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“Conciso. Com siso.”
rezados colegas que oras iniciais vossa atividade. Estou ciente de não
ser prudente dar conselhos a quem no-los pede. E de que neste início
estais mais afim de dinheiro do que de conselhos. Pois, urge a
sobrevivência autônoma. Mas ouso me contrariar, e contrariá-los,

tendo em vista que sempre fui a favor de referenciais e não de conselhos.
Referenciais são o destilado secular – poderia ser milenar, claro – da sabedoria
filosófica, religiosa, poética, científica, e que tais. São um farol. Luz que alerta,
não indica. Já os conselhos só nos fazem co-responsáveis pelas tolices dos
aconselhados. Então, ficamos assim, recebam o conselho como se fosse um
referencial, e o usem ao seu modo, mas para sua segurança e proveito.

Trata-se do prontuário. Depois do paciente, deve ser nosso maior empenho.
É onde imprimimos os dados clínicos e operacionais, e exercitamos a lógica
científica. É onde treinamos nossa objetividade e blindamos nossa segurança. E
depositamos um possível norte para o paciente e a pesquisa. Por isso tem que
ser claro, conciso, prudente e veraz. Mas também dá dividendos lingüísticos.

Se a medicina nos ensina a compreender corpo e comportamento
humano, o prontuário nos permite exercer nossa capacidade de síntese, de
verter no papel a essência do caso, função mental superior. Como não se nasce
feito para qualquer função, quando muito temos propensão, é necessário
treinar: observação, habilidades, conhecimento, atitudes. E treinar escrita.

Como escrever conciso e com siso? Sabendo pensar com lógica impiedosa
e prudência consumada. Para isso, além dos conhecimentos científicos e
técnicos, temos que ler e refletir muito. Ler o que? Primeiro, os que vestiram a
rigor nossa língua. Só depois devemos ler e pensar os luminares de outras
línguas e culturas. Há sentido em conhecer melhor a casa do meu colega
antes de ir a fundo no entendimento da minha própria? Não haveria lógica.
Destarte, Camões, Fernando Pessoa, Drumond, Machado de Assis, Eça de
queiróz, deverão ser os alvos. Nossos jogos oficiais, os de campeonato. Nossos
produtos de marca, os originais. Depois, para continuarmos treinando, ou seja,
nos intervalos das pugnas – vige, não se usa mais! —, os dois toques com
Rubem Braga, L.F.Veríssimo, Millôr e similares de boa origem. Servem tam-
bém, nesses treinamentos, genéricos testados no gosto popular e no apuro
lingüístico. Disso, o que resulta? Digamos, um básico, um pret-à-portée bem-
feito, bem-acabado e que cai bem.Pouco? Não, muuiito! Basta conferir os
prontuários que andam por aí, verdadeiras armas engatilhadas contra seus
autores que podem ser feridos irreversivelmente a qualquer momento. Por isso,
meu pedido, meio-conselho, meio-referencial, talvez implique num certo
esforço inicial; ao depois resultará no oportuno apotegma de Jules Renard: “As

palavras não devem ser senão a roupa, sob medida rigorosa, do pensamento”.
Uma roupa básica, adequada no seu acabamento, jeitosa na sua presença, peça
decente e imune às ofensas.

Vejam, não estou sugerindo a alta costura, o traje a rigor exclusivo e raro que
só a alguns foi concedido pelo gênio da origem. Se essa fosse minha intenção,
não deixaria barato, evocaria logo como paradigma aquele a quem dedicamos
esta edição. Aquele que talvez tenha produzido o mais belo texto já escrito e,
para nossa alegria, no idioma de Camões. Refiro-me ao Fernando Pessoa de
Tabacaria, traje a rigor da língua: “Não sou nada. / Não posso querer ser nada. /
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” À parte isso, sejamos
simples, claros, concisos, prudentes e verazes no prontuário. Ser denso já seria
uma demasia, reservada aos gênios da língua.
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O Homem-Elefante
Quando assisti a “O Homem-Elefante” (The

Elephant Man, 1980) fui para o cinema pensando
naqueles filmes de terror barato, que povoavam as
noites de sábado na televisão – “A mosca da cabeça

branca”, “O homem-cobra”, “O homem-formiga”, aonde o prota-
gonista sofria uma mutação qualquer (originada sempre por uma explosão nuclear,
naqueles tempos) e se transformava no animal em questão. Mal sabia eu que veria o
primeiro filme “adulto” que realmente apreciei e que por muito tempo seria meu filme
favorito, para quem eventualmente me perguntasse. Talvez o filme não apele aos
outros como a mim, daí o motivo dessa pequena introdução de cunho pessoal. Mas
mesmo hoje, continua sendo uma preciosidade, figurinha difícil nas locadoras, mas
digna de ser “garimpada” para uma apreciação.

Obviamente, o filme não é de terror, embora até tenha um clima que remete
aos clássicos do gênero da Universal (Drácula, A Múmia). Só que neste caso, a criatura
em questão não persegue, mas sim é perseguida.

Esta é a história de John Merrick (John Hurt), portador de uma rara enfermidade
que lhe deformava o rosto e o corpo com uma série de enormes protuberâncias – e que
por esse motivo era exposto por seu “proprietário” em uma feira de aberrações, na
Inglaterra, no final do século dezenove.

John é resgatado de seu cativeiro de condições sub-humanas por um cirurgião do
London Hospital, Frederick Treves (Anthony Hopkins), que o leva para o hospital de
caridade. Neste ambiente protegido, descobre-se que por trás da hedionda figura
esconde-se um caráter articulado e sensível, e até mesmo com habilidades especiais.
Treves então tenta, com algum sucesso mas várias decepções, integrar John na fechada
sociedade vitoriana.

Todos temos casos durante a vida profissional que consideramos interessantíssimos,
únicos, dignos de serem publicados. O filme nos lembra que por trás destes pacientes,
sempre existirá um ser humano que poderá nos surpreender a qualquer momento.
Também nos mostra que por mais legítima a relação de afeição e amizade que pode
surgir na relação médico-paciente, muitas vezes o desejo de suprir ao paciente todas as
suas necessidades (como a integração de John à sociedade) esbarra na incapacidade
do médico de mudar o mundo à sua volta.

Técnica e artisticamente, o filme é uma combinação perfeita de elementos. O
nível de atuação é soberbo. John Hurt consegue transmitir uma grande gama de
emoções, apesar da pesada maquiagem. Anthony Hopkins, já muito bem estabelecido
no teatro e televisão ingleses da época, entrega uma de suas mais contidas e, por isso,
perfeitas interpretações, como aquela em “Os Vestígios do Dia”. Completam o grupo o
sempre excelente Sir John Gielgud e Anne Bancroft – esta, esposa do produtor do
filme, o comediante Mel Brooks.

Segundo filme de David Lynch (Veludo Azul, Coração Selvagem, Cidade dos
Sonhos) a conseguir reconhecimento da crítica, é com certeza seu filme mais linear
até hoje. No entanto, em algumas seqüências, como a invasão do quarto de John pelo
vigia ou na peça de teatro, já demonstrava a capacidade de transmitir uma intensa
sensação onírica que o diretor desenvolveria de maneira plena em seus filmes posteriores.

Para alguns talvez reste a curiosidade: qual era a doença de John Merrick? Por
muito tempo a escolhida foi a Neurofibromatose do tipo I e agora muitos  consideram
a rara Síndrome de Proteus como culpada pelas alterações que acometiam este jovem
súdito da Coroa Britânica. Vários artigos na literatura estão à disposição para quem
quiser acompanhar o debate.

