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APRESENTAÇÃO

O Sistema Único de Saúde-SUS, o maior Programa Médico-Social do mundo, completou no 
dia 05 de outubro de 2018, trinta anos. No curso de sua implantação,  organização e operacionali-
zação muitas etapas tiveram que ser vencidas e hoje percebemos que ele já está a merecer algumas 
mudanças estruturantes em quatro  distintas áreas, a saber: Recursos Humanos, com a definição de 
uma carreira estável para o SUS, multiprofissional, com acesso por meio de concurso público e que 
possa absorver profissionais com formação na área de saúde da família, com o conhecimento de que 
o processo saúde doença, não é um exclusivismo do modelo biomédico, mas que também tem como 
fatores condicionantes e determinantes o ambiente, a renda e emprego, causas socioeconômicas, culturais 
e educacionais, que tenham  atitudes éticas e humanizadas e habilidades específicas em suas áreas de 
formação, que permitam um competente exercício profissional; Financiamento que não tenha por base  
a produção de serviços, mas uma orçamentação fixa, que leve em conta o custo real dos procedimentos 
realizados; Regulação, mantendo-se o controle, à exceção das urgências e emergências,  da demanda 
expontânea e a referenciada e contra referenciada, de forma a permitir a Gestão da Clínica, do que 
estamos realizando e o perfis epidemiológico e de morbimortalidade das populações assistidas; Inte-
gração dos serviços de saúde  com as comunidades onde estão inseridos loco-regionalmente, de forma 
que a população reconheça nos serviços os seus serviços e os serviços na população a sua população.

Neste livro, Reflexões sobre a Saúde Pública buscamos destacar não de forma isolada, mas 
genericamente essas premissas de mudanças no SUS, por meio de artigos, que escrevi nos últimos 3 
anos e que temporalmente os enfocaram, conciliando, portanto, as necessidades dessas mudanças a 
seu tempo e a seu modo, de forma a que possamos alcançar uma Saúde Pública desejável, inserida 
em uma concepção de saúde integral, ou seja, que promova a promoção, a proteção, a cura e a rea-
bilitação de doenças.
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Aos meus netos Larissa, Isabela, Giovana e 
Gabriel, por me trazerem uma alegria contagiante 
com suas presenças  e por me legarem um grande 
ensinamento o de que no ciclo de nossas vidas o 
amor é uma constante.
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A Academia Maranhense de Medicina

Decorreram 27 anos desde que ilustres médicos maranhenses tomaram a iniciativa de fundar a 
Academia Maranhense de Medicina, buscando, talvez, inspiração na Académie Nationale de Médecine 
criada em 1820 pelo rei  Luís XVIII de França, e na Academia Nacional de Medicina, fundada sob o 
reinado do Imperador D. Pedro I, em30 de junho de 1829, e cuja história confunde-se com a história 
do Brasil e é parte integrante e atuante na evolução da prática da medicina no país.

Dessarte, a Academia Maranhense de Medicina foi fundada e instalada no dia 25/04/1988, 
tendo como responsabilidade histórica o desenvolvimento e aprimoramento das questões éticas, téc-
nicas e científicas da medicina. Ao longo dos anos, seus horizontes vêm-se alargando em direção a um 
processo de ampliação das discussões dos assuntos e dos problemas de saúde da população, difundindo 
à classe  médica e a toda a  sociedade os princípios básicos dos direitos à vida, à saúde e ao bem-estar 
da população.

O filósofo Goethe (1749-1832) nos deixou o legado de que “nada sabe de sua arte aquele que 
lhe desconhece a história”.  A História da Medicina está montada em um tripé de grandes vertentes: 
a histórica propriamente dita, a vertente filosófica e a ética, esta última norteando a postura médica, 
regulando o exercício profissional e humanizando o ato médico.

Nesse contexto, as conformações que a medicina adquiriu espacial e temporalmente desde Hi-
pócrates (“pai da medicina” – 460 a.C.) até os dias de hoje, são, pois, produtos de uma multiplicidade 
de processos que se expressam, de uma parte na autonomia relativa da prática médica, e, de outra, 
nos conjuntos sociais em que essa prática se constitui e se processa.

Tornar-se Acadêmico, portanto, significa que, na sua prática, o médico é reconhecido pelos seus 
pares como alguém capaz de compreender as pessoas além da doença. É  um humanista, desperta a 
confiança de seus pacientes,  sabe da importância do ato médico, das suas atitudes e do uso generoso 
de suas palavras.

Em sua evolução desde a Academia de Platão, escola fundada pelo célebre filósofo grego nos 
jardins que um dia teriam pertencido ao herói Akademus e que tinha como objetivo formar novos 
homens, no sentido transformador do amor ao bem, essas Instituições sempre foram claustros de 
eruditos; guardiãs, transmissoras e transformadoras de conhecimentos nos vários domínios do saber. 
Precisamos reconhecer, contudo, que é hora das Academias repensarem seu papel frente à sociedade. 
Não podem mais permanecer intramuros, isoladas em seu ambiente cultural, pois o mundo vive hoje 
nova revolução.

