
tiveram duas atividades originais e 
conjuntas. Uma Visita à ANM, co-
mandada pelo Acadêmico Orlando 
Marques Vieira, seguida pelo Chá 
com Acadêmicos, quando tiveram a 
oportunidade de conversar com Me-
dalhões da Medicina de diversas es-
pecialidades, incluindo o Acadêmico 
Ivo Pitanguy.
 O tour teve início no Hall de 
Entrada da ANM, onde o Acadêmi-
co Orlando Marques Vieira expôs, 
durante alguns minutos, informa-
ções históricas da Instituição, como 
o ano de fundação (em 1829, ain-
da no Império), suas mudanças de 
nome (até o atual nome de Acade-
mia Nacional de Medicina), sua mis-
são e alguns aspectos do seu fun-
cionamento cotidiano. No mesmo 
espaço, foi apresentada a coleção 
de bustos de importantes figuras da 
medicina no Brasil, como Fioravanti 
Alonso di Piero, Antônio Fernandes 
Figueira, Mário Pinotti, entre outros. 
Este conjunto, além do intrínseco 
valor histórico e artístico que pos-
sui, e a visão da Baía de Guanabara 
conferem ao Hall de Entrada da ANM 
uma beleza sem igual.

 A visita seguiu pelo imponen-
te Salão Nobre, onde acontecem o 
Chá Acadêmico das quintas-feiras e 
os coquetéis e jantares de confra-
ternização. O Acadêmico Orlando 
Marques Vieira expôs interessantes 
detalhes do mobiliário ali presente e 
dos quadros. Destacou, também, os 
painéis, principalmente o que retra-
ta a primeira Reunião de Diretoria 
da Academia de Medicina e aquele 
que mostra a primeira campanha de 
Saúde Pública no Brasil, organiza-
da por Oswaldo Cruz. O Anfiteatro 
Miguel Couto recebe as Sessões da 
ANM e o foram explicados os posicio-
namentos da Mesa Diretora, dos de-
mais Acadêmicos, dos palestrantes 
convidados e do público visitante.
 A Sala dos Acadêmicos, local 
em que estes se reúnem, de modo 
menos formal, para conversas e tro-
cas de opiniões, foi inaugurada em 
2015, ainda na gestão do Acadêmi-
co Pietro Novellino, e chama aten-
ção por sua excelente estrutura, 
composta por um mobiliário moder-
no, com mesas para reuniões, local 
para leitura e computadores com 
acesso à internet. Na ante-sala da 
Presidência, o Acadêmico Orlando 
Marques Vieira mostrou aos alunos 
as pinturas a óleo dos Presidentes 
da República que visitaram a ANM 
durante os seus mandatos. Já na 
Sala da Presidência, explicou alguns 
aspectos do mobiliário, com des-

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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taque para a cadeira utilizada pelo 
Imperador D. Pedro II, quando este 
comparecia, e presidia, às Sessões 
da Academia Nacional de Medicina.
 O Auditório Xavier Sigaud e a 
Área Administrativa, localizados no 
8º andar, também foram visitados 
pelos alunos. Por fim, o Acadêmico 
Orlando Marques Vieira explicou que 
os espaços que compõem o Museu, 
a Biblioteca e o Arquivo da Acade-

mia Nacional de Medicina estão em 
obras. Uma maquete de como fica-
rão os locais após as obras foi mos-
trada aos alunos, juntamente com 
explicações de como estes setores 
funcionarão, não apenas para pre-
servar a história da Medicina e da 
ANM, como também para ser uma 
área de exposição e de livre acesso 
a pesquisadores e ao público em ge-
ral.

Estudantes de Medicina recebendo explicações do Acadêmico Orlando Marques 
Vieira, sendo observados pelos Acadêmicos Ivo Pitanguy e

 Francisco Sampaio (Presidente da ANM)

Visita dos alunos à Sala da Presidência, com móveis do Império, recebendo 
explicações do Acadêmico Orlando Marques Vieira
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PROFESSOR CARLOS EDUARDO BRANDÃO MELLO É 
O NOVO MEMBRO TITULAR DA ANM

Em Sessão Secreta, nesta quinta-
-feira, 27 de agosto, Carlos Eduardo 
Brandão Mello foi eleito Membro Ti-
tular da Academia Nacional de Me-
dicina (ANM). Professor de Gastro-
enterologia, Brandão Mello, de 59 

Sessão de 27 de Agosto de 2015

anos, ocupará a cadeira nº 10 - Sec-
ção de Medicina, aberta em virtude 
do falecimento, em julho de 2014, 
do Acadêmico Aff onso Berardinelli 
Tarantino e que tem como Patrono 
Francisco da Costa Alvarenga.

Acadêmico Pietro Novellino (ex-Presidente da ANM), Professor Carlos Eduardo 
Brandão Mello, Acadêmico Francisco Sampaio (Presidente da ANM) e 

Acadêmico Mario Barreto Corrêa Lima
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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
27/08/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 9ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e solicitou ao 1º Secretário 
Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro que fi zesse as Comunicações da 
Secretaria. O Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro divulgou o Simpósio 
“Regenerative Medicine from Stem Cells to Organs”, organizado pela 
Acadêmica Patricia Rocco, a ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro, 
em Búzios-RJ. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra 
para as Comunicações dos Acadêmicos. Não havendo comunicações pelos 
Acadêmicos, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio informou que a 
reunião da Secção de Cirurgia, ocorrida hoje, aprovou os três candidatos, 
Drs. Alberto Schanaider, Claudio do Carmo Chaves e Pietro Accetta, à vaga 
da cadeira nº 21 - Patrono: Fernando Ferreira Vaz, aberta em virtude da 
passagem a Emérito do Acadêmico Umberto Perrotta. Em seguida, na 
Ordem do Dia, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio declarou a 
sessão secreta para as eleições de preenchimento da vaga da cadeira nº 
10, Secção de Medicina - Patrono: Pedro Francisco da Costa Alvarenga, 
ocorrida pelo falecimento do Acadêmico Aff onso Berardinelli Tarantino, 
sendo candidato o Dr. Carlos Eduardo Brandão Mello, e de concessão do 
Título de Honorário Estrangeiro, sendo candidato o Dr. Brunno von Ristow. 
Dando prosseguimento à Sessão Ordinária, o Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio comunicou que o Dr. Carlos Eduardo Brandão Mello 
foi eleito para a cadeira nº 10 - Secção de Medicina e que o Dr. Brunno 
von Ristow foi eleito para o Título de Honorário Estrangeiro. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, 
Pietro Novellino, Rubens Belfort Jr., Claudio Cardoso de Castro, Sergio 
Paulo Bydlowski, Carlos Gottschall, Sergio Novis, Omar da Rosa Santos, 
Deolindo Couto, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro, José Luiz Gomes do Amaral, 
Paulo Buss, Hiram Silveira Lucas, Antonio Egidio Nardi, Walter Zin, Cláudio 
Benchimol, Marcos Moraes, José Marcos Fisz, Oswaldo Moura Brasil, Ricardo 
Cruz, José Galvão Alves, Paulo Couto, Delta Madureira Filho, Luiz Fernando 



71

ANAIS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Volumes 182 - 183                                                                                                                                           Julho, Agosto, Setembro - 2015

Ferreira, Nestor Schor, Marcello André Barcinski, João Pedro Marques-
Pereira, Gerson Canedo de Magalhães, Jayme de Marsillac, Henrique Murad, 
Orlando Marques Vieira, Carlos Giesta, Celso Portela, Glaciomar Machado, 
José Manoel Jansen, Milton Ary Meier, Carlos Montenegro, Octavio Vaz, 
Manassés Claudino Fonteles, Rubem de Andrade Arruda, Maurício Rocha 
e Silva, Samir Rasslan, Fabio Biscegli Jatene, Omar Lupi, Antonio Paes de 
Carvalho, Léa Camillo-Coura, Adolpho Hoirisch, Mario Barreto Corrêa Lima, 
Arno von Ristow, Jacob Kligerman, Rui Haddad, Fernando Pires Vaz, Carlos 
Alberto Barros Franco, Carlos Telles, José Augusto Messias, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, Mônica Gadelha, Yvon Toledo Rodrigues, Azor José de 
Lima, Gilberto de Nucci, José Rodrigues Coura, Eduardo Lopes Pontes, Ruy 
Garcia Marques, Karlos Mesquita, José Carlos do Valle, Ronaldo Damião, 
Eliete Bouskela, Ivo Pitanguy, Marcus Túlio Haddad, Talita Franco, Jorge 
Alberto Costa e Silva (72).
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROMOVE DEBATE 
SOBRE O ENSINO MÉDICO, O PROGRAMA MAIS MÉDICOS E 

O PROGRAMA MAIS ESPECIALISTAS

 A Academia Nacional de Me-
dicina (ANM) promoveu, dia 03 de 
setembro, um Simpósio sobre Ensi-
no Médico, o Programa Mais Médi-
cos e o Programa Mais Especialistas. 
O Presidente da ANM, Acadêmico 
Francisco Sampaio, afi rmou que a 
ideia foi, além de discutir o assunto 
e propor sugestões, dar oportuni-
dade de que, na Academia, os dois 
lados da discussão pudessem expor 
suas ideias e argumentos.
 O encontro reuniu represen-
tantes da Associação Médica Brasi-
leira (AMB), da Comissão Nacional 
de Residência Médica, além do pre-
sidente da ANM, Francisco Sampaio, 
o presidente da AMB, Florentino 
Cardoso, o representante do Minis-
tério da Saúde, Francisco Eduardo 
de Campos (UMA-SUS), e os Aca-
dêmicos José Gomes Temporão (ex-
-ministro da Saúde), José Luiz Ama-
ral (ex-presidente da AMB) e Paulo 
Buss, sanitarista e ex-Presidente da 
Fiocruz, além de diversos membros 
da Academia Nacional de Medicina, 
médicos e representantes de enti-
dades médicas.
 O Presidente da Academia 
Nacional de Medicina nomeou uma 
comissão de 5 membros, represen-
tantes da ANM e AMB, que vão ela-
borar, em 2 semanas, um documen-
to propositivo e bem fundamentado, 
que será publicado e enviado à 

Sessão de 3 de Setembro de 2015

Presidência da República e aos Mi-
nistérios da Saúde e da Educação, 
procurando orientar e auxiliar o en-
caminhamento destas questões, tão 
importantes para a saúde da popu-
lação brasileira.
Alguns itens resumidos foram adian-
tados pela ANM e AMB:

• Os médicos brasileiros sempre 
estiveram à disposição para con-
tribuir com melhorias para a saú-
de da população, e muitas vezes 
foram ao Ministério da Saúde com 
propostas;
• A carreira de estado para médi-
cos da atenção básica vai melho-
rar muito a distribuição dos médi-
cos no País;
• O Ministério da Saúde, como 
parte de seu planejamento, de-
verá estimar e informar o número 
de médicos que o Brasil precisa 
por especialidade, onde devem 
trabalhar, com que regime de tra-
balho (CLT?) e com que salário;
• A CNRM (Comissão Nacional 
de Residência Médica) e a AMB 
(Associação Médica Brasileira) 
titulam médicos especialistas há 
décadas. O número de especia-
listas no Brasil pode aumentar 
rapidamente, desde que exis-
tam condições adequadas para 
treinamento em serviços espe-
cializados;
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• O governo federal e os muni-
cípios devem ampliar o apoio à 
atenção básica, incentivando a 
todos e não apenas a médicos re-
cém-formados, a ingressar na es-

tratégia de saúde da família;
• Os principais problemas da saú-
de pública no Brasil são sub-fi-
nanciamento e gestão deficiente, 
que deve ser aprimorada.

