reflexões hipocráticas

A Medicina, a pesquisa e
a Medicina Translacional
A MEDICINA

cardíaca (Air Breathing Circulation - ABC) em 1961. Já

A Medicina é arte e ciência. Contudo, duas perguntas

havia o conhecimento experimental de todas as fases do

se fazem necessárias: a primeira - A arte leva à ciência

ABC desde o ano de 1900. Mas, demorou 61 anos para a

ou a ciência leva à arte?; a segunda - Mas, nestes tem-

sua efetivação porque em 1900 havia pouca comunica-

pos contemporâneos, estamos perdendo a arte ou a ci-

ção entre os fisiologistas e os clínicos.

ência? Considero que há indissociabilidade entre ambas.
Em 2001, Marc Leval conclui em seu trabalho From art

Carlos Drummond de Andrade em seu poema No
meio do caminho do livro Alguma poesia (1930):

to science: a fairly tale? The future of academic surgery,
que líderes profissionais e não tecnocratas assumam a

No meio do caminho tinha um pedra

liderança médica.

tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra

A PESQUISA
Uma pesquisa deve apresentar o seu sexteto mágico:
(1) a ideia brilhante e a pergunta de pesquisa; (2) a hipó-

Nunca me esquecerei desse acontecimento

tese; (3) o objetivo da pesquisa; (4) a variável primária; (5)

Na vida de minhas retinas tão fatigadas.

a conclusão; e (6) o título do trabalho da pesquisa. Após,
escrever o trabalho. Escrever bem. O escritor deve “cortar
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todo o resto e ficar no essencial“ (Ernest Hemingway). E,

Nunca me esquecerei que no meio do caminho

“ao publicar, vemos a importância de nossa pesquisa" (Kurt

tinha uma pedra

Wüthrich, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2002 ) .

tinha uma pedra no meio do caminho

Dois pontos são importantes na vida acadêmica: o

no meio do caminho tinha uma pedra.

primeiro que produzir é essencial, mas “produzir por
produzir” é inaceitável. Em segundo, a inércia na pesquisa deve ser radicalmente combatida.

Numa área de penumbra da medicina translacional,
podemos citar dois casos de desvios éticos. Dr. Hwang
Woo Suk (Coreia do Sul) na área de pesquisa de células-

E A MEDICINA TRANSLACIONAL

tronco em que após a “clonagem de vários embriões” eli-

A passagem da ciência básica para a prática clínica

minava a necessidade de utilização de novos embriões.

é chamada de MEDICINA TRANSLACIONAL. Apenas ci-

O segundo caso é acerca do periódico de acesso aberto

tando um exemplo, muito do conhecimento que Peter

The Open Information Science Journal no qual o editor

Safar baseou na elaboração da moderna reanimação

aceitou publicar um artigo científico sem sentido, gerado

“A verdade dos fatos deveria
ser buscada na observação e
na experimentação.”
GALILEU
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por computador por dois “pesquisadores” do Center for
Research in Applied Phrenology( CRAP ). Sim, há pedras
no meio do caminho da produção científica.
...E O FUTURO...
“You can tell wheter a man is clever by his answers.
You can tell wheter a man is wise by his questions.”
NAGUIB MAHFOUZ
O pensamento, no futuro, tornar-se-á muito importante para as instituições acadêmicas, mas, também
muito mais difícil. Em excelente artigo, S.Hagl relata que
a cardiologia acadêmica encontra-se em declínio na Europa como resultado do enfraquecimento da inovação
clínica. Destaca: “We are facing the loss of a generation
of young scientists, who should have been our research leaders in the future. With loss of talent, that benefit
patients has declined, and this decline is causing widespread alarm.”
Nas universidades brasileiras, através da CAPES, o
ensino superior passou a priorizar a formação de pesquisadores (humboldtiano) e não de professores (tradição erudita). Bom para nós, porque as pesquisas podem
conectar-se com os nossos problemas a resolver...
Dr. Hélio Giffhorn (PR).
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