Dr. Eduardo S. Paiva

Um livro sobre patologias neurológicas (no popular, problema de cabeça)
merece ser analisado numa coluna que se propõe a discutir literatura?
A melhor resposta (pra quase tudo, inclusive casamentos) é talvez.
Mas como essa resposta não pode ser aplicada a nosso bel-prazer
(inclusive em casamentos), justifique-se:
Literatura é linguagem. Advém daqui termos como belas letras. Indo
pouco além, dá pra dizer que literatura é linguagem e intenção de uso
dela. Um uso observado pela “chegada” dela no leitor.
Quando digo que tenho em mãos um livro de um médico neurologista
sobre casos reais de pessoas que tinham/têm problemas de disfunção
cerebral, uma palavra naturalmente vem à cabeça das pessoas fora
d’área médica: “chato”.
Palavra que ficará de fora da fluente leitura proporcionada pelo autor.
Já de título se apresenta ‘O homem que confundiu a mulher com um
chapéu’ (Colecção Antropos - Ed. Relógio d’Água). Intenção clara do
autor, Oliver Sacks (*), em propor algo menos restrito e técnico.
Sacks, com essa consciência lúcida de qual leitor espera que encontre
sua obra, desenvolve todas as histórias com grande delicadeza e
naturalidade. Escreve casos clínicos narrados em primeira pessoa, a
partir do seu ponto de vista, descrevendo as dificuldades e a recuperação
de cada um dos pacientes.
O livro apresenta vários casos, todos cheirando a conto. Casos reais,
em sua grande maioria acompanhados pelo Sacks-médico. Histórias
incríveis sobre a fragilidade humana, sobre a grandeza dos detalhes,
da felicidade da superação e a tristeza da perda irreconciliável.
Problemas que não são notícia de jornal, que não aparecem o tempo
todo nas praças que passamos, que não pegam ônibus com a gente,
mas que existem.
Tão raros que nos parece impossível que alguém os tenha.
Mas existem. E ocasionados pelos motivos mais diversos.
Uma jovem que perdeu o controle sobre seu corpo, como se ela não
tivesse músculos funcionais ou ossos. Um homem que anda com os
ombros em grande desnível sem ser capaz de perceber. Outro, que
mantém memórias somente até 1945, e é incapaz de contar novos
fatos. Um paciente que era incapaz de reconhecer um objeto por
completo, apenas seus detalhes.
E, é claro, um homem que ao tentar pegar seu chapéu, pega a cabeça
de sua esposa.
Inúmeros casos que envolvem coisas tão simples e cotidianas que parece
impossível que alguém não consiga fazer. Inacreditável. E ao mesmo
tempo assustador.
O tom do livro é quase informativo. O leitor é apresentado a um mundo
e a algumas dificuldades que provavelmente não conheça. Um retrato
de uma parte dos nossos tempos que nem sempre podemos pôr os
olhos. Sob a pena de um especialista. Em diferenças e igualdades.
Leituras Relacionadas: Tempo de Despertar (Oliver Sacks), Os Sertões
(Euclides da Cunha), Estação Carandiru (Drauzio Varella) e Estranho no
Ninho (Ken Kesey).

Lielson Zeni (**)

* Oliver Sacks, inglês, é autor de uma dezena de obras, com destaque para “A ilha dos
daltônicos”, “Um antropólogo em Marte” e “Tempo de despertar”, que deu origem ao filme
homônimo.
** Lielson Zeni, curitibano, é formado em Publicidade e Propaganda e cursa letras na
UFPR. É colunista de literatura do site Bonde (www.bonde.com.br).

O homem que confundiu a
mulher com um chapéu
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“O essencial é saber ver,

saber sem estar a pensar,

saber ver quando se vê

e nem pensar quando se vê,

nem ver quando se pensa”.

Fernando Pessoa.

Do Caderno Verde

Diálogos (Im)Pertinentes

A fenomenologia afirma que os fenômenos vivenciados

devem ser os pilares estruturais da reflexão filosófica.

Isto é, prioriza a consciência humana e seu contato

direto com a realidade. O filósofo alemão Edmund

Husserl, epítome dessa escola, considerava que a

intencionalidade de consciência é essencial: pois

quando nossa consciência está concentrada em algo

fora de si mesma é que nos permite avaliar a

experiência. Tipo: não tenha pré-conceitos, crie os

conceitos em contato com a realidade. Pois bem,

conta-se que sempre que o filósofo caminhava no passo

impreciso de suas preocupações rumo às elucubrações

fenomenológicas, quando cumprimentado por alguém

com o tradicional:

— “E o senhor, como vai?”

Respondia de chofre:

— “Bem! Sinto apenas uma certa

dificuldade em ser...”

MORAL: Quando você está incomodado, costuma
estar bem acompanhado. Se chegar a algum lugar...

PALAVRAS de Mestre
“A loucura, longe de ser anomalia, é a condição normal humana. Não ter consciência dela, e ela não ser grande, é ser

homem normal. Não ter consciência dela e ela ser grande, é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser

desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser gênio”.

Fernando Pessoa.

• Semelhante em caráter e intensidade à

neuralgia do trigêmio, a neuralgia do

glossofaríngeo é desencadeada pelo

deglutir, falar ou “gatilho faringeano”.

Afeta a região posterior da língua, palato

mole, faringe e ouvido.

• Todos conhecem bem, ou é bem descrita

nos livros a neuralgia do trigêmio,

idiopática, no entanto, leve em

consideração a possibilidade de ser

secundária à esclerose múltipla e/ou tumor,

quando em jovens que tenham sinais de

disfunção do nervo.

• Pacientes em hemodiálise crônica, ou em

uso de anticoagulantes, que entrem em

coma, podem estar com hematoma

subdural.

• Na polidipsia psicogênica não deve

existir noctúria (poliúria noturna).

• Na pancreatite aguda uma relação lípase-

amilase acima de 2:1 sugere mais causa

alcoólica do que calculosa.

• Pense em doença celíaca (glúten-

induzida), uma das dez doenças mais

esquecidas, em diarréia crônica associada a

anemia ferropriva e refratária à

suplementação de ferro.

• AR é a principal causa de amiloidose

secundária em pacientes reumáticos. Como

regra a AR é de longa duração, soro-

positiva, e tem proteinúria com padrão

nefrótico.

MEMES
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Os profissionais da saúde, pela própria característica de seu trabalho, desenvolvem
atividades que - direta ou indiretamente – os colocam sob risco biológico. Isto ocorre
porque existe um contato praticamente contínuo com pessoas doentes ou material
infectante.

Algumas doenças, ditas contagiosas, são preveníveis por meio de vacinas. Entretanto,
é comum um certo descaso por parte dos profissionais da saúde, em especial do médico,
quanto a necessidade de participar de campanha de vacinação ou cuidar de forma
responsável do seu estado imunitário.

Mais do que receber as vacinas disponíveis e necessárias, é preciso manter a imunidade.
O uso correto e adequado dos agentes imunizantes salvaguarda os médicos e,

conseqüentemente, protege em especial os pacientes de eventuais exposições aos
profissionais que se tornaram infectados.

A imunização aplica-se não só a quem trabalha no ambiente hospitalar, mas também
aqueles que têm atividades em consultórios ou ambulatórios, que fazem visita domiciliar,
os que estão nos laboratórios ou pronto-socorro, e, ainda, aqueles que atendem a
“comunidades específicas”, como creches, casas de repouso ou asilos.

As vacinas fortemente recomendadas para os médicos são: Hepatite B, Influenza,
Sarampo, Rubéola, Varicela, Tétato e febre amarela, conforme a epidemiologia

Hepatite B
A infecção causada pelo vírus da hepatite B é a doença prevenível que causa maior

dano ao médico.
O risco de desenvolver hepatite ocupacional está na dependência do tipo e freqüência

da exposição a material biológico, especialmente sangue, pelos profissionais médicos que
praticam procedimentos invasivos.

Os médicos devem estar obrigatoriamente vacinados, como também devem ter a
adesão correta ao uso dos equipamentos de proteção individual.

Há dois tipos de vacina contra hepatite B: a de primeira geração, que contém
partículas virais obtidas do plasma de doadores de vírus, inativadas pelo formol; a de
segunda geração, que é preparada por métodos de engenharia genética de recombinação
do DONA do vírus. Esta última é a recomendada.

O esquema vacinal induz a títulos protetores (> 10m Ui/ml) em mais de 90% dos
adultos sadios.