Mesa - 1ª Parte do Simpósio - Prof. Edmund Baracat (USP), Acad. Francisco 
Sampaio (Presidente ANM), Dr. Florentino Cardoso (Presidente AMB), Prof. Adnan 
Neser (Comissão de Residência Médica - SP) e Prof. Evandro G. de Sousa (UFU)

Mesa - 2ª Parte do Simpósio – Acad. José Gomes Temporão (ex Ministro da 
Saúde), Prof. Francisco Campos (UNA-SUS, Ministério da Saúde), Acad. Francisco 
Sampaio (Presidente ANM), Acad. Claudio Cardoso de Castro, (Secretário ANM), 

Dr. Florentino Cardoso (Presidente AMB) e Acad. José Luiz Gomes do Amaral 
(ex-Presidente AMB)
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04/09/2015

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  ANM promove simpósio sobre ensino médico e programa Mais Médicos

04/09 às 17h29  Atualizada em 04/09 às 17h36

ANM promove simpósio sobre ensino médico e programa Mais Médicos

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina (ANM) promoveu, nesta quinta‐feira (3), um simpósio sobre Ensino Médico, 

o Programa Mais Médicos e o Programa Mais Especialistas. O presidente da ANM, acadêmico Francisco Sampaio,
afirmou que a ideia foi, além de discutir o assunto e propor sugestões, dar oportunidade de que na Academia, os
dois lados da discussão pudessem expor suas ideias e argumentos.

O encontro reuniu representantes da Associação Médica Brasileira (AMB), da Comissão Nacional de Residência 
Médica, além do presidente da ANM, Francisco Sampaio, o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), 
Florentino Cardoso, o representante do Ministério da Saúde, Francisco Eduardo de Campos (UMA‐SUS), e os 
acadêmicos José Gomes Temporão (ex‐ministro da Saúde), José Luiz Amaral (ex‐presidente da AMB) e Paulo 
Buss, sanitarista e ex‐presidente da Fiocruz, além de diversos membros da Academia Nacional de Medicina, 
médicos e representantes de entidades médicas.

O presidente da Academia Nacional de Medicina nomeou uma comissão de 
cinco membros, representantes da ANM e AMB, que vão elaborar em duas 
semanas um documento propositivo e bem fundamentado, que será 
publicado e enviado à Presidência da República e aos Ministérios da Saúde 
e da Educação, procurando orientar e auxiliar o encaminhamento destas 
questões, tão importantes para a saúde da população brasileira.  Alguns 
itens resumidos foram adiantados pela ANM e AMB: 

‐ Os médicos brasileiros sempre estiveram à disposição para contribuir 

com melhorias para a saúde da população, e muitas vezes 

foram ao Ministério da Saúde com propostas;

‐ A carreira de estado para médicos da atenção básica vai melhorar muito a distribuição dos médicos no País;

‐ O Ministério da Saúde, como parte de seu planejamento, deverá estimar e informar o número de médicos que o 
Brasil precisa por especialidade, onde devem trabalhar, com que regime de trabalho (CLT) e com que salário;

‐ A CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica) e a AMB (Associação Médica Brasileira) titulam médicos 
especialistas há décadas. O número de especialistas no Brasil pode aumentar rapidamente, desde que existam 
condições adequadas para treinamento em serviços especializados;

‐ O governo federal e os municípios devem ampliar o apoio à atenção básica, incentivando a todos e não

apenas a médicos recém-formados, a ingressar na estratégia de saúde da família,

- Os principais problemas da saúde pública no Brasil são sub-financiamento e gestão deficiente, que deve ser
aprimorada

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/09/04/anm-promove-simposio-sobre-ensino-medico-e-programa-mais-medicos/

Ciência e Tecnologia

Mesa – 1ª parte do Seminário – Prof.
Baracat,AMB, Acad. Francisco Sampaio,
Presidente ANM. Dr. Florentino
Cardoso,Presidente AMB e representante das
Comissões de Residência Médica
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
03/09/2015

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
03/09/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 10ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão 
a ata do dia 06/08/2015, que foi aprovada unanimemente. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio informou que o Acadêmico José Luiz Gomes 
do Amaral, Diretor do Museu, e sua equipe conseguiram identifi car uma 
quantidade considerável de óculos históricos que compõem a Coleção 
da Academia Nacional de Medicina e que os itens que não precisam de 
restauro já se encontram expostos. O Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio apresentou ao plenário os óculos do Acadêmico Miguel Couto, 
Presidente Perpétuo da Academia Nacional de Medicina. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos 
Acadêmicos e, não havendo comunicações pelos Acadêmicos, solicitou 1 
minuto de silêncio pelo falecimento do Acadêmico Hélcio Alvarenga. Dando 
continuidade ao Simpósio “Ensino Médico e Especialidades Médicas”, que 
teve início à tarde, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou 
para composição da mesa o Prof. Florentino Cardoso, Presidente da 
Associação Médica Brasileira, o Prof. Francisco Eduardo de Campos, 
Secretário-Executivo da Universidade Aberta do SUS - Ministério da Saúde, 
o Acadêmico José Gomes Temporão, ex-Ministro da Saúde, e o Acadêmico 
José Luiz Gomes do Amaral, ex-Presidente da Associação Médica Brasileira. 
O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio passou, então, a palavra ao 
Prof. Florentino Cardoso e, na sequência, ao Prof. Francisco Eduardo de 
Campos para que proferissem suas conferências. Ambas as apresentações, 
realizadas em alto nível, foram amplamente debatidas pelos Acadêmicos 
José Gomes Temporão, José Luiz Gomes do Amaral, Daniel Tabak, José 
Rodrigues Coura e Paulo Buss. Em seguida, os Profs. Francisco Eduardo de 
Campos e Florentino Cardoso responderam aos comentários. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio nomeou a Comissão, composta pelos Profs. 
Florentino Cardoso e Edmund Baracat e pelos Acadêmicos Mario Barreto 
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Corrêa Lima, José Luiz Gomes do Amaral e Paulo Buss, responsável pela 
redação do documento oficial do Simpósio “Ensino Médico e Especialidades 
Médicas” e, em seguida, encerrou a sessão. Estiveram presentes os 
Acadêmicos: Francisco Sampaio, Paulo Buss, José Luiz Gomes do Amaral, 
Walter Zin, Adolpho Hoirisch, João Pedro Marques-Pereira, Pietro Novellino, 
José Manoel Jansen, Orlando Marques Vieira, Claudio Cardoso de Castro, 
Azor José de Lima, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Wanderley de Souza, 
José Augusto Messias, Raul Cutait, Yvon Toledo Rodrigues, Mario Barreto 
Corrêa Lima, Daniel Tabak, Marcello Barcinski, Luiz Fernando Ferreira, 
Ricardo Cruz, José Rodrigues Coura, Omar da Rosa Santos, Cláudio Tadeu 
Daniel-Ribeiro, Milton Ary Meier, Patricia Rocco, José Gomes Temporão, 
Celso Ferreira Ramos Filho, Raymundo Edson de Araújo Leitão, José Galvão 
Alves, Aderbal Sabrá, Carlos Alberto Barros Franco (32).
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 Com aula ministrada pelo 
Acadêmico José Galvão Alves, o 
tema do Curso de Atualização da 
ANM, no dia 03 de setembro, foi 
Diarreias Agudas. Dando início à 
apresentação, o palestrante discor-
reu sobre o conceito de diarreia, 
destacando que deve haver um au-
mento do volume do material fecal 
e da frequência de episódios, além 
de uma redução da consistência das 
fezes. Ao mostrar dados epidemio-
lógicos, informou que há cerca de 
2 bilhões de episódios de diarreias 
por ano no mundo e, destes casos, 
aproximadamente 2 milhões levam 
o paciente a óbito.
 Na sequência, o Acadêmico 
José Galvão Alves explicou a fisio-
logia intestinal, em relação à pro-
dução, circulação e absorção de lí-
quidos no tubo gastrointestinal, e 
classificou os quadros de diarreias 
em dois grandes grupos: não-infla-
matórias e inflamatórias, sendo que 
existe maior relação entre intestino 
delgado e as diarreias não-inflama-
tórias, assim como entre cólon e 
diarreias inflamatórias.
 A fisiopatologia dos dois ti-
pos de diarreias, principais causas e 
agentes etiológicos, o quadro clínico 
e a aparência das fezes foram as-
suntos abordados pelo palestrante 
com muita facilidade, clareza e di-
datismo. Em relação à clínica, o Aca-
dêmico José Galvão Alves lembrou 

aos alunos a importância da análise 
da gravidade de cada caso, sempre 
considerando os seguintes fatores: 
febre maior que 38,5º C, sinais de 
peritonite, presença de leucócitos e 
de sangue nas fezes, hipovolemia, 
duração maior que 3 dias, acompa-
nhamento de uma doença sistêmi-
ca.
 Sobre a terapêutica, o pa-
lestrante afirmou que a hidratação 
correta (oral ou venosa, repondo 
glicose e eletrólitos), além de evi-
tar alimentos como café, laticínios, 
gordura, álcool e fibras, são condu-
tas importantes. Comunicou, tam-
bém, que não é indicado o uso de 
anticolinérgicos e que a loperamida 
e o subsalicilato de bismuto devem 
ser utilizados apenas em condições 
específicas, assim como a necessi-
dade de iniciar antibioticoterapia. 
Ao fim da aula, o Acadêmico José 
Galvão Alves tirou dúvidas dos alu-
nos, que apresentaram situações 
clínicas vivenciadas e questionaram 
quais seriam as melhores condutas 
diagnósticas e de tratamento para 
os respectivos casos.
 O Acadêmico José Galvão Al-
ves é graduado em Medicina pela 
UFRJ e fez residência em Clínica 
Médica no Hospital São Francisco 
de Assis e na UFRJ. É especialista 
e Mestre em Gastroenterologia pela 
PUC-Rio e Doutor na mesma espe-
cialidade pela UFMG. Foi Professor 