A distância entre o que a sociedade e o Estado reconhecem como essencial ao ser humano e a 
situação real da maioria da população é enorme e crescente. Esse desequilíbrio, que atinge metade ou 
mais da população brasileira, enfraquece as bases sobre os quais devemos construir uma sociedade mais 
livre e mais democrática num país próspero e poderoso. Não há tempo, portanto, a perder no trabalho 
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para construir, para o povo brasileiro, as condições de vida que lhe são devidas pela sua própria história.
Temos à nossa frente, médicos e sociedade, juntos, o desafio de construir o caminho e de per-

corrê-lo com decisão e coragem. Nesse contexto, a Academia de Medicina deve ser o elemento indutor 
de todo esse processo e o ponto de equilíbrio na indicação dos melhores caminhos a seguir e por ser 
um centro irradiador de ideários, deve colaborar por meio de intensa produção literária, incluindo a 
publicação de livros, revistas, periódicos e de artigos, e de um contínuo trabalho de pesquisa, estudos 
e análises epistemológicas, para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde.

Os médicos que nos antecederam, muitos dos quais emprestam seus nomes como patronos 
de cadeiras na Academia Maranhense de Medicina, puderam exercer suas atividades em épocas de 
desafios ainda maiores, no que tange à ocorrência de doenças, quer na sua determinação, quer na 
disponibilidade dos meio-diagnósticos necessários à sua elucidação. Tiveram eles, contudo, o privilégio 
de poder exercer em sua plenitude o grande postulado médico e ético da relação médico-paciente.

Lembremos neste momento que as sementes resistem mais às intempéries, aos vendavais e aos 
cataclismas. As sementes que possuem genomas constituídos de idealismos e utopias, como as que 
estão plantadas nas Academias, de fato resistem muito mais. Não temem nem mesmo o pessimismo, 
os espíritos retrógrados e as maldades humanas. Nesta era em que vivemos cabeças se tornaram mais 
importantes do que braços no panorama produtivo. Isso valoriza as Academias, e já sentimos o reco-
nhecimento desse fato na sociedade brasileira.

A Academia de Medicina do Maranhão, pautada nos seus ensinamentos, nos seus exemplos 
de sabedoria e entusiasmo, vem escrevendo a História da Medicina no Maranhão e contribuindo de 
forma dinâmica, por meio de seus pares, para seu aprimoramento.

Lutar, portanto, pela conservação dos postulados éticos e da cultura médica, a par da aceitação 
dos avanços técnico-científicos da medicina que não contrariem esses postulados, este tem sido o papel 
da Academia Maranhense de Medicina, em seus 27 anos de existência.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo, 26/04/15.
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A Saúde do Povo é a Suprema Lei

O século XXI será um século de enfrentamento na saúde pública brasileira, pois o aumento 
da população de idosos e das doenças crônicas não transmissíveis, como: doenças cardiovasculares, 
respiratórias, renais, endócrinas, reumatológicas, pulmonares, com maior incidência do diabetes, da 
hipertensão, dos acidentes vasculares cerebrais e o câncer, que já respondem por aproximadamente 
70% da morbimortalidade no Brasil e exige a utilização de procedimentos médicos e medicamentos 
cada vez mais especializados e de altíssimo custo. 

Essa realidade brasileira é agravada, pelo descompasso entre o cumprimento do dispositivo cons-
titucional do direito à saúde e à vida e os orçamentos públicos para a saúde, que, por maior que sejam 
o esforço e a disponibilidade dos governos nas esferas federal, estadual e municipais, não conseguem 
acompanhar a despesa sempre crescente de forma vertiginosa da saúde, tendo como consequência o 
que conhecemos como a judicialização da saúde, que tanto apoquenta os gestores públicos. 

Eis a razão pela qual deve haver uma coerência entre a situação de saúde da população, expressa, 
especialmente, pelas situações demográficas e epidemiológicas; e a organização dos sistemas de saúde. 

 Na realidade que encontramos na saúde em 2009, existia um verdadeiro bloqueio na con-
tinuidade do atendimento feito na atenção primária ou básica, ou seja, quando o usuário precisava 
fazer exames de apoio diagnóstico, consultas especializadas ou internações clínico-cirúrgicas, para 
confirmação diagnóstica e continuidade do seu tratamento. 

A ausência, portanto, de serviços de média e alta complexidade, não garantindo a integrali-
dade da atenção à saúde, interrompia essa resolubilidade integral, enviando para o domicílio, muitos 
pacientes reconhecidamente enfermos, por falta de suporte médico e tecnológico para tratá-los, ou os 
mesmos, à sua própria conta, transformaram-se em “doentes peregrinos” na fila dos hospitais.

 O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, para enfrentar essa 
grave situação de bloqueio na atenção à saúde, cuidou de construir, reformar e equipar, por meio do 
Programa Saúde é Vida, Hospitais de Pequeno Porte, nos municípios que não dispunham de 1 leito 
sequer,  Hospitais Gerais Regionais de média complexidade, nas 19 Regiões de Saúde do Estado, 
Hospitais Macrorregionais de alta complexidade, incluindo o Carlos Macieira em São Luís, além 
de quadriplicar os leitos de UTI existentes, ao que se soma a parceria com o Governo Federal para 
o reforço da atenção de urgência e emergência clínica, com a implantação das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAS).