O esquema de aplicação deve ser respeitado da seguinte forma: as duas primeiras
doses devem ser aplicadas com intervalo de um mês e, a terceira dose, seis meses após a
primeira (esquema: 0, 30 dias, 180 dias). Preferencialmente, deve ser aplicada via
intramuscular profunda (músculo deltóide), não devendo ser aplicada na região glútea
(menor produção de anticorpos).

O volume a ser injetado depende do fabricante (dose unitária ou fracionada a partir
do frasco-ampola de múltiplas doses).

O evento adverso mais comum é a dor no local da injeção, que pode ser aliviada com
a aplicação de gelo. Febre baixa, mal-estar, cefaléia e fadiga podem ocorrer. Reação
anafilática é muito rara.

Influenza (gripe)
É importante, pois em épocas de surtos a transmissão intra-hospitalar é alta. Médicos

acometidos de gripe devem permanecer afastados de suas atividades pois se tornam fonte
de infecção, especialmente às pessoas portadoras de vários tipos de doenças (patologias)
aumentando desta forma a morbidade e a mortalidade deste grupo específico de pessoas,
geralmente mais idosas e/ou debilitadas.

Essa vacina deve ser realizada anualmente, pois o agente etiológico, o vírus da
influenza, apresenta variações antigênicas freqüentes. O conteúdo antigênico da vacina
é modificado a cada ano refletindo a cepa que está em circulação a partir de informações
da OMS.

A utilização desta vacina reduz a probabilidade da infecção e diminui a gravidade da
doença quando esta ocorre. A proteção em indivíduos sadios é de aproximadamente 75%
(varia 50-95%), de curta duração (menos de um ano), obrigando a revacinações anuais.

As vacinas contra influenza têm sido fornecidas em seringas já preparadas
– 0,5ml (adulto) -, bem como podem ser obtidas de frascos multidoses. Pode
ser administrada via intramuscular ou subcutânea (conforme orientação
do fabricante) em dose única, preferencialmente no outono.

Os efeitos adversos mais comumente descritos são: dor local de pequena
intensidade, com duração de até dois dias, e/ou febre, mal-estar e mialgias,
que são mais freqüentes naqueles que não tiveram exposição anterior aos
antígenos da vacina.

Reações anafiláticas são raras, geralmente em conseqüência da proteína
residual do ovo, pois estas vacinas são obtidas a partir de culturas em ovos
embrionados de galinha. Além da reação à proteína do ovo, a vacina está
contra-indicada no caso de haver doença febril aguda.

Sarampo e rubéola
O desenvolvimento destas doenças está relacionado à falta da vacina,

falha vacinal primária ou para aqueles que não as desenvolveram
anteriormente.

No Paraná, já não se detecta casos de sarampo há mais de cinco anos,
sendo que sua vacina é recomendada em casos especiais, devidamente
monitorados, quando existem casos provenientes de outros Estados.

Com relação à rubéola, recomenda-se especificamente a sua vacina às
mulheres em idade fértil, pois tem como principal finalidade controlar e
eliminar a Síndrome da Rubéola Congênita.

Quando utilizada isoladamente, a vacina contra rubéola é aplicada via
subcutânea, em dose única. Como evento adverso pode ocorrer febre e
erupção cutânea de curta duração (habitualmente entre o 5.º e o 10.º dia
depois da administração). Também podem ocorrer manifestações articulares
transitórias (artralgias e mesmo artrite), usualmente entre uma e três
semanas após a vacinação.

Existem contra-indicações que devem ser consideradas: a administração
de imunoglobulina humana (gama-globulina), sangue total ou plasma nos
três meses anteriores.

Varicela
A transmissão do vírus varicela zoster é bem reconhecida e se faz de

forma aérea, sendo que somente aqueles profissionais que já tenham
imunidade devem prestar assistência a doentes com varicela.

As vacinas e os médicos

Chamada de primeira página do jornal Folha de

São Paulo, de 8 de fevereiro de 2005.
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Ta l e n t o  p u r o ,  p e n a  a  f e a l d a d e !
Tinha que ser subestimado. Preto, pequeno, cego de um olho, feio e, ainda por cima,
casado com uma loira de fechar o comércio, a sueca May Britt, coisa impertinente nos
sessentas. Não importava ser grande cantor, com bom repertório e à vontade em qualquer
estilo, num tempo em que as canções tinham bom gosto e a audiência era exigente. Não
importava ser ator, dançarino, grande imitador. De Nat a Satchmo, Dean a Lewis, Cagney a
Bogart, era sempre convincente. Mas quando imitava Marlon Brando a casa caía, tal sua
performance, verdadeira obra-prima de alteridade. Em suma, o maior multiinstrumentista
vocal e geral que já ouvi, o showman que deixava sua platéia cansada e extasiada, mercê
à variedade de interpretações, um carrosel de emoções subentrantes, como você, caro
leitor, pode comprovar com a audição do CD “At the Cocoanut Grove.” Nesta gravação faz
um medley de West Side Story só com bongô que é de arrepiar. Já ía esquecendo, e o
sapateador? Seu desempenho ao vivo de Mr. Bojangles*, uma ode de Jerry Jeff Walker a
Bill Robinson, talvez o maior sapateador de todos os tempos, era hipnotizante. Sim,
Sammy Davis, Jr. também era sapateador, dos melhores. Não à toa, o chairman da sua
patota, Frank Sinatra, era vidrado no seu talento, e a audiência do Sand’s de Las Vegas
também.
Tudo que escrevi até agora, com muitos adjetivos propositais – normalmente me enjoam
—, foi no intento de dar relevância e ornamento a um grande artista, e contar minha
emoção ao ser presenteado por um amigo com uma gema que não conhecia: “Sammy
Davis, Jr. Sings and Laurindo Almeida plays”, gravado em junho de 66 em Las Vegas.
Toda aquela vitalidade que conhecia dá lugar à intimidade, à cumplicidade de um cantor
com seu microfone, sublinhada pelas cordas de Laurindo, um artista à frente de seu
tempo. É... nosso Laurindo, exilado com sua arte no hemisfério norte. Aliás, solista de
outras esferas com sua exatidão sensível, num dueto de música pura, sem adoçantes, em
que um canta, outro toca, e nós nos embevecemos. Remédio nobre para momentos de
ocultação e saudade.

* Os mais novos, admiradores de rock, e fãs do inglês Robbie Williams, podem ouvi-la no
CD ou DVD “Swing when you’re winning”, em que mostra toda a versatilidade de seu
talento.

Se um médico susceptível for exposto, ele estará potencialmente infectado entre 10-21
dias do contato. Ele deve permanecer afastado de sua atividade, pois é um potencial
transmissor do vírus. Se desenvolver a doença, ou seja, as lesões, o “isolamento” deve ser
instalado. Ou seja, o médico não deve exercer suas atividades assistenciais. O período de
transmissibilidade se encerra quando as crostas das lesões estiverem secas.

O uso da vacina e/ou imunoglobulinas só está indicado em casos especiais, devidamente
monitorados.

Febre amarela
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, pode ser grave e não possui

tratamento específico. É transmitida por mosquitos e, no Brasil, o ciclo epidemiológico que
ocorre é o silvestre. A Febre Amarela Silvestre não é possível de ser erradicada, pois ocorre
na forma enzoótica, ou seja, o vírus circula naturalmente nas mtas entre os vetores silvestres
e animais vertebrados. Geralmente os casos de Febre Amarela Silvestre em humanos
ocorrem, de forma acidental, quando uma pessoa não vacinada ou vacinada há mais de 10
anos entra em área rural, principalmente nas regiões de risco para a doença.

A vacina contra febre amarela está indicada àqueles que moram em áreas de risco
potencial, como é o caso da região fronteiriça do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Também
é indicada para todas as pessoas que viajam para locais onde a doença é endêmica, como as
regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, além de algumas áreas no Nordeste e Sudeste.

É administrada em dose única, via subcutânea, necessitando reforço a cada 10 anos.