DIARREIAS AGUDAS
03/09/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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de Clínica Médica e Gastroentero-
logia da Universidade Gama Filho, 
da Faculdade Souza Marques e da 
PUC-Rio. Publicou mais de 230 tra-
balhos em revistas e periódicos mé-
dicos, cerca de 20 livros e contribuiu 

em mais de 120 capítulos de livros. 
Atualmente, é membro de várias 
Sociedades Médicas, dentre elas a 
Sociedade Brasileira do Pâncreas e a 
Academia Latino-Americana de Nu-
trologia.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DEBATE “BELEZA 
E FEIURA” E A RELEVÂNCIA DOS REAIS VALORES DOS 

SERES HUMANOS

 A dualidade entre a beleza e 
a feiura foi tema de um profundo e 
instigante debate na quinta-feira, 
10 de setembro, na Academia Na-
cional de Medicina. O tema médico-
-fi losófi co foi abordado na palestra 
“A Beleza e a Feiura: o que há de 
objetivo quando se analisa o subje-
tivo”, proferida pelo Acadêmico Ri-
cardo Cruz. Em seguida, houve um 
amplo e concorrido debate de mais 
de uma hora, coordenado pelo Pre-
sidente Francisco Sampaio. A ques-
tão foi abordada por mais de 100 
pessoas, entre psiquiatras, neuro-
logistas, cirurgiões plásticos, anato-
mistas, além de especialidades em 
outras áreas e alunos dos 5º e 6º 
anos de Medicina.
 Com tema de cunho fi losó-
fi co, a apresentação foi baseada 
nas obras do italiano Umberto Eco. 
Criador e chefe, desde fevereiro de 
2003, do Centro de Atenção Espe-
cializada em Cirurgia Crânio-ma-
xilo-facial do Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (INTO), 
atendendo a pacientes com defor-
midades congênitas, do desenvol-
vimento e adquiridas (por trauma e 
tumores) do esqueleto crânio-facial, 
o Acadêmico Ricardo Cruz propôs 
uma refl exão sobre as verdadeiras 
identidades e os reais valores dos 
seres humanos.

Sessão de 10 de Setembro de 2015

 Com o auxílio de poetas, fi ló-
sofos e pensadores, do passado e do 
presente, o palestrante desenvolveu 
uma linha de pensamento a respeito 
do que objetivamente pode ser visto 
e sentido quando se analisa o belo e 
o feio, aspectos, a princípio, reves-
tidos de subjetividade. Revisitando 
passagens ao longo dos tempos, o 
Acadêmico destacou que a percep-
ção da beleza depende de ques-
tões históricas, normas sociais de 
padrão vigente, padrões cerebrais 
(a chamada beleza matemática) e 
fatores inconscientes e instintivos 
(a subjetividade, o gosto pessoal), 
e apresentou exemplos de pessoas 
que não se encaixam no padrão atu-
al de beleza, mas que conseguiram 
mostrar suas identidades através de 
seus valores e talentos.
 Ao fi nal de sua elogiada con-
ferência, o Acadêmico Ricardo Cruz 
citou os famosos versos do poeta 
Mario Quintana (“Por que prender a 
vida em conceitos e normas? O Belo 
e o Feio... O Bom e o Mau... Dor e 
Prazer... Tudo, afi nal, são formas e 
não degraus do Ser!”) e concluiu di-
zendo “A aparência do homem não 
vale nada. A essência do homem é o 
que vale. Só a moral, só a ética, só o 
caráter podem, efetivamente, salvar 
a humanidade. Não é a aparência, 
não é o belo, não é o feio”.
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O palestrante, Acadêmico Ricardo Cruz

Alunos do Curso de Atualização, de 5º e 6º anos de Medicina, 
no intervalo entre o curso e palestra

Auditório
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Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina debate "beleza e feiura"

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/09/11/academianacionaldemedicinadebatebelezaefeiura/ 1/2

11/09 às 13h04  Atualizada em 11/09 às 14h18

Academia Nacional de Medicina debate "beleza e feiura"
Acadêmicos, médicos e estudantes de medicina discutiram tema após palestra

Jornal do Brasil

A dualidade entre a beleza e a feiura foi tema de um profundo e instigante debate na quinta‐feira (10),
na Academia Nacional de Medicina. O tema médico‐filosófico foi abordado na palestra “A Beleza e a
Feiura: o que há de objetivo quando se analisa o subjetivo”, proferida pelo Acadêmico Ricardo Lopes da
Cruz.

Em seguida, houve um amplo e concorrido debate de mais de uma hora, coordenado pelo Presidente
Francisco Sampaio. A questão foi abordada por mais de 150 pessoas, entre psiquiatras, neurologistas,
cirurgiões plásticos, anatomistas, além de especialidades em outras áreas e alunos dos 5º e 6º anos de
Medicina. 

Confira os pontos mais importantes do debate:

A leitura da beleza, assim como da denominada feiura, pode ser realizada através de critérios objetivos
e subjetivos.

A beleza pode ser analisada através de questões históricas, normas sociais de padrão vigentes, padrões
ditos cerebrais (a beleza matemática) e também fatores inconscientes e instintivos na denominada
“subjetividade do gosto pessoal”.

Torna‐se desafiante, entretanto, a ideia defendida desde a Grécia antiga de que “aquilo que é belo é
amado; o que belo não é, não é amado” (Teógnis – século VI a.C.)

A mitologia greco‐romana apresenta Apolo como o Deus da Beleza; e Afrodite (mitologia grega) ou Vênus
(mitologia romana) como a Deusa da Beleza, no início de uma história antiga que destaca figuras como o
Davi de Michelangelo ou o belo clássico de Augusto de Prima Porta.

Ao longo da história, questões sociais, raciais, culturais e políticas foram surgindo, bem como a
convicção de que os padrões estéticos sempre seguem proporções matemáticas como as apresentadas por
Da Vinci, Fibonacci e mais recentemente Marcquardt.

Os mitos de Pigmalião e de Narciso tornaram‐se, da mesma forma, objeto de grande interesse na análise
psicológica da cultura ao belo.

A feiura também foi destacada em obras de Da Vinci e reforçada por artistas como Matsys, Della Porta,
Caravaggio e Bernini; porém foi sempre questionada no aforisma popular que diz que “a beleza está nos
olhos de quem a vê”.

A verdade é que mocinhos e vilões, de maneira geral, insistem em estereotipar a beleza e a feiura nas
histórias em quadrinhos e nos filmes que assistimos através das várias gerações.

Ciência e Tecnologia
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11/09/2015
continuação

Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  Academia Nacional de Medicina debate "beleza e feiura"

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/09/11/academianacionaldemedicinadebatebelezaefeiura/ 2/2

Artistas mais contemporâneos como Lucien Freud (e sua Big Sue),
Piccinini e Mansky colocaram a estética da feiura à prova com sua
arte apreciada por muitos.

Poetas e escritores escreveram sobre a feiuúra de forma
instigante, traçando paralelos sob vários ângulos como o poder; os
interesses escusos; o ridículo; e até mesmo com a velhice, mas é
Mário Quintana que estabelece um questionamento fundamental,
que diz respeito ao real valor de “se prender a vida em conceitos e
normas”.

Se a beleza e a feiura tratam na verdade, tão somente da
aparência do ser humano, não resta dúvida de que, nos dias de
hoje, é a essência do homem, seu caráter e seus preceitos de
moral e ética, que podem salvar a humanidade.

Afrodite, sec. II d.C., Museu de Atenas
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
10/09/2015

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
10/09/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a 11ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e abriu a palavra 
para as Comunicações dos Acadêmicos. Não havendo comunicações pelos 
Acadêmicos, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio informou que, após 
consulta com os Acadêmicos, fi cou decidida a não realização de posses de 
outras Academias na sede da Academia Nacional de Medicina. Na sequência, 
o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio convidou o Acadêmico Ricardo 
Cruz para proferir a conferência “A Beleza e a Feiúra: o que há de objetivo 
quando se analisa o subjetivo?”. Realizada com brilhantismo, a apresentação 
foi bastante elogiada e comentada pelos Acadêmicos Adolpho Hoirisch, 
Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Sérgio Novis, Celso Ferreira Ramos 
Filho, Omar da Rosa Santos e Henrique Murad. O Presidente Acadêmico 
Francisco Sampaio também permitiu a possibilidade de comentários e 
perguntas por escrito pela plateia. O Acadêmico Ricardo Cruz respondeu 
aos comentários e, em seguida, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
encerrou a sessão. Estiveram presentes os Acadêmicos: Francisco Sampaio, 
Omar da Rosa Santos, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, Omar Lupi, 
Marcello André Barcinski, Gerson Canedo de Magalhães, Meer Gurfi nkel, 
José Luiz Gomes do Amaral, José Manoel Jansen, Paulo Couto, Claudio 
Cardoso de Castro, Wanderley de Souza, Delta Madureira Filho, Hiram 
Silveira Lucas, Yvon Toledo Rodrigues, Ricardo Cruz, Henrique Murad, 
Carlos Telles, Eliete Bouskela, José Augusto Messias, José Marcos Fisz, 
Patricia Rocco, Oswaldo Moura Brasil, Celso Ferreira Ramos Filho, Arno von 
Ristow, Adolpho Hoirisch, Luiz Fernando Ferreira, Milton Ary Meier, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Marcos Moraes, Carlos Alberto Barros Franco, Luiz 
Felipe Mattoso, Rubem de Andrade Arruda, Pietro Novellino, Daniel Tabak, 
José Carlos do Valle, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (37).
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 No dia 10 de setembro, Ab-
dome Agudo foi o assunto aborda-
do pelo Acadêmico Delta Madurei-
ra Filho no Curso de Atualização da 
ANM. Após apresentar a definição 
de Abdome Agudo, o palestrante 
realçou que este quadro de dor ab-
dominal de início súbito necessita 
de definição diagnóstica e conduta 
terapêutica imediatas, principal-
mente quanto à realização, ou não, 
de procedimento cirúrgico. Dando 
continuidade à aula, classificou os 
quadros de Abdome Agudo em 5 
grandes grupos: inflamatório, obs-
trutivo, perfurativo, vascular e he-
morrágico, discorrendo acerca de 
suas características clínicas e etio-
logias.
 O Acadêmico Delta Madu-
reira, ao comentar sobre o diag-
nóstico, enfatizou a importância da 
anamnese, principalmente aspectos 
como tipo de dor, localização, início 
do quadro, evolução e ocorrências 
anteriores. O exame físico também 
é fundamental, sendo o “abdome 
em tábua” um sinal muito comum 
em situações de abdome agudo, 
afirmou o acadêmico. Ainda com re-
lação ao diagnóstico, o palestrante 
destacou que este deve ser confir-
mado através de exames labora-
toriais e de imagem, que, depen-
dendo do caso clínico, podem ser 
tomografia computadorizada, ul-
trassonografia, ressonância nuclear 

magnética e/ou conjunto de raio-x 
(rotina de abdome agudo).
 No que diz respeito à condu-
ta terapêutica imediata, o Acadêmi-
co Delta Madureira Filho expôs que 
o tratamento pode ser cirúrgico ou 
não-cirúrgico. Afirmou, também, 
que mesmo depois do paciente ser 
muito bem examinado e avaliado, 
se ainda existir dúvida sobre a con-
duta a ser adotada, é preferível o 
tratamento cirúrgico, pois o quadro 
de Abdome Agudo é quase sempre 
potencialmente muito grave e evo-
lui de forma muito rápida. As cau-
sas mais comuns de Abdome Agudo 
foram separadas, pelo palestrante, 
em seis grandes grupos:

• Distúrbios do trato gastrointesti-
nal, como apendicite aguda, úlcera 
perfurada e obstrução intestinal;
• Distúrbios do fígado, baço e trato 
biliar, como colecistite aguda e ro-
tura de baço;
• Distúrbios do trato gênito-uriná-
rio, como cólica renal e cistite agu-
da;
Distúrbios ginecológicos, como 
gravidez ectópica rota e torção de 
ovário;
• Distúrbios vasculares, como ro-
tura de aneurisma e trombose me-
sentérica;
• Distúrbios peritoneais e retrope-
ritoneais, como peritonite primária 
e hemorragia retroperitoneal. 