Desse modo, buscou encontrar um norte para o enfrentamento dos óbices à consolidação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), optando por uma política pública de descentralização, com base 
regional, de forma a procurar esgotar, nesse nível, as ações de média e alta complexidade, por meio 
de recursos humanos especializados, e de tecnologia, capazes de conferir uma resolubilidade integral 
aos pacientes de forma descentralizada, evitando as filas e o padecimento dos pacientes em busca da 
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atenção médica nos grandes centros urbanos, o que acentua também em demasia os custos desses 
procedimentos médicos. 

Em síntese, de forma descentralizada e regionalizada, foi redesenhado o modelo de atenção à 
saúde do Maranhão, garantindo a retaguarda dos atendimentos prestados pelos municípios, na aten-
ção primária em saúde, constituindo uma rede única de atenção à saúde (RAS), articulada, integrada 
e regulada.

Os municípios, que representam a célula mater do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o 
que está disposto na Constituição Federal, precisam urgentemente de mais recursos para a saúde, de 
forma que possam desenvolver as ações básicas em saúde e articular-se com os municípios maiores 
de sua região ou macrorregião de saúde, garantindo uma resolubilidade integral aos seus munícipes e 
conformando o que denominamos de regionalização solidária. 

E essencial, contudo, para a constituição efetiva das RAS, que os municípios, desenvolvam o 
perfil mínimo assistencial, definido pela Resolução nº 43/11 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/
MA), pois...“no Brasil, observa-se que a existência dos hospitais de pequeno porte não está relacionada 
somente às condições de acesso a centros maiores, mas também à existência de municípios de pequeno 
porte (Ugá, M.A.D, e E.M López . Os Hospitais de Pequeno Porte e sua Inserção no SUS. Ciência 
e Saúde Coletiva . 2007)”. As populações desses municípios precisam ter acesso a consultas, exames 
clínicos e internações básicas, que lhes possa prolongar a vida. As gestantes, por exemplo, querem 
dar à luz nos locais onde residem e trabalham e ao lado de seus familiares, as crianças portadoras de 
Infecções Respiratórias Agudas precisam do tratamento adequado, assim como os idosos portadores 
de Doenças Crônico Degenerativas.  

 Entendemos, contudo, que todo processo de choque de gestão, implica sempre em resistências, 
talvez pelo medo do desafio, do novo. Mas, tivemos a resiliência de enfrentar tudo isso, por entender 
que a prioridade de qualquer governo, deva ser a saúde, como já o disse Marco Túlio Cícero, filósofo 
e senador romano (106 a 43 a.C)... “ Salus Populi Suprema Lex Esto (A Saúde do Povo é a Suprema 
Lei). O Programa Saúde é Vida, portanto, veio para ficar, porque não é um programa de governo, 
mas um programa do povo.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão de 03/05/15.



12

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra

De há muito no Brasil e no mundo, tem ocupado espaço nas discussões entre gestores da saúde 
publica, se devemos priorizar a medicina preventiva ou a curativa, quando da organização dos modelos 
de atenção à saúde.

 O Sistema Único de Saúde (SUS), criado na Constituição Federal de 1988, estabeleceu como 
um dos seus princípios basilares a integralidade da atenção à saúde, ou seja, uma saúde integral sem 
dicotomizar cura e promoção da saúde e prevenção das doenças, porém na prática não vingou, pois 
a medicina curativa continua hegemônica.

Essa dialética cura x prevenção vem de bem longe e nos remete à mitologia grega. Asclépio 
(Esculápio para os romanos), o filho de Apolo que se tornara deus da medicina, teve duas filhas a quem 
ensinou a sua arte: Hígia (de onde deriva higiene) e Panacéia. O nome desta última formou-se com a 
partícula compositiva pan (todo) e akos (remédio), em alusão ao fato de que Panaceia era capaz de curar 
todas as enfermidades. Pelo seu desejo, elas viveriam harmonicamente, porém Panacéia, terminou por 
estabelecer sua supremacia e ninguém mais quis saber dos conselhos de Hígia. 

A medicina curativa, alicerçada no componente individual e não coletivo manteve a sua pri-
mazia por muitos séculos.  Porém, no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, o 
processo de urbanização e industrialização na Europa provocou grandes transformações sociais, pois 
as condições de vida e de trabalho nas cidades estavam deterioradas e se fizeram acompanhar de um 
aumento da ocorrência de epidemias. Os médicos, envolvidos com o intenso movimento social que 
emergiu nesse período, ao relacionarem a doença com o ambiente, relacionavam-na também aos 
problemas sociais que a produziam.

Nesse contexto, a medicina fundia-se à política e expandia-se em direção ao espaço social, 
coletivo, como literalmente expressou-se o médico alemão Rudolf  Virchow (1821-1902), o pai da pa-
tologia moderna e da medicina social, na célebre frase... “A medicina é uma ciência social e a política 
nada mais é do que a medicina em grande escala”.