Pode ocorrer dor local, cefaléia e febre. Está contra-indicada para as pessoas
com alergia anafilática ao ovo e, como é elaborada a partir de vírus vivo
atenuado, não deve ser administrada em pessoas com imunodeficiênci
congênita ou adquirida, acometidas por neoplasia maligna ou em
tratamento com coticosteróide em esquemas imunodepressores ou
submetidas a outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia
antineoplásica, radioterapia...).

Tétano
É doença imunoprevenível por meio de uma vacina. É que, quando

administrada na infância, é oferecida em conjunto com as de difteria e
coqueluche. Para o adulto, prefere-se utilizar a vacina dupla (tétano e
difteria) ou, sem sua falta, isoladamente para o tétano.

É administrda via intramuscular profunda, no músculo deltóide. O
esquema básico pode ser adotado com três doses aplicadas, cada uma com
intervalo de dois meses, mínimo de um mês (esquema 0, 2 e 4).

O reforço deve ser feito de 10 em 10 anos, por toda a vida.
Os efeitos adversos mais comuns são a dor, calor, vemelhidão e

enduração local. Pode ocorrer febre. A vacina está contra-indicada para
aqueles que tiveram reação anafilática seguindo-se à aplicação da dose
anterior. E síndrome de Guillain-Barré nas seis semanas após a vacinação
anterior contra difteria e/ou tétano.

Dra. Célia Inês Burgardt

Os  Medos

Medo de viver, medo de falar
de se recolher e calar

de escuridão, de se arrepiar
medo de parar pra pensar

medo de trovão, de agitação
medo de sair por aí

e agir

De se descobrir ou de se afirmar
medo de talvez consentir
de prevalecer, de se dividir

medo de subir e cair
de dissimular, de não se agüentar

medo de ser muito feliz
e pirar...

Joyce.

Vivência de medos não anunciados
no esgotamento de dias quânticos

na culpa misteriosa de ruir
no espaço infinito de existir.

Medos que estão a dois dedos.

——————//——————-

“Não sei se o acaso quis brincar
ou foi a vida que escolheu”

Acaso,
Abel Silva/Ivan Lins.

Serendipidade ou desencontro?

Antologia

As vacinas e os médicos
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Encontro marcado: conta
elancólico e arredio, tímido e solitário, Fernando Pessoa é dessas pessoas
que mesmo tendo-se intimidade nunca se fica à vontade. Por isso
resolvemos recorrer à intermediação de Richard Zenith, que é chegado
ao poeta e tem um livro sobre seus aforismos e afins, e fomo-lo encontrar

em seu café preferido da Lisboa velha, o Martinho da Arcada. Sentado a uma mesa de
canto, de frente para a entrada, observava os gatos-pingados circunstantes e tinha ao
lado da louça de mesa um pedaço de papel, amarfanhado, com algo manuscrito que
não divisávamos. Surpreendentemente, mais do que ao poeta, a curiosidade centrou-
se no escrito e nos lembramos que o poeta tinha o desejo, que é o de qualquer outro
poeta, que se lhe ficasse postumamente uma frase, do tipo das que todos repetem,
daquelas que se inserem no corpo da cultura de um povo, como “Bem-feito!”, e
pensávamos: — Não estaria ali? Embora fervesse a curiosidade, iniciamos a entrevista.

Iátrico – Desculpe o clichê, quando o senhor se sentiu poeta?
Fernando Pessoa – O poeta em mim despertou quando Deus me disse. Pensar

em si é desobedecê-lo, é evocar o Deus que trago em mim. Por isso, Deus quer, o
homem sonha, a obra nasce. Mas não pense que seja prazer. Escrever é cumprir um
dever. Prazer é ter um livro para ler e não o fazer!

Iátrico – Quando se disse vadio e pedinte não foram apodos de circunstância?
Pessoa – Não o quis dizer no sentido corrente: é ser isolado na alma, ter um

abismo dentro de si, e isso é que é ser vadio; é ter de pedir aos dias que passem, e nos
deixem, é isso é que é ser pedinte. Considere: a alma é divina mas a obra imperfeita.
Perceba, o paradoxo não é meu. Sou eu o paradoxo.

Iátrico – Então o que é o melhor do mundo?
Pessoa – Olhe, grande é a poesia, a bondade, as danças... Mas o melhor do mundo

são as crianças, flores, música, o luar, e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca.

Iátrico – Estou mais aplacado. Poeta, uma dúvida comum: para que serve a arte?
Pessoa – O essencial da arte é exprimir; mas você sabe que o que se exprime já

não interessa. A arte é a expressão de si mesmo lutando por ser absoluto.

Iátrico – Não entendi. Exprimir ou fingir que se exprime, já que, como diz, todo
poeta é um fingidor!

Pessoa – Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um
texto apagado de todo. Mais ou menos, pelo sentido da nota, tiramos o sentido que
havia de ser o do texto; mas fica sempre uma dúvida, e os sentidos possíveis são muitos.
Você sabe, a consciência é incerta!

Iátrico – Mas nos diga cá, mudando de saco pra mala, não existe a arte pela arte?
Pessoa – A arte pela arte é, na realidade, apenas a arte em proveito do artista. Um

artista forte mata em si próprio não só o amor e a piedade, mas as próprias sementes do

amor e da piedade. Torna-se desumano devido ao seu grande amor pela humanidade
– esse amor que o impele a criar a arte para o homem. O gênio é a maior maldição
com que Deus pode abençoar um homem. Deve ser sofrido o mínimo possível de
gemidos e queixumes, com uma consciência tão grande quanto possível da sua
divina tristeza.

Iátrico – Os leitores talvez fiquem um pouco confusos...
Pessoa – Mais ficariam se, para a mesma questão, acertadamente respondesse:

nada é, tudo se outra.

Iátrico – Temos no Brasil de hoje um poeta, Manoel de Barros, que assinaria essa
assertiva.

Pessoa – Às vezes me psicografa. Embora seja preciso cada um multiplicar-se
por si próprio, e dar a cada emoção uma personalidade e a cada estado de alma  uma
alma, todo o poeta é plural como o universo, e sintonizado nas inspirações, podendo
um ser outro. Por isso compreendo quão pouco de mim é meu, e quão pouco dele
possa ser dele. Embora lutemos pelo único aspecto válido de desigualdade: a
singularidade. O ser tão-somente diferente do outro.

Iátrico – Por favor, nos dê sua explicação, o senhor atravessa uma crise de natureza
psíquica ou se tornou “médium”?

Pessoa – Imagina! Eu, que era um elemento atrasado nas sessões semi-espíritas
que fazíamos, comecei, de repente, com a escrita automática... Estou desenvolvendo
qualidades, não só de “médium” escrevente mas também de “médium” vidente.
Começo a ter aquilo que os ocultistas chamam a “visão etérica...” N’outro dia vi, na
confeitaria onde estava, as costelas de um indivíduo, através da roupa e da pele...
Não, não é alucinação porque o que eu vejo outros podem ver, se tivessem qualidades
mais desenvolvidas... A espantosa realidade das coisas tem sido, ultimamente, a
minha descoberta de todos os dias!

Iátrico – O senhor tem algum lema para o seu dia-a-dia?
Pessoa – De facto. Esperar pelo melhor e preparar-se para o pior: eis a regra.

Iátrico – É verdade que o seu “duvido, portanto penso”, se aplica à sua crença?
Pessoa – Crer é errar. Não crer de nada serve. A questão é o modo como se crê.

Esse conflito que nos queima a alma foi melhor entendido por outro poeta, o Antero
de Quental, porque tinha a igual altura do sentimento e da inteligência. É o conflito
entre a necessidade emotiva da crença e a impossibilidade intelectual de crer.

Iátrico  – Então o senhor é agnóstico!
Pessoa – O agnosticismo puro é impossível. O único agnosticismo verdadeiro é

a ignorância. Porque para nos radicarmos no agnosticismo é-nos preciso um
argumento para nos persuadir que a razão tem certos limites. – Ora quem observa
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ontato de 3° grau
pode parar; quem raciocina não pode parar. Portanto quando
pelo raciocínio havemos provado a limitação ou a não-limitação
destas e daquelas faculdades, não podemos dizer: “paremos aqui”
mas devemos seguir no raciocínio e tirar dessa limitação ou
não-limitação as conseqüências dedutíveis. Assim fazem todos
os  “agnósticos” consciente ou inconscientemente. Perceba,
qualquer religião é uma panacéia; já a sua ausência, ou o que
chamam livre pensamento, é uma ilusão da farmácia.