ABDOME AGUDO

10/09/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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 Ao final da aula, o Acadêmi-
co Delta Madureira Filho exibiu ca-
sos clínicos característicos de cada 
grupo e as condutas diagnósticas 
e terapêuticas mais apropriadas, 
inclusive fazendo uso de imagens 
e vídeos de procedimentos cirúr-
gicos. Na sequência, os alunos 
interagiram com o palestrante, 
sanando dúvidas e apresentando 
casos por eles vivenciados cotidia-
namente.

 O Acadêmico Delta Madu-
reira é graduado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina de Campos. 
É especialista, Mestre e Doutor em 
Cirurgia Geral pela UFRJ. Livre-do-
cente em Cirurgia Geral pela UERJ, 
também é Professor Titular do Curso 
de Pós-Graduação em Cirurgia Geral 
da PUC-Rio e Professor Associado em 
Cirurgia Geral da UFRJ. É membro do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da 
International College of Surgeons.
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ACADÊMICA ANNA LYDIA PINHO DO AMARAL 
É HOMENAGEADA

 Emoção e felizes recordações 
marcaram a “Sessão da Saudade” 
realizada na sede da Academia Na-
cional de Medicina, na quinta-feira, 
dia 17 de setembro de 2015, em ho-
menagem à Acadêmica Anna Lydia 
Pinho do Amaral, falecida em 25 de 
junho de 2015.
 Os Acadêmicos Pietro Novelli-
no, ex-Presidente da ANM, e Yvon 
Toledo Rodrigues, grandes amigos 
da reverenciada da tarde, proferi-
ram mensagens emocionadas de 
lembrança, saudando a trajetória 
pessoal e profi ssional da Acadêmica 
Anna Lydia Pinho do Amaral. Além 
deles, também prestaram tributos 
cheios de apreço os Acadêmicos 
Omar da Rosa Santos, Ricardo Cruz, 
Hiram Silveira Lucas, José Osmar 
Medina, Celso Ferreira Ramos Filho, 
Octavio Vaz, Murillo Côrtes Drum-
mond e Francisco Sampaio, Presi-
dente da ANM.
 Por fi m, o Dr. Luiz Fernando, 
fi lho da Acadêmica Anna Lydia Pi-
nho do Amaral, agradeceu o sincero 
carinho demonstrado pelos Acadê-
micos e pela Academia Nacional de 
Medicina nesta Sessão da Saudade. 
 Anna Lydia Pinho do Amaral 
nasceu no Pará, em 04 de abril, vin-
do para o Rio de Janeiro na sua ado-
lescência para fazer vestibular para 
Medicina, na “Faculdade Nacional 
de Medicina”, atual UFRJ, e, sendo 

“SESSÃO DA SAUDADE”

de 17 de Setembro de 2015

aprovada, concluiu o Curso Médico 
em 1955.
 A Acadêmica ingressou por 
Concurso Público no Antigo IAPI e 
foi a primeira mulher de um Hospital 
do INAMPS, o Hospital de Ipanema, 
onde foi Diretora. Anna Lydia Pinho 
do Amaral foi, também, a primei-
ra mulher Presidente da Sociedade 
de Ginecologia e Obstetrícia do Rio 
de Janeiro, no período 1993-1995. 
Recebeu inúmeros Prêmios e Hon-
rarias de Sociedades Médicas e não 
Médicas, inclusive internacionais.
 Ocupou, com grande brilhan-
tismo, a Cadeira nº 79, para a qual 
foi eleita em 20 de abril de 1995 e 
empossada em 20 de junho do mes-
mo ano, sucedendo ao eminente 
Acadêmico Hilton Rocha, tendo sido 
recebida pelo Acadêmico Yvon Rodri-
gues. Prestou signifi cativa contribui-
ção a esta Casa como 1º Tesoureiro 
(gestão Jarbas Porto), Secretária da 
Secção de Cirurgia (gestão Rubem 
David Azulay) e em duas outras Di-
retorias, ocupando a 1ª Vice-Presi-
dência (2009-2011) e a Diretoria do 
Arquivo (2013-2015). Destaca-se 
que, em mais de 185 anos de exis-
tência da Academia Nacional de Me-
dicina, pela primeira vez o cargo de 
1º Vice-Presidente foi exercido por 
uma Acadêmica, tendo ela ocupado 
a cadeira da Presidência em algu-
mas sessões.
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Orador Acadêmico Pietro Novellino Orador Acadêmico Yvon Toledo 
Rodrigues

Familiares da Acadêmica Anna Lydia 
Pinho do Amaral

Bancada Acadêmica durante a 
"Sessão da Saudade"

Da esquerda para a direita: Acadêmicos Hiram Silveira Lucas, Anna Lydia Pinho 
do Amaral, Pietro Novellino e Francisco Sampaio (no ano de 2005)
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ATA
17/09/2015

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
17/09/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA.

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
abriu a 12ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e abriu a palavra 
para as Comunicações dos Acadêmicos. Não havendo comunicações pelos 
Acadêmicos, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio declarou a sessão 
secreta para a eleição de preenchimento da vaga da cadeira nº 21 - Secção 
de Cirurgia, Patrono: Fernando Ferreira Vaz, aberta em virtude da passagem 
a Emérito do Acadêmico Umberto Perrotta, sendo candidatos os Drs. 
Alberto Schanaider, Claudio do Carmo Chaves e Pietro Accetta. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio declarou aberta a vaga da cadeira nº 21 - 
Secção de Cirurgia, tendo em vista que os candidatos não alcançaram o 
quórum necessário para a eleição, e encerrou a sessão. Estiveram presentes 
os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Manassés Claudino Fonteles, Sérgio 
Novis, Omar da Rosa Santos, Claudio Cardoso de Castro, Alcino Lázaro, Carlos 
Alberto Mandarim-de-Lacerda, Pietro Novellino, José de Jesus Camargo, 
Hiram Silveira Lucas, Wanderley de Souza, Walter Zin, José Medina Pestana, 
Adolpho Hoirisch, Jayme de Marsillac, Murillo Côrtes Drummond, Oswaldo 
Moura Brasil, Ricardo Cruz, Yvon Toledo Rodrigues, Carlos Giesta, Antonio 
Egidio Nardi, Carlos Montenegro, Jorge Alberto Costa e Silva, Azor José de 
Lima, Orlando Marques Vieira, Cláudio Benchimol, Celso Portela, Luiz Felipe 
Mattoso, Celso Ferreira Ramos Filho, Mario Barreto Corrêa Lima, José Carlos 
do Valle, José Manoel Jansen, Sergio Paulo Bydlowski, Rubens Belfort Jr., 
Omar Lupi, Octavio Vaz, Paulo Buss, Umberto Perrotta, Eliete Bouskela, 
Antonio Paes de Carvalho, Marcos Moraes, Jacob Kligerman, Carlos Alberto 
Basílio de Oliveira, José Augusto Messias, Delta Madureira Filho, Raul Cutait, 
Deolindo Couto, Joaquim José do Amaral Castellões, Henrique Murad, 
Rui Haddad, José Galvão Alves, Arno von Ristow, Mônica Gadelha, Isaac 
Vaissman, Carlos Telles, Rubem de Andrade Arruda, Marcus Túlio Haddad, 
Ruy Garcia Marques, Léa Camillo-Coura, Aníbal Gil Lopes, Ronaldo Damião, 
Carlos Paiva Gonçalves, Fernando Vaz, Meer Gurfi nkel, Roberto Soares de 
Moura, Milton Ary Meier, Paulo Niemeyer Filho, Karlos Mesquita, Jerson Lima 
da Silva, Aderbal Sabrá, Paulo Couto, Daniel Tabak, Samir Rasslan (73).
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 O Curso de Atualização da 
ANM do dia 17 de setembro teve 
como tema da aula as Afecções Ab-
dominais Agudas no idoso. A Aula 
foi ministrada pelo acadêmico Samir 
Rasslan.
 O palestrante iniciou a aula 
definindo Abdome Agudo, e quais os 
tipos de Abdome Agudo mais pre-
valentes no idoso. Afirmou que este 
quadro de dor abdominal necessi-
ta de definição diagnóstica precisa 
e da definição da necessidade, ou 
não, de procedimento cirúrgico.
 A importância da anamnese 
e exame físico do paciente foi mos-
trada pelo acadêmico Samir Rass-
lan, ao perguntar e debater com os 
alunos, como estes, em seus coti-
dianos, no Internato, agiam no pri-
meiro contato com o paciente com 
dor abdominal aguda. Aspectos da 
anamnese (como tipo de dor, locali-
zação, início do quadro e outros), e 
também do exame físico, como pal-
pação e ausculta, foram amplamen-
te debatidos.
 A seguir, o palestrante classi-
ficou os quadros de Abdome Agudo 
em cinco grandes grupos: inflama-
tório, obstrutivo, perfurativo, vas-
cular e hemorrágico.
 Seguindo a mesma linha di-
dática quando do debate da anam-
nese e exame físico, o palestrante, 
neste momento da aula, apresenta-
va uma patologia, de um dos cin-

co grandes grupos, e perguntava 
aos alunos quem já tinha vivencia-
do um caso semelhante. Os alunos 
apresentavam suas experiências e o 
palestrante, no decorrer do debate, 
ia apresentando a definição, quadro 
clínico e as condutas mais apropria-
das, através de slides e vídeos de 
cirurgias e procedimentos, em cada 
patologia.
 Em linhas gerias, o pales-
trante afirmou que o Diagnóstico 
deve ser confirmado, principalmen-
te, através de exames de imagens 
(tomografia computadorizada, ul-
trassonografia, ressonância nuclear 
magnética e/ou conjunto de raio-x), 
de acordo com cada caso clínico.
 Em relação à conduta tera-
pêutica, o palestrante afirmou que 
o tratamento pode ser cirúrgico ou 
não-cirúrgico. Vários casos clínicos 
foram apresentados e debatidos 
com os alunos, principalmente em 
relação à necessidade, ou não, de 
cirurgia, e as condutas mais especí-
ficas nos casos não-cirúrgicos.
 Por fim, o palestrante se co-
locou à disposição dos alunos, e 
respondeu às dúvidas e questiona-
mentos sobre as condutas nos casos 
abordados e apresentados.
 O Acadêmico Samir Rasslan 
é graduado em Medicina pela Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. 
Fez residência em cirurgia geral na 