Ao iniciarmos o século XX, esse predomínio de ações curativas ou assistencialistas sobre as 
ações promocionais da saúde e preventivas das doenças ainda persistia e, mais que isso, atingiu seu ápice 
em muitos países europeus, sendo objeto, inclusive, nos Estados Unidos, de um Relatório Biomédico 
Flexneriano, em 1910,  elaborado pelo médico americano Abraham Flexner (1866-1959), que levou 
à consolidação de um modelo cujos rastros chegaram ao presente, o de escolas médicas integradas a 
universidades, ligadas a hospitais-escola, e onde a experimentação, o ensino das ciências básicas e a 
prática clínica têm lugar proeminente.

Em decorrência do predomínio da medicina curativa sobre a preventiva, os custos da assistência 
médica se tornaram proibitivos. Como alternativa, Dawson, Bertrand (Viscount Dawson of  Penn) em 
1920, por solicitação do governo inglês, propôs, por meio do Relatório Dawnson, uma nova  forma de 
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organização dos sistemas de saúde, com duas características básicas. A primeira contempla a  descen-
tralização da atenção à saúde para Territórios Assistenciais ou Distritos Sanitários, organizados por 
uma rede de serviços de saúde, hierarquizados por níveis de complexidade crescente das patologias, 
começando no domicílio, depois nos Centros de Saúde, Serviços Suplementares até o paciente chegar, 
se necessário, aos hospitais. A segunda característica é a integralidade, que favorece a indissociabilidade 
entre ações preventivas e curativas. Nascia, assim, o que conhecemos hoje por Atenção Primária em 
Saúde (APS).

Do ponto de vista histórico, Ham, Cristhofer (Evaluations and impacto of  disease management 
programmes. Conference of  Bonn. 2007), fez uma análise dos sistemas de atenção à saúde no mundo, 
mostrando que, até a primeira metade do século XX, eles se voltaram para as doenças infecciosas e, 
na segunda metade daquele século, para as condições agudas, que exigiam hospitalização e serviços 
de pronto socorro. E afirma que, nesse início de século XXI, os sistemas de atenção à saúde devem 
ser reformados profundamente pois “...a epidemiologia moderna mostra que a morbimortalidade 
prevalecente hoje, definida em termos de impactos sanitários e econômicos, gira em torno das doenças 
crônicas, que são ‘ambulatório sensíveis’, ou seja de tratamento ambulatorial em sua grande maioria”. 
Excluídas, obviamente, as causas externas, que compreendem os acidentes e violências.

Essas doenças crônicas precisam ser diagnosticadas o mais precocemente possível na atenção 
primária em saúde e ter seu tratamento iniciado antes de atingirem um estágio avançado ou mesmo 
sua agudização, por falta de acompanhamento, o que vai exigir médicos especializados e equipamentos 
de alta tecnologia médica, além do uso continuado de medicamentos de alto custo. 

A Atenção Primária em Saúde precisa organizar-se e funcionar efetivamente em todos os 
municípios. Ela tem baixa densidade tecnológica, mas alta relevância por envolver outras áreas como 
a sociologia, a antropologia, a economia, dentre outras, além da área da saúde, o que chamamos de 
produção social em saúde. A maioria dos municípios não têm recursos humanos e tecnologia para 
realizar ações de média e alta complexidade, que deve ficar sob responsabilidade do Estado, em cada 
Região de Saúde.

Os Sistemas de Saúde devem, pois, organizar-se como proposto por Dawson em redes descen-
tralizadas integradas e articuladas desenvolvendo uma medicina integral, sem dicotomizar cura ou 
prevenção, seguindo o que nos ensina o velho provérbio português...“nem tanto ao mar, nem tanto a 
terra”.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo 10/05/2015
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A Saúde no Século XXI

O desenvolvimento econômico brasileiro, no início do século XX, mais especificamente a 
partir da Revolução de 30, foi marcado pela substituição do modelo agrário-exportador pelo modelo 
nacional-desenvolvimentista, caracterizado por um processo de industrialização crescente que, se 
por um lado possibilitou o aumento do produto interno bruto (PIB), por outro gerou desigualdades 
regionais profundas, bolsões de pobreza e exclusão social nas grandes cidades, com reflexos na saúde 
da população.

Comparando os dados do censo demográfico de 2010 com os de 1940 verifica-se um aumento 
significativo da população brasileira, que passou de 41.165.000 para 190.732.694 habitantes. A urba-
nização foi um processo que caracterizou este período, na medida em que três quartos da população 
- de 15% em 1940 para 84% - hoje vivem nas cidades, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE 2010). À guisa de comparação, internacionalmente, o grau de urbanização no mundo, 
há poucos anos, ultrapassou 50%.

A esperança de vida ao nascer e aos 60 anos de idade aumentou progressivamente em todas as 
regiões brasileiras, para ambos os sexos. Esta passou de 57,4 anos em 1960 para 73,48 anos em 2010, 
segundo o IBGE, revelando um significativo envelhecimento populacional. Isso se deve a vários fatores 
e condições, especialmente a um avanço tecnológico científico no campo biomédico, ao desenvolvi-
mento de terapêuticas e técnicas de vacinas, a uma maior cobertura de saneamento básico no país, o 
que resultou em uma redução da mortalidade geral e infantil, associada à diminuição da fecundidade 
e da natalidade (Quality analysis of  Brasilian vital statistics: the experience of  implermenting the SIM 
and SINASC systems. Mello Jorge. M.H.P. e Gotlieb. S.L.D. Faculdade de saúde Pública de SP. 2000).