Iátrico  – O senhor reza?
Pessoa – Rezo. Na verdade digo-vos: praticai o bem. Por

quê? O que ganhais com isso? Nada. Nem dinheiro, nem amor,
nem respeito, nem talvez paz de espírito. Talvez não ganhais
nada disso. Então por que vos digo: Praticai o bem? Porque não
ganhais nada com isso. Vale a pena praticá-lo por isto mesmo.
Senão seremos assediados pela má-consciência, e não pela
consciência do ser.

 Iátrico  – E o que é a consciência?
Pessoa – A memória inserida no tempo.

Iátrico  – Pô, essa nos embasbacou. Sentimos o que é um
pensamento luminoso!

Pessoa – Acautelemo-nos. O pensamento pode também ser um vício, o abuso de se
sentir pensar.

Iátrico  – Quando escreveu que do “indivíduo temos que partir, ainda que seja para o
abandonar”, significa que temos que ter amor pelo ser até que se mostre uma paixão
inviável?

Pessoa – Temos que ser inteiros em cada coisa, pois ser inteiro em cada coisa é estar
certo. Inclusive em relação ao ser. O problema é que os espíritos altamente desenvolvidos
são muito analíticos e vêem quase que só defeitos: quanto mais forte a lente mais imperfeita
se mostra a coisa observada. O detalhe é sempre mau. E basta ver alguns defeitos para
desistirmos de completar o caminho. Veja bem, quem não quiser sofrer que se isole. Feche
as portas de sua alma quanto possível ao convívio. Mas, convivendo ou não, não se
queixe. Oculte suas amarguras, os outros não tem nada com isso. Deixe-as para o confidente,
confessor ou terapeuta. Ou para o muro das lamentações – ou equivalente —, ou seja,
para um contato direto com Deus. Mas as audiências têm que ser curtas e significativas.
Momentos plenos. E vale uma regra: não pedir por si. Por si, vale outra regra: faça o
melhor de si.

Iátrico  – Chegaremos à perfectibilidade?
Pessoa – O homem perfeito do pagão era a perfeição do homem que há; o homem

perfeito do cristão a perfeição do homem que não há; o homem perfeito do budista a

perfeição de não haver o homem. Os séculos dirão. Para atingirmos tal desiderato
teríamos que ter a consciência da própria inimportância, que é o acume do
conhecimento da vida.

Iátrico  – Nossos leitores gostam de agudezas, há vida após a morte?
Pessoa – Ora veja, a fome só se satisfaz com comida e a fome de imortalidade

da alma com a própria imortalidade. Ambas são verdadeiros instintos.

Iátrico – Somos homens de ciência, queria seu lado visionário acerca...
Pessoa —...calma, calma, hoje estou cansado de todas as hipóteses...

    Sentimos com essa breve interrupção o que sua lucidez intelectual estava
querendo sugerir. O poeta já estava desassossegado. Pouco soubemos do que
procurávamos, mas muito soubemos com as respostas imprevistas. E afinal, num
instante, tivemos o lampejo do manuscrito amarfanhado: “A ciência é o querer
adaptar o menor sonho ao maior”. Talvez não seja a sua frase lapidar do “Bem-
feito!”, mas nos deixou tantas que isso se torna irrelevante. Recordo que, via seu
heterônimo Bernardo Soares, asseverou que a vida é a hesitação entre uma
exclamação e uma interrogação. Na dúvida, o ponto final. Hora do ponto final.

O autor
O autor do encarte Iátrico, Dr. João Manuel Cardoso Martins, é médico e professor.

Comentários críticos, sugestões ou colaborações devem ser enviadas para o endereço

eletrônico do Jornal do CRM (jornal@crmpr.org.br).
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ALMA VIVA
Tr i b u t o  a  F e r n a n d o  P e s s o a

Em mim habitam multidões, embora tenha poucas afinidades. Fernando
Pessoa é uma delas. Não o das primícias poéticas. Mas aquele que se fez
adulto com Alberto Caeiro, seu mestre, seu primeiro heterônimo, e que deu
vida aos demais. Aquele que começou a beber da realidade e não de
idealizações, sonhos edulcorados, de doces diluídos por qualquer liquido, e
sim do versejador pagão e objetivo, qual um vinho difícil de ser apreciado
porque complexo, feito de boa cepa, verdadeiro, só falsificável por quem
vive no néon da virtualidade. Foi Caeiro que deu a Pessoa um olhar agudo,
“nítido como um girassol”, onde o sonho só terá lugar se for tão visível
quanto a realidade. Uma realidade coisificada e de sentimentos indizíveis,
que ele soube materializar. Pois, todo poeta deve ser um grande realista.
Como o médico. Este se insere na realidade, opera nela, e extrai da mesma
as mudanças que vitalizam a sua profissão. E faz-se perguntas diante de sua
perplexidade científica. E embora às vezes não tenha respostas, continua

argüindo a si mesmo sobre a oportunidade, veracidade ou prudência de seus atos. Tal
qual o leigo que em face de decisões difíceis quase sempre as adia, o médico também
gostaria, mas não pode, o sofrimento não deixa. Nem que seja uma decisão forjada
na arte, quando a ciência não pode significar. E é exatamente sobre esse “isso ou
aquilo” de que tratam “as decisões” aqui publicadas. Uma leiga, genérica; outra
médica, específica em sua inespecificidade. Quem já não quis cair fora de uma
situação concreta e ficar a espiar? Quem já não ficou perplexo e incerto diante de
um enigma clínico ou vivencial? Pois é, poesia e realidade não são a mesma coisa,
mas são indissociáveis. À semelhança de corpo e alma, uva e vinho. Difícil haver
boa poesia se não for extraída da realidade. Cabe-nos dar-lhe clima e propriedade,
como Pessoa deu a seus heterônimos.

* Almaviva é o mais belo nome já dado a um vinho. Senti uma coisinha ao ver
o nome, e várias ao sorvê-lo. Mas anda meio caro. É também o status que dou à
presença, na sua ausência, do poeta e sua poesia.

Poesia I
Corpo

Cabeça, tronco e membros: edifício
aos poucos foi se erguendo do embrião
dormindo na placenta, no interstício

em que tudo começa, sempre em vão.

Veias, artérias: rios cujo início
se situa na fonte, o coração

que têmporas oprime, frontispício
deste livro animado, feito à mão,

Amálgama de linfa e sangue, urgente
relâmpago vermelho sob o céu
efêmero da carne transparente.

Hieróglifos, as rugas: grave escrita
no papiro da face, mausoléu

onde nada se perde e tudo habita.

João Manuel Simões,
no seu livro de sonetos
“Armorial do verbo”.

Poesia II
M, De Memória

Os livros sabem de cor
milhares de poemas.

Que memória!
Lembrar, assim, vale a pena.
Vale a pena o desperdício,

Ulisses voltou de Trói
assim como Dante disse,

o céu não vale uma história.
Um dia, o diabo veio

seduzir o doutor fausto.
Byron era verdadeiro.

Fernando, pessoa, era falso.
Mallarmé era tão pálido,
mais parecia uma página.

Rimbaud se mandou pra África,
Hemingway de miragens.

Os livros sabem tudo.
Já sabem deste dilema.

só não sabem que no fundo,
ler não passa de uma lenda.

Paulo Leminski, 1944-1989.

Poesia III
A Decisão (1ª)

Vocês são a favor ou contra?
Respondam sim ou não.

Decerto já pensaram no problema
Creio sinceramente que ele

os tem preocupado.
Tudo na vida traz preocupações

Crianças mulheres insetos
Plantas nocivas, horas sem proveito

Paixões difíceis, dentes cariados
Filmes medíocres. E isto decerto

os preocupa.
Sejam responsáveis e digam: Sim ou não.