AFECÇÕES ABDOMINAIS AGUDAS 
NO IDOSO
17/09/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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Santa Casa de SP. É Mestre e Dou-
tor em Medicina pela Santa Casa de 
São Paulo e Professor Livre-Docen-
te em cirurgia pela UNICAMP. É Ex-
-Professor titular do Departamento 
de Cirurgia da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e Ex-Professor titular do De-

partamento de Cirurgia da Faculda-
de de Medicina da USP. Atualmente 
é Professor Titular Sênior do Depar-
tamento de Cirurgia da FMUSP. Foi 
Presidente do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões e da Sociedade Paname-
ricana de Trauma. É Fellow do Ame-
rican College of Surgeons.
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BUSCA POR ARTIGOS CIENTÍFICOS 
NA INTERNET

17/09/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

 No dia 17 de setembro, com 
aula do Acadêmico Samir Rasslan, o 
Curso de Atualização da ANM abor-
dou as Afecções Abdominais Agu-
das no Idoso. O palestrante iniciou 
a aula definindo Abdome Agudo e 
os tipos mais prevalentes nos ido-
sos. Afirmou que este quadro de dor 
abdominal demanda definição diag-
nóstica precisa e confirmação da ne-
cessidade, ou não, de procedimento 
cirúrgico.
 O Acadêmico Samir Rass-
lan debateu com os alunos acerca 
de como, em seus cotidianos, estes 
agem no primeiro contato com o 
paciente com dor abdominal aguda. 
A importância e aspectos da anam-
nese (como tipo de dor, localização, 
início do quadro e outros) e do exa-
me físico, como palpação e auscul-
ta, foram amplamente debatidos.
 A seguir, o palestrante classi-
ficou os quadros de Abdome Agudo 
em cinco grandes grupos: inflama-
tório, obstrutivo, perfurativo, vas-
cular e hemorrágico. Seguindo a 
mesma linha didática quando do de-
bate da anamnese e exame físico, 
o Acadêmico Samir Rasslan, neste 
momento da aula, apresentava uma 
patologia, de um dos cinco grandes 
grupos, e perguntava aos alunos 
quem já tinha vivenciado um caso 
semelhante. Enquanto os alunos 
compartilhavam suas experiências, 

o palestrante explicava a definição, 
o quadro clínico e as condutas mais 
apropriadas através de slides e ví-
deos de cirurgias e procedimentos.
 Em linhas gerias, o pales-
trante afirmou que o diagnóstico 
deve ser confirmado, principalmen-
te, através de exames de imagens 
(tomografia computadorizada, ul-
trassonografia, ressonância nuclear 
magnética e/ou conjunto de raio-x), 
de acordo com cada caso clínico. 
Em relação à conduta terapêutica, 
o Acadêmico Samir Rasslan afirmou 
que o tratamento pode ser cirúrgico 
ou não-cirúrgico. Vários casos clíni-
cos foram apresentados e debatidos 
com os alunos, principalmente em 
relação à necessidade, ou não, de 
cirurgia e às condutas mais especí-
ficas nos casos não-cirúrgicos. Por 
fim, as dúvidas levantadas pelos 
alunos foram respondidas.
 O Acadêmico Samir Rasslan 
é graduado em Medicina pela Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. 
Fez Residência em Cirurgia Geral na 
Santa Casa de SP. É Mestre e Dou-
tor em Medicina pela Santa Casa de 
São Paulo e Professor Livre-Docen-
te em Cirurgia pela UNICAMP. É ex-
-Professor Titular do Departamento 
de Cirurgia da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e ex-Professor Titular do De-
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partamento de Cirurgia da Faculda-
de de Medicina da USP. Atualmente, 
é Professor Titular Sênior do Depar-
tamento de Cirurgia da FMUSP. Foi 

Presidente do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões e da Sociedade Paname-
ricana de Trauma. É Fellow do Ame-
rican College of Surgeons.
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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
TRANSMITE, COM INTERATIVIDADE, 
SIMPÓSIO DE NEURO-ONCOLOGIA 
DO HOSPITAL DA BENEFICÊNCIA 

PORTUGUESA DE SÃO PAULO

19/09/2015

 Neste sábado, 19 de setem-
bro, a Academia Nacional de Medici-
na, mais uma vez, abriu suas portas 
para atividades de estudantes de 
Medicina, através das Ligas Acadê-
micas. Utilizando a tecnologia dis-
ponível em sua sede, desta vez no 
Auditório Xavier Sigaud, a ANM re-
alizou uma videoconferência com o 
Hospital da Beneficência Portugue-
sa de São Paulo e transmitiu para o 
Rio de Janeiro, interativamente, o II 
Simpósio de Neuro-Oncologia orga-
nizado pela instituição paulista.
 O evento, de grande relevân-
cia para a oncologia, a neurologia e 
a neurocirurgia, contou com a par-
ticipação da equipe do site neuro-
cirurgiabr.com, um dos perfis mais 

populares e de maior atuação nas 
mídias sociais na especialidade.
 O simpósio foi dividido em 
três módulos e teve início com uma 
análise dos cinco principais artigos 
publicados em 2014/2015 nas áreas 
de oncologia, radioterapia e neuro-
cirurgia. Em seguida, tumores pri-
mários de Sistema Nervoso Central 
e metástases foram os temas abor-
dados.
 A videoconferência no Polo 
Rio de Janeiro foi organizada pela 
Academia Nacional de Medicina e 
pela Liga Acadêmica de Neuroana-
tomia e Neurocirurgia da Universi-
dade Estácio de Sá, com o apoio do 
Diretório Acadêmico Oswaldo Cruz 
da Faculdade Souza Marques.

Estudantes acompanham a videoconferência
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21/09/2015

 Jornal do Brasil  Ciência e Tecnologia  ANM, ABC e entidades do setor de ciência lançam manifesto contra a fusão da Capes e do CNPq

http://www.jb.com.br/cienciaetecnologia/noticias/2015/09/21/anmabceentidadesdosetordeciencialancammanifestocontraafusaodacap… 1/2

21/09 às 09h24  Atualizada em 21/09 às 10h12

ANM, ABC e entidades do setor de ciência lançam
manifesto contra a fusão da Capes e do CNPq

Jornal do Brasil

A Academia Nacional de Medicina, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência e entidades do setor de ciência divulgaram um manifesto dirigido à presidenta Dilma
Rousseff, de apoio ao ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação com relação à fusão da Capes e do
CNPq.

As entidades destacam que a medida "poderá trazer consequências comprometedoras tanto para o
sistema de ensino brasileiro, como para o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação."

Confira o manifesto: 

ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA, ACADEMIA
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS,
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA
O PROGRESSO DA CIÊNCIA e
OUTRAS ENTIDADES DO
SETOR DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, MANIFESTAM
APOIO AO MCTI A RESPEITO

DA FUSÃO DA CAPES E DO CNPQ

São Paulo, 18 de setembro de 2015. SBPC‐ 204/Dir. 

Excelentíssima Senhora Presidenta DILMA VANA ROUSSEFF 

Presidência da República Brasília, DF

Senhora Presidenta,

A Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Academia Nacional de Medicina (ANM), a Associação Nacional
de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), a Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), a Associação Fórum Nacional de Gestores
de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa (CONFAP), o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CONSECTI), e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) vêm, respeitosamente,
dirigir‐se a Vossa Excelência com o objetivo de manifestar inteiro apoio à posição do ministro de
Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, pela não fusão da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Ciência e Tecnologia

Cristina Quintella, Francilene Garcia, Gerson Valença Pinto, Helena B. Nader, Francisco J. B.
Sampaio, Sergio Luiz Gargioni e Jacob Palis assinam o manifesto
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(CNPq). Esta medida poderá trazer consequências comprometedoras tanto para o sistema de ensino
brasileiro, como para o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. 

Seria uma medida equivocada sob todos aspectos já que as duas instituições, criadas e desenvolvidas ao
longo de mais de seis décadas, têm missões bastante claras e complementares que funcionam como
pilares do sistema educacional e científico do País. A coexistência da Capes e do CNPq é fundamental
para o nosso desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. Mexer nessas estruturas é
fragilizar um dos alicerces – talvez o mais importante deles – de sustentação do Brasil contemporâneo
que mira um futuro promissor para todos os brasileiros. 

Ainda a comunidade científica, tecnológica e de inovação, reitera a importância da manutenção do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando se evidencia o impacto da ciência, tecnologia e
inovação em nosso País, torna‐se clara a relevância da existência do MCTI nos últimos 30 anos.

Saudações cordiais,

Jacob Palis, Presidente, Academia Brasileira de Ciências

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

Francilene Garcia, Presidente da ANPROTEC e do CONSECTI

Gerson Valença Pinto, Presidente da ANPEI

Cristina Quintella, Presidente do FORTEC

Sergio Luiz Gargioni, Presidente do CONFAP

Helena B. Nader, Presidente da SBPC
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Cientistas enviam carta a Dilma contra possível fusão da Capes com o CNPq  Jornal O Globo

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cientistasenviamcartadilmacontrapossivelfusaodacapescomcnpq17591726

EDUCAÇÃO

Cientistas enviam
carta a Dilma contra

possível fusão da
Capes com o CNPq

Segundo rumores, medida estaria em análise em
meio ao planejamentoda reforma ministerial

POR RAPHAEL KAPA

24/09/2015 14:53 / atualizado 24/09/2015 19:37

RIO  Cientistas de diferentes entidades da área acadêmica

enviaram uma carta à presidente Dilma Rousseff criticando uma

possível fusão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC),

com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e

Inovação (MCTI). Eles formularam o documento baseados em

rumores de que a reforma ministerial planejada pelo governo pode

resultar nessa junção entre os dois importantes órgãos de fomento à

pesquisa nacional.

"Esta medida poderá trazer consequências

comprometedoras tanto para o sistema de

ensino brasileiro, como para o nosso sistema de

ciência, tecnologia e inovação. Seria uma

medida equivocada sob todos aspectos já que as

duas instituições, criadas e desenvolvidas ao

longo de mais de seis décadas, têm missões

bastante claras e complementares que

funcionam como pilares do sistema educacional

e científico do País", informa a nota, que pode

ser lida na íntegra aqui.

g1 ge gshow famosos vídeos
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O documento é assinado pela Academia

Brasileira de Ciências (ABC), Academia Nacional de Medicina (ANM),

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos

Inovadores (Anprotec), Associação Nacional de Pesquisa e

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Associação

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de

Tecnologia (Fortec), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de

Amparo à Pesquisa (Confap), o Conselho Nacional de Secretários para

Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), e também pela

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

De acordo com o presidente da ANM, Francisco Sampaio, não é válido

o argumento de que a fusão serviria para reduzir custos. Ele diz que a

Capes e o CNPq são alguns dos órgãos mais enxutos do Governo

Federal no que diz respeito     ao pessoal e que, para reduzir gastos, a 

União provavelmente cortaria verbas de pesquisa.