Assim, no início do século XXI, as doenças cardiovasculares, as neoplasias (cânceres) e as causas 
externas (acidentes e violências) representam as três principais causas de morte no Brasil, caracterizando 
o modelo de transição epidemiológica como tardio e polarizado. Nesse modelo, coexistem doenças 
ditas do atraso (doenças infecciosas e parasitárias) com doenças da modernidade (doenças e agravos 
não transmissíveis).

Os dados aqui citados são relevantes porque historicamente, no Brasil, cuidou-se das questões 
da área da saúde, esquecendo-se de que o processo saúde-doença está diretamente imbricado ao 
que se conhece hodiernamente por campo da saúde (Lalonde.M. A new perspective on the health 
of  Canadians: a working document. Ottawa: Department of  Health and Wealfare. 1974). Ou seja, 
os fatores condicionantes ou determinantes do processo saúde-doença estão focados basicamente em 
quatro componentes, a saber: biologia humana (genética), meio ambiente e estilo de vida (hábito de 
fumar, beber etc) e organização dos serviços de saúde.

Dando continuidade ao estudo dos fatores citados por Lalonde, 10 anos mais tarde, a professora 
Buck C.(Después de Lalonde: hacia la generación de salud. Boletim Epidemiológico de la OPS.1984: 
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10-6), ampliou essa concepção de meio ambiente, no sentido físico e material, para um sentido também 
social, ao considerar o que chamou de “entorno”, como o mais importante dos quatro elementos do 
“campo da saúde” de Lalonde, acrescentando: “...se o entorno não é adequado, tampouco o seriam 
a biologia humana, o estilo de vida e a organização da atenção à saúde”.

A professora Carol Buck prossegue sua assertiva, identificando fatores do “entorno” que podem 
constituir obstáculos para a saúde, denominando-os de “entornos perigosos”: a violência, a segurança 
dos meios de locomoção, as condições de risco no trabalho, a contaminação do ar e da água. Pelo 
oposto, denomina “entornos protetores” os relacionados às necessidades básicas do indivíduo (abrigo, 
vestimenta e alimentação) e a amenidades (cultura, lazer, arte, música, teatro), ou seja, tudo que con-
tribua para facilitar e tornar agradável a vida.

No mesmo artigo, finalmente a dra. Carol destaca “a pobreza como potencializadora de todos 
os obstáculos à saúde anteriormente referidos, pois são os pobres que vivem os entornos perigosos, os 
que não podem satisfazer às suas necessidades básicas e carecem de meios para usufruir de amenidades, 
são os que ocupam postos de trabalho estressantes e não gratificantes, quando empregados, e os que 
estão isolados das fontes de informação e de estímulo”.

O que se depreende, dos estudos da Epidemiologista Carol Buck, é que não é possível melho-
rar os outros elementos do campo da saúde de Lalonde sem mudar o “entorno”, pois todos eles estão 
inseparavelmente unidos a este. Essa perspectiva parte da premissa de se conceituar “saúde” com uma 
concepção positiva em que um indivíduo ou grupo podem, por um lado, realizar suas aspirações e 
satisfazer às suas necessidades e, por outro, mudar seu “entorno” ou enfrentá-lo.

Administrar a saúde, portanto, no século XXI, no Brasil, não é uma missão tão fácil, porque 
mesmo que se reconheça a amplitude de sua moderna concepção epidemiológica e social, mesmo que 
se trabalhe de forma integrada e intersetorial, não se pode desconhecer, no caso brasileiro, a imensa 
pressão social e política por serviços assistenciais, também ditos curativos. Desde a Colônia, depois no 
Império, secundados pela República velha e na atual, a primazia foi dada aos hospitais, ou seja, ao 
modelo hospitalocêntrico, que cura o indivíduo, mas não cura a coletividade.

Vencer esse paradigma, entender que a saúde deve ser considerada como um recurso aplicável 
à vida cotidiana e não como objeto dessa vida, buscando alcançar efetivamente uma melhoria nos 
indicadores básicos de saúde, eis o grande desafio dos governos neste século.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 14/06/2015
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Planejando a saúde em Brasília

A experiência já vivenciada nestes 27 anos do Sistema Único de Saúde (SUS) já permite-nos 
visualizar onde estão as conquistas, onde estão os estancamentos e onde podemos avançar de forma 
segura e com responsabilidade para efetivarmos o planejamento e a descentralização dos serviços de 
saúde, por meio da regionalização da atenção à saúde.

Sucintamente, podemos dizer que esse planejamento em saúde parte de uma determinada 
visão de como as coisas deveriam ser e permite definir que caminhos seguir para chegar até lá. Fica 
claro, então, que a primeira questão a ser respondida ao iniciarmos o processo de planejamento é 
exatamente: Onde queremos chegar? Quais os objetivos a serem alcançados? Qual a situação que 
consideramos ideal? 