A vocês é que cabe decidir.
Não lhes pedimos evidentemente

que abandonem
Suas preocupações, que interrompam

sua vida
O jornal preferido o bate-papo

No barbeiro os domingos ao ar livre.
Uma palavra só. Vamos, então:

Vocês são contra ou a favor?
Pensem bem: Eu fico à espera.

Manólis Anagnostákis.

Poeta grego (n. 1925)
Trad.: José Paulo Paes.
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Cansaço e sossego
Cansaço é recorrente em prosa e poesia. Da profissão, dos amores, da vida,
do nada. Cansaço da esterilidade de criação que teima em ser persistente.

Cansa-se de si, dos outros, e até mesmo do próprio cansaço. Só não se
cansa do desejo, também recidivante, sujeito álacre em vôos intensos,
perdido na extensão da fantasia e na falta de proveito. Só se cansa do

desejo o deprimido, um oprimido das lembranças vis. Pessoa também foi
homem de muitos cansaços e verteu-os todos, ou quase, na sublimação do
verbo. De si dou exemplo d’outro cansaço no poema abaixo. De mim não

me canso de arrolar outros poetas paranaenses e de os colocar em
companhia tão ilustre. Embora se exija, nesta festa, traje a rigor.

Mas depois de tanto cansaço, que não se fique sem descanso. Evoco o
mesmo Pessoa/Álvaro de Campos para nos apaziguar. Será?

“Sossego, sim, sossego... /Grande tranqüilidade... /Que repouso, depois de
tantas viagens, físicas e psíquicas! /Que prazer olhar para as malas fitando
como para nada! /Dormita, alma, dormita! /Aproveita, dormita! /Dormita!
/É pouco o tempo que tens! Dormita! /É a véspera de não partir nunca!”

Ainda as dores
Comentário poético de Fernando Pessoa: “O
que me dói não é/ O que há no coração/ Mas

essas coisas lindas/ Que nunca existirão.../ São
as formas sem forma/ Que passam sem que a

dor/ As possa conhecer/ Ou as sonhar o amor”.
Ou se quiserem outro tipo de dor, porque o

importante é sempre saber a dor que o
paciente tem: “O poeta é um fingidor./ Finge
tão completamente/ que chega a fingir que é

dor/ A dor que deveras sente”.
As dores, físicas ou psíquicas, nunca são iguais;

cada um as sente a seu modo e lugar.

Poesia IV
A Decisão (2ª)

Aos que cuidam de fibriomiálgicos

Paciente atrasou-se e está de-centrado.

Também me atraso com álibi aplacante: Cuidados!

Outros reclamam, estão pagando!

Por igual clamo do pouco ganho, do escracho,

Das muitas tarefas e do tempo escasso.

Quem quer saber?

Nem este, nem aquele, quanto mais aqueloutro, o

Souto!

O atrasado revela grave segredo: tudo lhe dói!

Também sói pouco entender essas algias difusas,

Errantes, marcantes em sua inciência,

Ou em minha insuficiência.

Como dói a percepção científica só suportada na arte!

Decido já ou depois? Será preciso? Terá siso?

No entroncamento das escolhas rodopio incertezas.

Não há exames, testes, imagens, biópsia não há.

Ajuízo revolvendo pistas; que remédio!

Como tentar decidir se também não há penso?

E se não pensar, já não seria uma decisão?

Profissão morrinha que tudo pede e nada cede.

Exige competências, erros, reparos e boas ações.

A consciência dos múltiplos e a conexão dos haveres.

Digam-me cá: qual o caminho claro?

Respondam-me lá: não é na ausência de opções

Que nasce a luz das possibilidades?

Bem sei: quando não houver alternativa... rarefeito!

Não? Já sei: o caminho não está feito!

Então tá: ocupem meu lugar, quero espiar.

Dr. Emanuel Sá.

Poesia V
O que há em mim é sobretudo cansaço

O que há em mim é sobretudo cansaço, —
Não disto nem daquilo,

Nem sequer de tudo ou de nada:
Cansaço assim mesmo, ele mesmo,

Cansaço.

A sutileza das sensações inúteis,
As paixões violentas por coisa nenhuma,

Os amores intensos por suposto em alguém,
Essas coisas todas –

Essas e o que falta nelas eternamente —;
Tudo isso faz cansaço,

Este cansaço,
Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada –

Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:
Porque eu amo infinitamente o infinito,

Porque eu desejo impossivelmente o possível,
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,

Ou até se não puder ser...

E o resultado?
Para eles a vida vivida ou sonhada,

Para eles o sonho sonhado ou vivido,
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...

Para mim só um grande, um profundo,
E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,

Um supremíssimo cansaço,
Íssimo, íssimo, íssimo,

Cansaço...

F. Pessoa (1888-1935).
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Prezado Francisco,
Na enquete realizada no n° 8 as jaculatórias foram bem

aceitas. Para nossa surpresa até em demasia; mas conheço
melhor as reações dos próximos. Desses, alguns, talvez pelo
nome, não as aceitam como algo pretensamente filosófico
sobre a profissão, e sim mais para o religioso. Talvez esque-
cidos de que tudo que religa também tem potencial religioso.
Qualquer idéia que religue o pensamento crítico, depurador,
verificador, ou mesmo de reforço de uma atividade, se
exposta com sua lógica intrínseca ou sob novas luzes terá
também um sentido religioso. Descartável ou não,
independente de seu mérito, como uma oração que pode
ser da boca pra fora ou profundamente sentida.

Há os que se comprazem em catalogar erros; com aquele
discreto sorriso sardônico, claro! São nossos revisores ad
hoc, aos quais temos que agradecer por seu esforço corretivo.
Com eles, estamos sempre a nos emendar.

Um ou outro é sebastianista, sempre à espera do pré-
configurado em seus engramas, doutores apegados ao
saudosismo, inadaptados a mudanças, que não toleram
qualquer novo olhar sobre a profissão, inviolável na sua
sacrossantidade. São os fundamentalistas.

Há os que se divertem, e isso é bom, tentando adivinhar,
buscando sentidos inexistentes, tentando ir além das
fronteiras do que está escrito. Esses sabem que adivinhar é
até mais gostoso do que saber, tanto que vem de divinare
que é a origem de divino. Às vezes as corrigem ou
aperfeiçoam, o que é melhor ainda.

Há os que as levam muito sério e têm pensamentos graves.
Refletem sobre as frases e as comparam com sua condição
de atuar na profissão e na vida. Espero que lhes sejam
proveitosas, e valham essa auto-aspereza.

E há, claro, os misósofos, os que têm aversão a qualquer
tentativa de ultrapassar seus limites. Têm medo de ser flagra-
dos num pecado ético, como se fosse algo irreversível, não
remissivo, e se escondem da reflexão. Ocultam-se de si próprios.

Mas, decerto, é muito bom esse perfil variado. É necessário
para a construção de pesos e contra-pesos que formam uma
sociedade que preza a diversidade de pensamento e a

iátricas
meditação sobre suas ações. As razões para amar ou odiar
fragmentos filosóficos são muitas. De qualquer modo, por ser
a filosofia uma forma de amor, lida melhor com as jaculatórias
quem tem simultaneamente capacidade conceitual, lógica, e
também possibilidade de se emocionar, sentir, de permear
afetos em sua atividade cognitiva. Treinar o raciocínio lógico-
formal — também conhecido como analítico — é perfeitamente
possível e desejável. Portanto, desenvolvê-lo como método
está ao alcance de quem se proponha, desde que tenha base
cultural e científica. Já permear afetos não. Porque não os
tomamos, somos tomados, independem de nossa vontade.
Aproveitá-los é deixar entrar, encantar-se, perder momen-
taneamente o autocontrole, entregar-se, para depois balizá-
los. É, pois, embricar conceito e emoção, lógica e afeto. Só
assim podemos ser adeptos da filosofia, ou, pelo menos, não
misósofos. O lucro? Poder expandir um pouco nosso alcance.
Em medicina a expansão de nosso alcance passa neces-
sariamente pela concreção da cultura científica à cultura das
humanidades, ou seja, organizar o pensamento científico para
propô-lo ao meio cultural com sua enorme diversidade. Como
disse Montaigne, não adianta cabeça bem cheia e sim bem
feita, a que sabe elaborar conhecimentos, ou entendê-los, e
aplicá-los em sua realidade. Isso pode nos levar a ter “lógica
implacável e prudência consumada”, binômio que se julga
essencial em nossa profissão. Parabéns pela sua capacidade de
renovar o olhar sobre sua própria existência e confrontar o
incerto. Isso também é amar o conhecimento, a si, e criar
pontes de iluminação aos outros.