— Os dois sitemas funcionam muito bem e são grandes, uma fusão 

seria um desastre completo, porque seria muito difícil de administrar. 

O gasto com pessoal é mínimo. O que existe é o gasto com 

financiamento de pesquisas. Se a fusão das instituições tem como 

objetivo diminuir o gasto, significa que vão cortar a pesquisa. O 

dinheiro utilizado na pesquisa não é um gasto, é um investimento. 

Gasto é quando você tem um ministério onde ninguém trabalha e só 

recebe— criticou Sampaio.

Segundo o presidente da ABC, Jacob Palis, a iniciativa para a 

elaboração da carta surgiu quando os grupos souberam, através de 

pessoas ligadas ao governo, que existia esta possibilidade de fusão:

-  liguei para o ministro Aldo Rebelo (da Ciência, Tecnologia e
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Inovação), que sempre foi muito atencioso com a gente, na mesma

hora que tive essa informação. Ele me informou que falou com a

presidente e que estava afastada essa hipótese. Acredito que ele esteja

trabalhando firme para que isso não aconteça.

A nota assinada por todos os grupos mostra preocupação com as

consequências que este movimento pode causar.

"Mexer nessas estruturas é fragilizar um dos alicerces – talvez o mais

importante deles – de sustentação do Brasil contemporâneo que mira

um futuro promissor para todos os brasileiros", informa.

As associações resolveram fazer a nota para ratificar a necessidade da

independência das duas agências governamentais.

 O fato dessa junção é muito séria para nós. Mesmo na

dúvida, nós resolvemos escrever a carta. Certamente, se acontecer,

será muito ruim. São focos diferentes. O CNPq tem foco em recurso

para as pesquisas. A Capes, em pessoas. Tem uma parte em comum,

que se complementa, mas, na origem, são focos diferentes  analisa

Palis.

Em nota, o CNPq, ao reconhecer e agradecer o apoio das entidades

que assinam o referido documento, ressalta sua bemsucedida história

de mais de seis décadas de atuação que, somadas às atuais ações,

garantem sua inserção independente no Sistema de ciência, tecnologia

e inovação nacional.

"Além disso, o CNPq não só atua como órgão executor de políticas de

C,T&I do MCTI, como também contribui na formulação de políticas

públicas para o setor. Políticas, essas, sempre traçadas em

transparente parceria com a comunidade científica e empresarial

brasileiras".

Procurados, o MEC afirmou que era necessário entrar em contato com

a Capes. A assessoria da Capes afirmou que não comentará a carta. O

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não se manifestou.
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PRESTA TRIBUTO AO ACADÊMICO 

GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO

“SESSÃO DA SAUDADE”

de 24 de Setembro de 2015

 Na tarde de quinta-feira, 24 
de setembro, durante a “Sessão 
da Saudade”, o Acadêmico Gilberto 
Mendes de Oliveira Castro, falecido 
no dia 05 de agosto de 2015, teve 
vida e obra recordadas por Acadê-
micos, familiares e amigos.
 Em sua mensagem, o Acadê-
mico Antonio Paes de Carvalho re-
latou que conhecia Gilberto Mendes 
de Oliveira Castro desde a infância 
e lembrou sua extraordinária pes-
soa humana. O Acadêmico Marcello 
André Barcinski, por sua vez, em 
depoimento emocionado, recordou 
momentos de sua grande parceria 
com o homenageado, como compa-
nheiro de trabalho e como amigo. 
Com a voz embargada, saudando o 
Acadêmico Gilberto Mendes de Oli-
veira Castro, citou versos atribuídos 
a Fernando Pessoa:
 “O valor das coisas não está 
no tempo em que elas duram, mas 
na intensidade com que aconte-
cem. Por isso, existem momentos 
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis!”
 Os Acadêmicos Carlos Alberto 
Mandarim-de-Lacerda, Sérgio No-
vis, Antonio Egidio Nardi, José de 
Jesus Camargo, Hiram Silveira Lu-
cas, Ricardo Cruz e Francisco Sam-

paio, Presidente da ANM, também 
lembraram boas histórias vividas 
junto ao Acadêmico Gilberto Men-
des de Oliveira Castro. Ao fi nal da 
Sessão, Claudia, fi lha do homena-
geado, destacou que seu pai, ape-
sar de extremamente dedicado ao 
trabalho, sempre foi muito presente 
na vida da família e agradeceu as 
mensagens de carinho e a iniciativa 
da ANM.
 Gilberto Mendes de Oliveira 
Castro nasceu em 1940 e, em 1959, 
ingressou na Faculdade de Medici-
na da Universidade do Brasil e no 
Instituto de Biofísica, a convite do 
Professor Carlos Chagas Filho. Em 
1964, doutorou-se no mesmo Ins-
tituto, sob orientação do Acadêmico 
Antonio Paes de Carvalho. Realizou 
pós-doutoramento na Columbia Uni-
versity. Seu interesse em comunica-
ção celular levou-o à colaboração 
com o Acadêmico Marcello André 
Barcinski.
 Foi monitor, instrutor, profes-
sor assistente, professor adjunto e 
professor titular na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. Dedicou-se 
intensamente ao ensino, tendo sido 
chefe de departamento (por quatro 
mandatos), coordenador de pós-
-graduação, vice-diretor e diretor do 
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Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho.
 Foi presidente da Sociedade 
Brasileira de Biofísica e bolsista 1A 
do CNPq por 15 anos, tendo cance-
lado sua bolsa ao assumir o cargo 
de Pró-Reitor de Pós-Graduação e 
Pesquisa na UFRJ. Participou, ainda, 
do Conselho Técnico e do Conselho 

Deliberativo da CAPES. Em 1997, 
tornou-se reitor da Universidade Es-
tácio de Sá. Em 1998, recebeu, da 
Presidência da República, o título de 
Comendador da Ordem Nacional do 
Mérito Científico.
 Tornou-se Membro Titular da 
Academia Nacional de Medicina em 
17 de outubro de 1995.

Familiares do homenageado 
Acadêmico Gilberto Mendes 

de Oliveira Castro

Acadêmico Marcello André Barcinski

Acadêmicos Antonio Egidio Nardi, 
Francisco Sampaio e Antonio Paes de 

Carvalho

Acadêmico 
Gilberto Mendes de Oliveira Castro
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OS DESAFIOS GLOBAIS DA PESQUISA EM SAÚDE 
SÃO DISCUTIDOS NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

 São grandes as difi culdades 
enfrentadas, globalmente, na ges-
tão e nas políticas de pesquisa para 
a saúde. Esta é a análise oriunda 
da discussão realizada na quinta-
-feira, 24 de setembro, na Acade-
mia Nacional de Medicina. A partir 
da conferência “Desafi os Globais da 
Pesquisa em Saúde”, proferida pelo 
Prof. Reinaldo Guimarães, Vice-Pre-
sidente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Química Fina (Abifi na), 
apresentado pelo ex-Ministro da 
Saúde Acadêmico José Gomes Tem-
porão, médicos e estudantes deba-
teram, com entusiasmo, a questão.
 A palestra selecionou alguns 
dentre as dezenas, ou talvez cente-
nas, de desafi os nesse campo. Para 
isso, utilizou-se de dois critérios: 
em primeiro lugar, focalizou os de-
safi os cujo enfrentamento envolve 
aspectos de gestão e de políticas de 
ciência, tecnologia e inovação e de 
saúde, deixando de lado os grandes 
desafi os de base técnica existentes 
nos campos biomédico, tecnológico, 
epidemiológico e clínico; em segun-
do lugar, optou por focalizar desa-
fi os de pesquisa com uma interface 
mais visível em relação aos cuida-
dos de saúde.
 Seguindo esses critérios, fo-
ram abordados quatro grandes de-
safi os globais, a saber: 1) a “crise 
de criatividade” pela qual passa a 
indústria farmacêutica e as respos-

Sessão de 24 de Setembro de 2015

tas que vêm sendo dadas no estí-
mulo à pesquisa para tentar supe-
rá-la; 2) “as relações atuais entre 
as tecnologias industriais em saúde 
e os sistemas nacionais de saúde”; 
3) as “assimetrias globais” em ter-
mos de pesquisa e desenvolvimento 
no campo da saúde; 4) os “desafi os 
postos ao sistema multilateral de 
solução de controvérsias”, no senti-
do de atenuar as assimetrias.
 Os problemas da indústria 
farmacêutica dependem de vários 
fatores, não apenas das difi culda-
des de fazer progredir a necessária 
base científi ca para sua melhoria, 
conforme indicado pela estagnação 
do lançamento de novas moléculas 
realmente inovadoras oriundas da 
pesquisa e desenvolvimento. Nesse 
desafi o atuam, também, aspectos 
regulatórios e ligados à propriedade 
intelectual. Mas é inegável o papel 
daquela estagnação, e uma das res-
postas dadas a isso foi o lançamen-
to de propostas de uma pesquisa, 
medicina ou ciência “translacionais” 
(da bancada de pesquisa para a bei-
ra do leito do paciente), sobre as 
quais ainda restam muitas dúvidas 
quanto à sua efetividade em resol-
ver o desafi o.
 Ao lado das inegáveis e va-
liosas contribuições das novas tec-
nologias médicas para o avanço 
do cuidado em saúde, observa-se, 
cada vez mais, a ocorrência de efei-
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tos colaterais indesejados na utiliza-
ção das mesmas. Chega-se ao que 
se poderia denominar de um “im-
perativo tecnológico” na condução 
das políticas de saúde e no metabo-
lismo geral dos sistemas nacionais 
de saúde, incluídos aí o aumento 
desmesurado dos custos da saúde, 
a segurança dos pacientes e a insti-
tuição de determinados padrões na 
formação médica e de outros profis-
sionais de saúde.
 Se a distribuição global do 
cuidado à saúde é objeto de grandes 
assimetrias entre países, a produ-
ção científica e os desenvolvimentos 
tecnológico e produtivo em saúde 
são ainda maiores, constituindo-se 
em importante desafio na pesquisa 
global. Sendo o perfil epidemiológi-
co entre países e regiões objeto de 
inúmeras diferenças e especificida-

des, a presença de grandes assime-
trias na pesquisa, desenvolvimento 
e produção industrial contribuem de 
modo importante para que se dei-
xe de lado a atenção sobre aquelas 
diferenças, o que pode estar impac-
tando a situação de saúde de gran-
des contingentes populacionais.
 Ao final da palestra, hou-
ve mais de 40 minutos de intensa 
discussão com a participação de 
Acadêmicos, médicos convidados e 
estudantes de medicina. O Presi-
dente Francisco Sampaio encerrou 
enfatizando que foi uma sessão me-
morável, com palestra e discussões 
de fundamental importância para o 
entendimento de parte da crise na 
pesquisa em saúde, embora não 
se vislumbre no momento soluções 
para grande parte dos problemas 
apontados.