Ham, Cristhofer (Evaluations and impacto of  disease management programmes. Conference of  
Bonn. 2007), fez uma análise dos sistemas de atenção à saúde no mundo, mostrando que, até a primeira 
metade do século XX, eles se voltaram para as doenças infecciosas e, na segunda metade daquele sé-
culo, para as condições agudas, que exigiam hospitalização e serviços de pronto socorro. E afirma que, 
nesse início de século XXI, os sistemas de atenção à saúde devem ser reformados profundamente pois 
“...a epidemiologia moderna mostra que a morbimortalidade prevalecente hoje, definida em termos de 
impactos sanitários e econômicos, gira em torno das doenças crônicas, que são ‘ambulatório sensíveis’.

 Convidado recentemente a integrar a equipe de saúde do Governo do Distrito Federal, à frente 
o Secretário Fabio Gondim, recebi como missão trabalhar a atenção primária em saúde em cada uma 
das sete regiões de saúde de Brasília, de modo a integrá-la aos níveis de atenção secundária e terciária, 
estabelecendo-se um eixo único de ações de saúde em cada uma dessas regiões, incorporando também 
nessa concepção de trabalho os cursos da área da saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciên-
cias da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Saúde, promovendo a integração ensino/serviço.

  Essa mudança na forma de prestação de serviços de saúde, vai permitir que atendamos, por 
exemplo, as doenças crônicas nas Unidades Básicas de Saúde da Atenção Primária, sem necessidade de 
encaminhar esses pacientes para um especialista. Quando o caso clínico requerer consultas ou exames 
especializados, esse paciente será então referenciado e agendado para os Centros de Especialidades 
Médicas e de Diagnóstico Especializado ou para os Hospitais Regionais de Média e Alta Complexidade, 
preferencialmente que estejam situados na mesma Região de Saúde.

Temos a nosso favor o fato de que Brasília foi desenhada para ter essa organização de saúde, 
com Hospitais Regionais nos Distritos maiores e o Hospital de Base no Plano Piloto e hoje tem uma 
imensa rede de Unidades Básicas de Saúde do Programa Saúde da Família.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 27/09/2015.
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O decano da cirurgia no Maranhão

No dia 27 de novembro empossamos na Academia Maranhense de Medicina, para ocupar 
a Cadeira nº 18, que tem como Patrono Hamleto Batista Barbosa de Godois, o médico, cirurgião e 
professor Domingos da Silva Costa.

No século XVI a cirurgia passou a ser reconhecida oficialmente, graças ao cirurgião francês 
Ambroise Paré, que foi o primeiro médico a dedicar todo o seu tempo à cirurgia.  Quando o rei Car-
los IX da França ficou doente, disse a Paré: “Espero que vás tratar melhor o rei do que os pobres do 
hospital.” Ambroise Paré respondeu: “Não, isto é impossível.”

“E por que?” Perguntou-lhe o rei. Respondeu: “Porque eu os trato como a reis.”
No Maranhão, destaca-se no século XVII, a presença de um médico cirurgião francês, trazi-

do na expedição de La Ravardière. Foi ele Thomas de Lastre. Ao findar-se o século XIX tivemos a 
presença entre nós de outro cirurgião franco-boliviano, o Dr. Afonso Saulnier de Pierrelevée. Ele foi o 
primeiro médico e único cirurgião do Hospital Português e depois da Santa Casa de Misericórdia do 
Maranhão. Na primeira metade do século XX, destacou-se na cirurgia geral o Dr.Tarquínio Lopes Filho 
e na segunda metade desse mesmo século, os cirurgiões gerais Carlos Macieira, Raimundo de Matos 
Serrão, Geraldo Melo, Antonio Dino, Joel Lorine Guimarães. Zilo Pires, Benedito Murad, Benedito 
Silva, Antonio Hadade, Epaminodas Oliveira e Domingos Costa, secundados por grandes cirurgiões 
já seus alunos, formados no Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, à exemplo de 
Weber Matos, Nonato Baldez, Manoel Francisco, Adolfo Paraiso, Gutemberg Araujo, Manuel Lajes 
Neto, José Aparecido Valadão e  Luiz Alfredo Neto Guterres Soares (in memoriam).

Parafraseando o médico Dr. Raimundo de Mattos Serrão, eu diria que o médico, cirurgião, 
Domingos da Silva Costa, possue os três “H” exigidos para o perfeito exercício da arte e técnica cirúr-
gicas: Head (cabeça), ou seja, conhecimento e sentimento; Hearth (coração), por sua sensibilidade e 
amor à arte cirúrgica; Hand (mão), por sua habilidade manual e sincronismo de movimentos.

Tornar-se Acadêmico Confrade Domingos Costa significa que na sua prática o médico é re-
conhecido pelos seus pares como alguém capaz de compreender as pessoas além da doença. É um 
humanista, desperta a confiança de seus pacientes, sabe da importância do ato médico, das suas atitudes 
e do uso generoso de suas palavras.  Por sua dedicação à medicina e cirurgia, por seu exemplo de ética 
e humanismo, constitui-se um orgulho para seus pares recebê-lo entre nós.

   O cirurgião cardíaco Adib Jatene, gostava de repetir a frase: “Você não precisa ser o melhor. 
Basta procurar fazer bem aquilo que faz, sem esperar recompensa, simplesmente pelo prazer de fazer 
bem feito”. O Confrade Domingos Costa sempre exerceu sua profissão seguindo esse postulado, o que 
engrandece a cirurgia no Maranhão e a Academia Maranhense de Medicina.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 29/11/2015.
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Um Ano-Novo sem Zika 

Existem no mundo de cerca de 2.700 espécies de mosquitos, organizadas em cerca de 35 gêne-
ros. Muitas dessas espécies de mosquitos são vetores na transmissão de doenças para o homem, como 
por exemplo: malária; leishmaniose; febre amarela; dengue; chikungunya e agora  ZIKA. 