Prezado Vinícius,
“E não desacorçoe, somos o que lembramos mas sobretudo

o que esquecemos”, não é uma licença nem ambivalência
poética, é neurociência mesmo. Para tanto, basta ler “A arte
de esquecer” de Ivan Izquierdo, cuja síntese pode ser: Lembrar
é possível, esquecer é preciso. Lembro que Ivan é um dos
pesquisadores brasileiros – nasceu na Argentina – mais citados
na literatura indexada internacional com a palavra-chave
memória.

O Iátrico informa: baseado no artigo Aristrocacia do Tédio, publicado em 1994 pelo confiável faz-tudo das letras José Lino Grünewald (1931-2000), em que
fazia uma resenha crítica do 1° volume do Livro do Desassossego de F. Pessoa, 27.543 seriam os seus papéis, guardados em um baú, e prontos para publicação.
O mesmo suplemento recomenda os dois volumes editados em 1994 pela Ed. Unicamp. À exceção de uma parte do 1° volume que é de Vicente Guedes, o
heterônimo “responsável” pelos restantes escritos é Bernardo Soares. Servem a espíritos pensantes mas não muito suscetíveis.

A recolha, organização e notas são de Tereza Sobral Cunha. São bons livros de cabeceira que devem ser sorvidos no ritmo dos dias longos e sem afazeres.
Quem sofre de tédio e inadaptação, ou seja “desassossegado”, não encontrará neles boa companhia. Quaisquer outros terão farto material para reflexão.

Desassossego
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Jaculatórias X
Jatos de idéias médicas
para refletir e criticar

•  A relação médico-paciente não se ensina, se
apreende. Se se apreende – aprender à sua custa —,
contamina. É o feitiço da relação.

•  Qualquer um de nós pode ser muito melhor se não
quiser transparecer ser tão bom. O pico da soberba tolhe o
esforço e a dedicação no futuro intelectual.

•  Parafraseando Machado, o bom instrutor em
Medicina é o que serve de agulha para muita linha. Com
fé clara e bisturi afiado.

•  Embora as pessoas queiram lhe ajudar, e até possam
fazê-lo, nunca se esqueça que têm suas próprias vidas. Por
isso, seja sujeito, vire-se. Mas um mapa ajuda.

•  Podar-se a si próprio pode ser bom, faz crescer, em
termos mentais auto-organiza. Mas cuidado, não extirpe
suas próprias raízes.

•  Criação científica é, em princípio, uma especulação
defensável, uma teoria, conceitos que se sistematizam.
Depois vêm as provas. Quando vêm... Na maioria das vezes
apenas trocamos por outras especulações mais
convincentes. E é o melhor que temos.

•  Médico tem que ser credível; delicadeza sem discurso
lógico e eficaz dilui a confiança.

• A boa-fé é epidêmica. Nasce um incauto a cada
instante. Daí tantos ganharem rios de dinheiro explorando
a credulidade alheia. O ser humano não vive no vazio,
precisa preenchê-lo com fantasias, mesmo que auto-
destrutivas, ou com os contaminantes da pseudociência.

•  Sempre tive comigo a sensação de minha própria
precariedade. Fui aplacado por Pessoa: “A consciência da
própria inimportância é o acume do conhecimento da
vida”.

• Será que o gênio de Fernando Pessoa sabia sem
saber mais do que imaginava sobre sua timidez, melancolia
e somatização? Leiam: “Uma das formas de saúde é a
doença. Um homem perfeito, se existisse, seria o ser mais
anormal que se poderia encontrar”. Talvez por isso também
disesse: “Os psiquiatras sabem (às vezes) como trabalha o
espírito doente, mas não como trabalha o espírito são”.

Impróprio
As jaculatórias do n.º 12 vão até “Tecnologia é arrogante,
a clínica compassiva”. Tempere as duas. Sirva-as para
usufruto do paciente”. Inesperadamente suge uma
enxertia indevida de jaculatórias do n.º 11. Pedimos
escusas. Coisas de forças ocultas. Parece coisa do Jânio.
Tipo: fize-mo-lo, não porque o quiséssemos.

1.  Confundir “curva glicêmica” com “perfil glicêmico”. Curva glicêmica é um exame solicitado para

diagnóstico de diabetes mellitus, enquanto que perfil glicêmico é um exame solicitado para

acompanhamento de pacientes diabéticos;

2. Solicitar hemoglobina glicosilada para pacientes não diabéticos. Este exame serve exclusivamente

para acompanhamento de pacientes diabéticos;

3. Prescrever sulfoniluréias (SFU) como medicação inicial no paciente obeso com diabetes mellitus

tipo 2. Nestes casos, a melhor terapia é com metformina ou glitazonas;

4. Não iniciar ou retardar o início da insulinoterapia em diabéticos tipo 2 após falência do tratamento

com hipoglicemiantes orais;

5. Submeter o paciente com síndrome metabólica a tratamento com múltiplos medicamentos,

negligenciando o tratamento para obesidade;

6. Prescrever hormônio tireoidiano para obesos com objetivo de promover emagrecimento;

7. Uso de “fórmulas magistrais” combinando anorexígenos, anti-depressivos, ansiolíticos, diuréticos,

laxantes, hormônios, vitaminas e outras “coisas mais” com objetivo de promover emagrecimento;

8. Prescrição de “remédios para emagrecer” para pessoas não obesas, com fins puramente estéticos;

9. Indicação de cirurgia bariátrica para “gordinhos” sem obesidade mórbida (IMC > 40 kg/m2) e sem

co-morbidades que justifiquem a intervenção;

10. Tratar hipertrigliceridemia com dieta pobre em gorduras e estatinas. O ideal é dieta restrita em

carboidratos e uso de fibratos;

11. Dosar T3 e T4 total para diagnosticar hipotireoidismo. O ideal são as dosagens de TSH e T4 livre.

12. Achar que um valor baixo de TSH corresponde a doença de hipófise. Este paciente provavelmente

tem hipertireoidismo/tireotoxicose;

13. Interpretar incorretamente dosagens de T4 total, cortisol e prolactina em mulheres assintomáticas

usando pílulas anticoncepcionais, gestantes ou em reposição estrogênica. O estrogênio aumenta os

níveis destes hormônios sem que haja doença associada;

14. Diagnosticar síndrome dos ovários policísticos através de exame ultrasonográfico;

15. “Super-tratar” casos de osteopenia e “sub-tratar” casos de osteoporose.

16. Não investigar adequadamente um paciente com fratura osteoporótica;

17. Em pacientes com lítiase urinária de repetição, não lembrar da possibilidade de hiperparatireoidismo

primário;

18. Não adequar e não individualizar as doses de hormônios nos tratamentos de reposição;

19.  Solicitar dosagem de prolactina em mulheres sem sintomas ou com sintomas não relacionados

aos estados hiperprolactinêmicos. Muitas causas de prolactina aumentada não configuram doença

hipofisária e resultam em investigações adicionais caras, desnecessárias e iatrogênicas;

20. Encaminhar um paciente com micro ou macroprolactinoma para o neurocirurgião. O tratamento

com medicamentos deve ser a primeira escolha;

21. Solicitar dosagem basal de GH para fins diagnósticos. Este hormônio deve ser analisado em testes

endócrinos padronizados;

22. Estabelecer diagnóstico de hipogonadismo em homens através da dosagem de testosterona livre

baixa ou FSH e LH baixos. O correto é dosar testosterona total;

23. Prescrever GH, testosterona e DHEA para adultos sem deficiências hormonais com fins de

rejuvenescimento.