Acadêmico José Gomes Temporão,
 ex-Ministro da Saúde

Prof. Reinaldo Guimarães, 
Vice-Presidente da Abifina
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Academia Nacional de Medicina discute desafios globais da
pesquisa em saúde

Jornal do Brasil

São grandes as dificuldades enfrentadas, globalmente, na gestão e nas políticas de pesquisa para a
saúde. Esta é a análise da discussão realizada nesta quinta‐feira, 24 de setembro, na Academia Nacional
de Medicina. A partir da conferência “Desafios Globais da Pesquisa em Saúde”, proferida pelo professor
Reinaldo Guimarães, vice‐presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, apresentado
pelo ex‐ministro da Saúde José Gomes Temporão, médicos e estudantes debateram a questão com
entusiasmo.

A palestra selecionou alguns dentre as dezenas ou talvez centenas de desafios nesse campo. Para isso,
utilizou‐se de dois critérios: em primeiro lugar, focalizou os desafios cujo enfrentamento envolve
aspectos de gestão e de políticas de ciência, tecnologia e inovação e de saúde, deixando de lado os
grandes desafios de base técnica existentes nos campos biomédico, tecnológico, epidemiológico e
clínico; em segundo lugar, optou por focalizar desafios de pesquisa com uma interface mais visível em
relação aos cuidados de saúde.

Seguindo esses critérios,
foram abordados quatro
grandes desafios globais: 

1) “a crise de criatividade”
pela qual passa a indústria
farmacêutica e as respostas
que vêm sendo dadas no
estímulo à pesquisa para
tentar superá‐la;

2) “as relações atuais entre
as tecnologias industriais em
saúde e os sistemas
nacionais de saúde”;

3) “as assimetrias globais”
em termos de pesquisa e desenvolvimento no campo da saúde; 

4) “os desafios postos ao sistema multilateral de solução de controvérsias” no sentido de atenuar as
assimetrias.

Os problemas da indústria farmacêutica dependem de vários fatores, não apenas das dificuldades de
fazer progredir a necessária base científica para sua melhoria, conforme indicado pela estagnação do

Ciência e Tecnologia

Ex‐ministro da Saúde José Gomes Temporão
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lançamento de novas moléculas realmente inovadoras, oriundas da pesquisa e desenvolvimento. Nesse
desafio atuam também aspectos regulatórios e ligados à propriedade intelectual. Mas é inegável o papel
daquela estagnação, e uma das respostas dadas a isso foi o lançamento de propostas de uma pesquisa,
medicina ou ciência “translacionais” (da bancada de pesquisa para a beira do leito do paciente), sobre as
quais ainda restam muitas dúvidas quanto à sua efetividade em resolver o desafio.

Ao lado das inegáveis e
valiosas contribuições das
novas tecnologias médicas
para o avanço do cuidado
em saúde, observa‐se cada
vez mais a ocorrência de
efeitos colaterais
indesejados na utilização
das mesmas. Chega‐se ao
que se poderia denominar
de um “imperativo
tecnológico” na condução
das políticas de saúde e no
metabolismo geral dos
sistemas nacionais de saúde,
incluídos aí o aumento
desmesurado dos custos da

saúde, a segurança dos pacientes e a instituição de determinados padrões na formação médica e de
outros profissionais de saúde.

Se a distribuição global do cuidado à saúde é objeto de grandes assimetrias entre países, a produção
científica e os desenvolvimentos tecnológico e produtivo em saúde são ainda maiores, constituindo‐se em
importante desafio na pesquisa global. Sendo o perfil epidemiológico entre países e regiões objeto de
inúmeras diferenças e especificidades, a presença de grandes assimetrias na pesquisa, desenvolvimento e
produção industrial contribuem de modo importante para que se deixe de lado a atenção sobre aquelas
diferenças, o que pode estar impactando a situação de saúde de grandes contingentes populacionais.

Ao final da palestra, houve mais de 40 minutos de intensa discussão com a participação de Acadêmicos,
médicos convidados e estudantes de medicina.

O presidente da Academia, Francisco Sampaio, encerrou enfatizando que foi uma sessão memorável, com
palestra e discussões de fundamental importância para o entendimento de parte da crise na pesquisa em
saúde, embora não se vislumbre no momento soluções para grande parte dos problemas apontados.

Professor Reinaldo Guimarães
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ATA
24/09/2015

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, RELATIVA AO 187º ANO ACADÊMICO, REALIZADA NO DIA 
24/09/2015, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA

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

Com quórum regimentar, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio abriu 
a 13ª Sessão Ordinária do 187º Ano Acadêmico e colocou em discussão 
a ata do dia 13/08/2015, que foi aprovada unanimemente. O Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio abriu a palavra para as Comunicações dos 
Acadêmicos. O Acadêmico José Galvão Alves informou que a Santa Casa de 
Misericórdia efetuou o pagamento do REFIS ao Governo Federal, no valor 
de R$ 11,2 milhões, permitindo que as demais negociações avancem para 
que o mais antigo hospital do Rio de Janeiro permaneça em atividade. O 
Acadêmico Paulo Buss convidou os demais Acadêmicos para o lançamento, 
amanhã, na Fiocruz, de dois documentos globais de extrema importância: 
o primeiro é relativo à Convenção da Biodiversidade e Saúde e o segundo 
é o informe Planetary Health, oriundo de uma comissão formada pela 
Fundação Rockefeller e a revista Lancet, que relaciona causas ambientais da 
saúde. O Acadêmico Ricardo Cruz convidou os Acadêmicos para o evento da 
Regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que será 
realizado no dia 30 de setembro, às 20h, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
em comemoração aos 10 anos do 1º transplante de face do mundo. Além 
do próprio Acadêmico Ricardo Cruz, que analisará historicamente as 33 
cirurgias deste tipo já realizadas, o Acadêmico Adolpho Hoirisch tratará 
sobre os problemas de identidade nos pacientes que são submetidos a estes 
transplantes. O Acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, a partir do livro 
“História das Ruas do Rio de Janeiro”, de Brasil Gerson, apresentou duas 
curiosidades sobre o Acadêmico Joaquim Cândido Soares de Meirelles, o 1º 
Presidente da Academia Nacional de Medicina. Um das histórias diz respeito 
à comunicação feita, em janeiro de 1822, pelo Acadêmico Joaquim Cândido 
Soares de Meirelles, que era médico militar, a D. Pedro I acerca da intenção que 
o General Jorge Avilez, chefe das Forças Armadas de Portugal no Brasil, tinha 
de levá-lo preso à Lisboa após o famoso Dia do Fico. Com esta informação, D. 
Pedro I teve a oportunidade de se defender apropriadamente e se manter no 
Brasil. A segunda história conta que o Acadêmico Joaquim Cândido Soares 
de Meirelles realizara seis consultas domiciliares e cobrara 180 mil réis, valor 
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bastante elevado à época (de acordo com publicações de Delso Renault), 
e que poderia ser justificado, em parte, pela dificuldade para se chegar à 
região do Méier, onde residia o paciente, sendo necessários um trem até 
Cascadura e um cavalo para o restante do caminho. O Acadêmico Omar da 
Rosa Santos, dando continuidade ao assunto tratado pelo Acadêmico Celso 
Ferreira Ramos Filho, adicionou que o autor Brasil Gerson era, na verdade, 
um norueguês chamado Basil Gelsten que, ao chegar ao Brasil, mudou seu 
nome. O Acadêmico Omar da Rosa Santos também contou que o General 
Jorge Avilez encontrava-se diante da decisão de partir ou não para Portugal. 
Um grupo de brasileiros, liderado pelo Acadêmico Joaquim Cândido Soares 
de Meirelles, confidenciou a D. Pedro I que os portugueses não queriam 
voltar e este, então, teria respondido “diga ao povo que fico”, sendo esta 
a origem do Dia do Fico. Na sequência, o Presidente Acadêmico Francisco 
Sampaio convidou o Acadêmico José Gomes Temporão para apresentar 
o conferencista Prof. Reinaldo Guimarães, da Associação Brasileira das 
Indústrias de Química Fina, que proferiu a Conferência “Desafios Globais 
da Pesquisa em Saúde”. A apresentação foi bastante comentada e elogiada 
pelos Acadêmicos Omar da Rosa Santos, José Galvão Alves, Sérgio Novis, 
José Luiz Gomes do Amaral, Roberto Soares de Moura, Mario Barreto Corrêa 
Lima, Celso Ferreira Ramos Filho, Hiram Silveira Lucas, Paulo Buss e Daniel 
Tabak. O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio também permitiu a 
possibilidade de comentários e perguntas por escrito pela plateia. O Prof. 
Reinaldo Guimarães respondeu aos comentários e, em seguida, o Presidente 
Acadêmico Francisco Sampaio encerrou a sessão. Estiveram presentes 
os Acadêmicos: Francisco Sampaio, Omar da Rosa Santos, Sérgio Novis, 
Deolindo Couto, Pietro Novellino, José Galvão Alves, Carlos Giesta, Antonio 
Egidio Nardi, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, José de Jesus Camargo, 
Hiram Silveira Lucas, Ricardo Cruz, Eliete Bouskela, Marcello André Barcinski, 
Marcos Moraes, Adolpho Hoirisch, José Manoel Jansen, Azor José de Lima, 
Paulo Buss, José Augusto Messias, Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Mario 
Barreto Corrêa Lima, Celso Ferreira Ramos Filho, Antonio Paes de Carvalho, 
Omar Lupi, José Gomes Temporão, José Luiz Gomes do Amaral, Roberto 
Soares de Moura, Rui Haddad, Daniel Tabak (30).
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 O Curso de Atualização da 
ANM, no dia 24 de setembro, em 
aula ministrada pelo Acadêmico 
Rui Haddad, abordou o Atendimen-
to Pré-Hospitalar ao Trauma e, de 
acordo com o próprio Acadêmico, os 
objetivos da apresentação foram: 
discutir o papel do Serviço Médico 
de Emergência, o manuseio pré-
-hospitalar do paciente e a transfe-
rência do paciente para serviços e 
hospitais.
 O palestrante expôs os prin-
cípios básicos de um Serviço Mé-
dico de Emergência (SME): prover 
atendimento eficiente e rápido ao 
paciente traumatizado; ter um líder 
para organizar o manuseio; ser bem 
equipado, em termos materiais; 
possuir profissionais bem treinados 
e trabalhando de forma interdisci-
plinar; atender especificamente a 
comunidade onde se encontra; pro-
videnciar cuidados iniciais e trans-
porte de alta qualidade, para o local 
do tratamento definitivo. O Acadê-
mico Rui Haddad enfatizou que o 
ponto chave para um SME funcionar 
de forma eficiente é a comunicação. 
Existir um número de telefone de 
fácil memorização, como o 911 nos 
EUA ou 193 para o Corpo de Bom-
beiros do Rio de Janeiro, é um pri-
meiro passo fundamental. Além dis-
so, a coordenação da comunicação 