 Quando fui Secretário de Saúde de São Luís, período 1993/1996, tive a oportunidade de 
desenvolver vigilância em saúde das doenças transmitidas por vetores. Tivemos, contudo, em 1994, 
uma epidemia de Dengue na capital e todo o interior do Estado. Com o apoio do Ministério da Saúde 
(Funasa) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), deflagramos em toda a cidade uma ação 
focal (destruição das larvas) e perifocal (inseticida) realizadas pelos Agentes de Saúde. Essa ação obteve 
pleno êxito, porque contou com a participação da população de São Luís, por meio do trabalho de 
educação em saúde desenvolvido por 800 Conselheiros de Saúde em todos os Bairros,  usando, como 
estratégia operacional, cada um dos sete Distritos Sanitários de São Luís.

De 1996 para cá, é evidente que muita coisa mudou ou avançou em tecnologia em saúde, mas 
me parece, salvo melhor juízo, que houve temporalmente um arrefecimento da vigilância em saúde, 
que precisa ser constante e sistematizada, incluindo a vigilância das fronteiras, portos e aeroportos, 
para evitar a entrada no país, de novas viroses como ocorreu recentemente com o ZIKA vírus (ZIKV), 
da família Flaviviridae, transmitida também pelo mosquito do gênero Aedes, o mesmo que transmite 
a dengue e a febre amarela.

Em Belo Horizonte-MG, a Vigilância Epidemiológica está utilizando uma tecnologia em 
saúde interessante: armadilhas de mosquitos colocadas nos domicílios. Quando os Agentes de Saúde 
voltam às casas, informam à Central de Vigilância, por meio de um Tablet, o número de mosquitos 
capturados e sua tipologia. Desse modo, tornarmos a ação entomológica e de combate aos vetores de 
doenças mais racional, mais econômica, pois serão eliminadas tão  somente essas  áreas focais do Aedes 
Aegypti, o mesmo ocorrendo com a utilização da aspersão com inseticida (ação perifocal) evitando-se 
ao máximo a poluição do ambiente.

Os mosquitos existem há 170 milhões de anos e é óbvio que não vamos nunca nos acostumar 
com eles, até porque, além das doenças infecciosas e parasitárias, temos que conviver com as doenças 
crônico-degenerativas, como as cardiovasculares, o câncer, e o diabetes e as de causas externas, como 
os acidentes e violências. Resta-nos agora ter muita fé e esperança, de que conseguiremos findar este 
ano, que foi muito difícil para todos os brasileiros, em razão da instabilidade política e econômica do 
país, em paz e com saúde. Um Ano-Novo sem ZIKA.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 27/12/2015.
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Academia Maranhense de Medicina - 28 anos

A Academia Maranhense de Medicina foi fundada e instalada no dia 25/4/1988, por iniciativa 
de ilustres médicos maranhenses, os quais certamente buscaram inspiração na Académie Nationale de 
Médecine, criada em 1820 pelo rei Luís

XVIII da França, e na Academia Nacional de Medicina, fundada sob o reinado do imperador 
D. Pedro I, em 30 de junho de 1829. Tornou-se parte integrante e atuante na evolução da prática da 
medicina no Maranhão em seus vinte e oito anos de existência.

Na história da medicina no Maranhão, destaca-se um período colonial (séculos XVII e XVIII), 
caracterizado pela existência de cirurgiões-barbeiros e boticários e de um Hospital Militar. Nesse pe-
ríodo, a população foi afetada por epidemias de sarampo, varíola, peste bubônica e gripe espanhola. 
Em seguida, evidenciaram-se, já no período imperial (século XIX), os primeiros médicos e a instalação 
da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão. O antigo Hospital Militar mudou-se para a Casa de 
Retiro Espiritual dos Jesuítas, na Ponta de Santo Amaro, com a denominação de Hospital Regimental 
(hoje Hospital Geral do Estado), e instalou-se um hospital privado, denominado Hospital Português. 
Destaca-se ainda nesse período a alta mortalidade por malária. No período republicano, até meados 
do século XX, foram construídos ou instalados em São Luís e no interior inúmeros hospitais públicos 
e privados.

O período da Medicina que estamos vivenciando iniciou-se na década de 70 e tem como carac-
terísticas as especialidades médicas, os modernos equipamentos de apoio diagnóstico, os transplantes 
de órgãos, a terapia dita invasiva, as Unidades de Terapia Intensiva e os grandes avanços nos campos 
da cirurgia, da imunogenética e da biologia molecular, avanços técnico-científicos necessários, mas 
que encareceram exponencialmente os tratamentos, dificultando o seu acesso pela população mais 
vulnerável financeiramente e sem plano de saúde, pois nem sempre são realizados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Avançamos muito, sem dúvida, no tratamento de doenças crônico-degenerativas, a exemplo 
das cardiovasculares, endócrinas, renais e das neoplasias, mas infelizmente ainda não conseguimos 
grandes progressos no controle das doenças emergentes como a Aids, das endêmicas como a hanse-
níase, a tuberculose e a esquistossomose, das transmitidas por vetores, como dengue e chikungunya 
e de outras viroses como o H1N1 (Influenza A), em razão de implicações epidemiológico-sociais e 
econômicas. Em síntese, já convivemos com as doenças da “modernidade” e ainda não conseguimos 
deixar de coexistir com as infectocontagiosas.