24. Encaminhar tardiamente uma criança com baixa estatura para avaliação;

25. Prescrever “fórmulas” com substâncias ineficazes e perigosas e “polivitamínicos” com o objetivo de

promover crescimento de crianças com baixa estatura;

Drs. Henrique de Lacerda Suplicy e César Luiz Boguszewski

Erros Comuns

 em Endocrinologia
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Confrades
A Academia Paranaense de Medicina apresentou no dia 14 de dezembro próximo passado os

novos eleitos, Drs. Henrique de Lacerda Suplicy e Roberto Gomes de Carvalho. O Dr. Roberto
foi saudado pelo presidente José Fernando de Macedo. Ao ser convidado pelo Dr. Henrique para
apresentá-lo em sua entrée para o sodalício – mais uma em desuso; só se usa em Academias, tal
como confrade —, e ante a surpresa telefônica, pedi-lhe um resumo de seu currículo para me
inteirar de sua trajetória.

Quando o recebi, pensei melhor, e me ficou clara a inecessidade do exercício. Apresentá-lo,
à classe e à sociedade, não carecia de catalogação. Afinal, conhecia os méritos de Henrique. E
uma comissão, como de praxe, já o tinha avaliado melhor do que eu poderia ter feito, e
consolidado seu direito a concorrer. Assim feito, assim eleito. Por certo, devemos avaliar as letras
frias de um currículo quando desconhecemos o mérito. Mas admito a dificuldade de percebê-lo
por debaixo de verniz reluzente e superficial. Não era o caso. Conhecia Henrique de conversas
descontraídas em festas e solenidades, do contato social. E nunca teve a necessidade de se
sobrepor. Sempre exerceu, pelo menos comigo, a discreta sobriedade dos seguros. Também o
conhecia de reuniões científicas, nas quais tinha co-participado. E sempre teve nas melhores
evidências da ciência sua âncora intelectual. Conhecia-o também do trato com pacientes
comuns.

A ciência sempre se sobrepondo, auxiliada pela discreta arte de embalar o provado nas
modificações do estilo de vida. Adesão que significa luta, esforço, disciplina, por que não há
resultados sem esta receita. Insuspeita. Embora pouco utilizada por quem deseja a brevidade do
milagre. Estes critérios me pareciam sobejos. Sim, foram construídos na singularidade das
situações, mas precisaram da pluralidade de eventos e pessoas. Portanto, julgo que por motivos
justos, Henrique estava vaidoso por adentrar a Academia. Seria uma vaidade sem dano? Aquela
que impulsiona a auto-estima na expansão do ser? Aquela que permite o aperfeiçoamento do ser
para iluminar outros entes? E, portanto, ajuda o humano a dar sentido à sua missão, a abrir as
portas da percepção aos que necessitam de um norte? Nesse momento, para provar seu maior
mérito, citei o homenageado desta edição do Iátrico, Pessoa, realce da homenagem a Henrique.
A abertura de Tabacaria, aqui repetida: “Não sou nada./ Nunca serei nada./ Não posso querer ser
nada./ À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo”. Ao mesmo tempo em que
qualifica nossa insignificância, também nos permite um mergulho vertiginoso na esperança. No
inesperado favorável. Ou seja, na melhor tradição do poeta, esperar pelo melhor e preparar-se
para o pior. Se por um lado nos dá a consciência da própria inimportância, a humildade
intelectual, que é o ponto mais alto do conhecimento da vida, também nos dá a estrela-guia na
execução dos sonhos, dos anseios, e sua adequação à realidade. Poderia a Academia receber um
filho seu de maneira mais nobre? A vaidade sem dano de Henrique significa o conhecimento de
suas limitações e, ao mesmo tempo, a sua portée, o vislumbre de um alcance que abre seus
caminhos rumo à estação sem fim. E por isso, e por fim, terminei a alocução homenageando-o
em nome da Academia:

           Vem Henrique, vem enricar a auréola acadêmica.

           Vem Henrique, vem ocupar a cadeira que te suplica.

           Vem Henrique de Lacerda Suplicy, ainda há muito o por-fazer,

           Vem com tua força e serenidade, que a

           Academia está com os braços abertos

           Da ciência e da arte para que pratiques

           Os teus sonhos.

Meu pai foi ceifeiro, ainda moço. Quarenta dias e quarenta
noites ininterruptos, a cada ano. Era o “ir à ceifa”. Um tipo de
bóia-fria do trigo, sem sair do lugar. Sem alojamento, comida
pouca, faina dura, e a escassez de tudo. Reinava o mercado negro
da Grande Guerra. Única, para si. A segunda, para todos nós. O
dia, regado ao sol a pino. A noite, adormecida sob o lençol de
estrelas. Às vezes a chuva, que derretia o produto do suor
desidratado e odorificado. Assim mesmo, se cantava. Quais os
motivos? Sei lá!

Talvez por isso tenha ficado fascinado pelo “Ela canta, pobre
ceifeira”, a primeira vez que o li. Fernando pessoa, ortônimo,
pergunta-se sobre as razões que a mesma teria para cantar a
vida. E escreve que ela canta, canta sem razão! Observa-a cheia
de alegre e anônima viuvez. E o som de seu canto de ave livre,
projeta-se límpido e ondulante, materializável, é só pegar! Por
quê? Por que essa voz que a um só tempo alegra e entristece,
tendo como palco o campo e a lida, e sem nenhuma razão? Vida
que para si, Fernando, pesa tanto e é tão breve? “Ah, poder ser
tu, sendo eu!” E desconfia da falta de consciência, que seria o
motivo da alegria. Assim mesmo se entrega: “Entrai por mim
dentro! Tornai minha alma a vossa sombra leve!” Também
desconfio, e pergunto ao prezado leitor: daria seu conhecimento
em troca de uma personalidade alegre? Duvido!

Kleist escreveu: “O saber não nos torna melhores nem mais
felizes”. Quem lia Kant à noite, ao som de Beethoven, e derretia
os infelizes durante o dia num forno crematório, prova a primeira
parte. O motorista de ônibus que sai de casa no subúrbio longínquo
às 4 da matina, Rio 40 graus, aquecendo a marmita às doze no
morro da Viúva, cumprimentando alegremente todos os passageiros
conhecidos ou ignotos, trânsito infernal, e ainda voltando para
casa de alma lavada depois de quase 2h em sua própria viagem
de retorno, para o prazer da carne e o sono dos justos, me parece
provar a segunda.

O saber melhora sim é a nossa apreciação dos diversos ângulos
e matizes da realidade, nossa percepção do real, para que
aprendamos a lidar melhor com as coisas, pessoas e lugares.
Para não sermos ingênuos, inocência que isola e aliena, e não
permite operar no teatro da vida, a não ser de maneira limitada e
prosaica. Por isso, redargüo: você trocaria seu saber e experiência
pelo caminho da felicidade? Não confundamo-las. Felicidade não
é alegria. Quando muito, esta é um de seu itens. Alegria é muito
temperamental, tem forte contorno genético, e por isso não precisa
de razões. Pode ser, para os propensos, desencadeada por qualquer
fator ignitivo da vida. Fernando pessoa, ao que tudo indica,
conseguia no máximo estar satisfeito na vida. Intelectualmente
contente. Algo que é satisfatório, íntimo, contido, não exprimível
como a ruidosa alegria. Alegre, poucas vezes. Daí não entender
racionalmente a alegria da ceifeira. Que simplesmente cantava!
Mas percebeu-a como ninguém, como o demonstram sua intuição
e autopsicografia. Embora racionalizasse bem, também não
precisava de razões, tinha os versos. Parafraseando-o: a felicidade
se existe, há de ver que consiste, na busca da felicidade!

Já o ceifeiro precisava mais do que intuições e razões, precisava
sobreviver. E cantava!

CEIFEIROS