entre as ambulâncias que realizam 
o atendimento e os hospitais é fa-
tor crucial para o funcionamento do 
Serviço.
 Dando prosseguimento à 
aula, o palestrante destacou os dois 
tipos de componentes, em um SME, 
em relação ao atendimento: os de 
primeira linha, que são as pessoas 
que chegam à cena do acidente e 
acionam o SME, sendo, muitas ve-
zes, responsáveis pela avaliação 
e pela informação inicial; e os de 
segunda linha, que são as equipes 
multiprofissionais que atuam no lo-
cal do acidente, em ambulâncias 
ou helicópteros. A maior difusão 
de conhecimento sobre acidentes e 
cursos para educação da população 
em geral melhorariam substancial-
mente a atuação dos componentes 
de primeira linha e o resultado final 
para o paciente.
 No local do acidente, o Aca-
dêmico Rui Haddad afirmou ser im-
portante a realização da triagem 
das vítimas. O Injury Severity Sco-
re (ISS) e o Revised Trauma Score 
(RTS) foram valorizados pelo pales-
trante. A avaliação inicial do pacien-
te, que deve ser ordenada, eficiente 
e rápida, consiste de: análise da via 
aérea, estabilização da coluna, aná-
lise da respiração e prover ventila-
ção, compressão torácica e controle 

ACADÊMICO RUI HADDAD ABORDA O 
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AO 

TRAUMA

24/09/2015

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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da hemorragia, além da avaliação 
neurológica e exposição do paciente 
para visualização de áreas com le-
sões. Lembrou, ainda, a relevância 
da “golden hour”, ou seja, o pacien-
te ser o mais rapidamente possível 
atendido e transportado para o hos-
pital referência no tipo de trauma 
sofrido. Por fim, o palestrante abriu 
o debate e se colocou à disposição 
dos alunos, que usufruíram de sua 
experiência e conhecimento.
 O Acadêmico Rui Haddad é 
graduado em Medicina pela UFRJ, 
fez Residência Médica em Cirurgia 

Geral no Hospital da Polícia Militar e 
em Cirurgia Torácica na Beneficên-
cia Portuguesa do Rio de Janeiro. 
É especialista em Cirurgia Torácica 
pela University of Toronto (Canadá) 
e Mestre e Doutor em Cirurgia pela 
UFRJ. Ex-Professor do Departamen-
to de Cirurgia UFRJ, atualmente é 
Professor Titular do Curso de Ci-
rurgia Torácica da Escola Médica de 
Pós-Graduação da PUC-Rio. É revi-
sor de vários periódicos científicos e 
membro de várias Sociedades Médi-
cas, dentre elas o American College 
of Chest Physicians.
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES  _____________________________

Os artigos submetidos para publicação deverão ser enviados para:

Acadêmico José Galvão Alves
Editor-Chefe dos Anais da ANM
E-mail: anm@anm.org.br

 Cada artigo deverá ser acompanhado de carta de submissão, 
assinada por todos os autores, indicando a intenção de publicá-lo nos 
Anais da Academia Nacional de Medicina. Esta carta deve informar 
que: a)- o artigo não foi publicado previamente e não foi submetido 
para publicação em outra revista, b)- que todos os autores contribuíram 
de forma significativa para a informação ou material submetido para 
publicação, c)- que os autores não possuem interesse financeiro direto ou 
indireto, associado com a publicação do artigo, d)- que a fonte de recursos 
extra-institucional, especialmente aquelas fornecidas por companhias 
comerciais, estão indicadas. Uma vez aceitos para publicação, os artigos 
passarão a ser propriedade desta revista e não poderão ser reproduzidos 
ou reimpressos total ou parcialmente sem a devida autorização por escrito 
da redação.
	 Conflito	 de	 Interesses - Qualquer conflito de interesses, 
principalmente acordo financeiro com companhias cujos produtos são 
citados no trabalho, devem ser claramente revelados quando o trabalho 
for submetido para revisão. Se aceito, esta informação será publicada no 
artigo final.

 Os requisitos para autoria dos artigos e as regras gerais de preparação 
dos manuscritos submetidos aos Anais da ANM são de acordo com o 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
(International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med, 126: 
36-47, 1997). Uma versão eletrônica destes requisitos é disponível no site: 
www.icmje.org.

 Revisão por Pares - Todos os manuscritos enviados aos Anais da 
ANM são submetidos a revisão editorial. Normalmente, cada manuscrito 
é submetido de forma anônima pelo Editor a 3 Revisores (pelo menos 2). 
Se o Editor receber revisões conflitantes, o artigo é sempre enviado a 1 
ou 2 Revisores adicionais, antes da decisão final do Editor. Se for julgado 
necessário pelo Editor ou pelos Revisores, estudos estatísticos incluídos no 
manuscrito serão analisados por um estatístico.

 Os Anais da Academia Nacional de Medicina aceitam a submissão de 
artigos originais e artigos especiais (História da Medicina, p.ex.). 
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 Artigos de revisão, avaliações críticas e ordenadas da literatura em 
relação a temas de importância clínica, com ênfase em fatores como causas 
e prevenção de doenças, seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, são, 
em geral, escritos, mediante convite, por profissionais de reconhecida 
experiência em assuntos de interesse especial para os leitores. Meta-
análises estão incluídas nessa categoria. Autores não-convidados podem 
também submeter previamente ao conselho editorial uma proposta de 
artigo de revisão, com um roteiro.

 Os artigos deverão estar escritos em português ou inglês, de acordo 
com a ortografia oficial.
 Os trabalhos deverão ser digitados em espaço duplo, com margens de 
3 cm e com tamanho de letra legível (No. 14, de preferência). Abreviaturas 
deverão ser evitadas, entretanto, as oficiais poderão ser utilizadas, porém 
a primeira menção deverá ser completa, seguida da abreviatura. Gírias e 
expressões pouco comuns não deverão ser usadas. Drogas deverão ser 
mencionadas pelo nome químico.
 Todos os tipos de artigos encaminhados deverão apresentar na, 
Folha de Rosto, o título do artigo, um título curto de até 50 letras, nome 
dos autores, local de realização do trabalho e até 6 palavras chave (key 
words). 
 Um dos autores deve ser designado como Autor-Correspondente e 
deve ser fornecido o seu endereço completo para correspondência, telefone 
e e-mail.
 Se o trabalho for financiado por instituição de pesquisa ou comercial, 
o nome da instituição deve ser mencionado.

TIPOS DE COLABORAÇÃO:

 Artigos Originais: Devem ser apresentados nesta sequência: 
Folha de Rosto, Resumo + Palavras-chave, Introdução, Material e 
Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Referências, Endereço para 
correspondência, Tabelas e Legendas. Cada secção deve ser iniciada em 
uma página. As páginas devem ser numeradas de modo consecutivo. Os 
artigos originais devem apresentar contribuições autênticas ou abordagens 
novas. Os autores devem ser no máximo 6 (seis). Os artigos com mais de 6 
autores devem ser acompanhados de uma carta explicitando a participação 
de cada autor no trabalho.

 Artigos de Revisão e de Atualização: Somente serão aceitos 
para publicação quando solicitados pelo Corpo Editorial. Artigos de Revisão 
representam artigos que analisam criticamente os trabalhos mais recentes 
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e de maior importância sobre determinado tópico. Artigos de Atualização 
representam a experiência e o ponto de vista do autor, reconhecido através 
de publicações internacionais, como expert em determinado tema. Devem 
ter Resumo e Palavras-chave.

ILUSTRAÇÕES:
 O número máximo será de 10 (dez) por manuscrito. Todas as figuras 
devem ser numeradas na ordem de aparecimento no texto. Todas as 
explicações devem ser apresentadas nas legendas. Figuras reproduzidas de 
outras fontes já publicadas devem indicar essa condição na legenda, assim 
como devem ser acompanhadas por uma carta de permissão do detentor 
dos direitos. Fotos não devem permitir a identificação do paciente; tarjas 
cobrindo os olhos podem não constituir proteção adequada. Caso exista 
a possibilidade de identificação, é obrigatória a inclusão de documento 
escrito fornecendo consentimento livre e esclarecido para a publicação. 
 Microfotografias devem apresentar escalas internas e setas que 
contrastem com o fundo. As ilustrações são aceitas em cores para publicação 
no site. Contudo, todas as figuras serão vertidas para tons de cinza na 
versão impressa. Caso os autores julguem essencial que uma determinada 
imagem seja colorida mesmo na versão impressa, solicita-se um contato 
especial com os editores. Todas as figuras, bem como todas as imagens 
geradas em computador, como gráficos, devem ser anexadas sob a forma 
de arquivos nos formatos jpg ou tif, com resolução mínima de 300 dpi para 
possibilitar uma impressão nítida. 

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
 Deverão ser numeradas de modo consecutivo, na ordem em que 
são inicialmente mencionadas no texto. Identificar as referências no texto 
através de números arábicos entre parênteses. Não deverá ser incluído 
material não publicado e comunicações pessoais na lista de referências; 
se for absolutamente necessário, mencione estas citações no corpo do 
texto. As citações pessoais devem ser restringidas ao mínimo. Para as 
abreviaturas dos nomes das revistas, refira-se a “List of Journals Indexed 
in Index Medicus” (www.nlm.nih.gov). 
 Nas referências deverão constar os nomes de todos os autores. 
Quando existirem mais de 6 autores, liste os 6 primeiros, seguido de et al. 
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Deverão constar a página inicial e a página final de cada artigo e capítulo 
de livro.

Utilizar o estilo de apresentação de acordo com os exemplos a seguir:

Artigos de Periódicos e Revistas:
Paterson RF, Lifshitz DA, Kuo RL, Siqueira Jr TM, Lingeman JE: Shock wave 
lithotripsy monotherapy for renal calculi. Int Braz J Urol. 2002; 28:291-
301.
Holm NR, Horn T, Smedts F, Nordling J, de la Rossete J: Does ultrastructural 
morphology of human detrusor smooth muscle cell characterize acute 
urinary retention? J Urol. 2002; 167:1705-9.

Livros:
Sabiston DC: Textbook of Surgery. Philadelphia, WB Saunders. 1986; vol. 
1, p. 25.

Capítulos de Livros:
Penn I: Neoplasias in the Allograft Recipient. In: Milford EL (ed.), Renal 
Transplantation. New York, Churchill Livingstone. 1989; pp. 181-95.

 A revista se reserva o direito de não aceitar os originais que 
não	estiverem	dentro	das	normas,	assim	como	propor	modificações,	
de acordo com a análise dos Revisores e do Corpo Editorial.
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