A Academia de Medicina do Maranhão, pautada nos seus ensinamentos, nos seus exemplos 
de sabedoria e entusiasmo, vem escrevendo a História da Medicina no Maranhão e contribuindo de 
forma dinâmica, por meio de seus pares, para seu aprimoramento.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 23/04/2016
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A saúde não tem preço, mas tem custo!

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma das grandes conquistas da sociedade brasi-
leira. A síntese da nossa Constituição Cidadã é extremamente feliz e revela a sua extensão: “a saúde 
é direito de todos e dever do Estado”. Quase três décadas se passaram contudo, desde 1988, sem que 
tivéssemos sido capazes de tornar o SUS plenamente efetivo, sobretudo por força do seu sub financia-
mento, fazendo com que o usuário desse sistema sofra, a cada dia, a precarização dos serviços prestados 
no âmbito do SUS.

 A situação de sub financiamento do SUS se agravou, em decorrência da entrada em vigor 
das novas regras trazidas pelo art. 2º da Emenda Constitucional 86/2015, que estimamos alcançar a 
expressiva monta de R$10 bilhões/ano. Para a prestação de um serviço com um mínimo de qualida-
de pelo SUS, precisaríamos aproximadamente de recursos equivalentes a 19,4% da receita corrente 
líquida (RCL) da União, ao invés dos 13,2% fixados pela norma em vigor.

Nos últimos anos a situação somente não se tornou insustentável, porque Estados, DF e 
Municípios são obrigados por força da Emenda Constitucional (EC) 29/2000 a aplicar em saúde, 
respectivamente, 12 e 15% de sua RCL. Todavia, em um contrassenso, o Senado Federal, já aprovou 
recentemente em primeiro turno e está aguardando votação em segundo turno, a PEC 143/15, que 
prevê a desvinculação linear (25%) das receitas da União. Estados, DF e Municípios, autorizando os 
gestores públicos a reduzirem seus pisos de custeio da saúde pública.  Estima-se em R$ 80 bilhões a 
perda de receita SUS, com a aprovação dessa PEC (TOKARNIA. M. Ag. Brasil. 2016).

Melhor seria se a Câmara Federal tivesse continuado o debate sobre a falta de recursos para 
assegurar efetividade à política pública de saúde no país, sob o prisma da PEC 01-A/2015. Referida 
proposta chegou a entrar na pauta de discussão do Legislativo federal, precisamente para evitar um 
colapso no SUS, vez que busca majorar, por meio de escalonamento temporal, os percentuais federais de 
aplicação mínima em saúde. Logo, caso viesse a ser aprovada, passaríamos a ter alíquotas progressivas 
para os próximos 6 anos, de modo que a União deveria aplicar 15% da sua receita corrente líquida 
em 2017, 16% em 2018, 17% em 2019, 18% em 2020, 18,7% em 2021 e 19,4% em 2022, sendo que 
este último percentual se tornaria referência mínima de aplicação para os anos subsequentes.

Eis o cenário trágico em que se encontra o SUS, o maior programa médico-social do mundo e, 
que se constitui na única alternativa de atenção à saúde para 150 milhões de brasileiros e brasileiras. Os 
Congressistas e os Governantes deste país, precisam ter uma participação mais efetiva nesse processo, 
cientes de  que precisamos ofertar uma saúde boa qualidade, dispor de  condições de trabalho dignas 
para os profissionais de saúde, de  que esses serviços de saúde servem de  campo de estágio para uma 
gama de estudantes da área da saúde, que não existe bem maior que a vida e que a saúde não tem 
preço, mas tem custo.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 07/05/2016.
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Homenageando o passado no presente

O critério utilizado para homenagear pessoas deveria basear-se naqueles que se destacaram 
em vida, seja pelo mérito intelectual, seja pela forma brilhante e competente com que exerceram sua 
profissão, ou ainda pelas ações comunitárias que desenvolveram no curso de suas vidas.

Durante quatro séculos, a Medicina do Maranhão ficou devedora de prestar uma homenagem 
ao cirurgião francês Dr. Thomas De Lastre, dando-lhe, por exemplo, o nome de um dos nossos hospitais, 
ou de um logradouro público, pois São Luís do Maranhão, há de ter sido a única de nossas capitais que 
em tempo tão remoto contou com a presença deste renomado cirurgião, entre os que testemunharam 
sua fundação pelos franceses em 1612 (Meireles.M.M. Dez Estudos Históricos. 1994.A.M.;). No período 
que esteve entre nós, de 1612 a 1615, deixou um grande exemplo de humanização da medicina, ao 
atender no Forte Santa Maria (Icatú-MA) os portugueses feridos na batalha de Guaxenduba (Pianzola. 
M.  Les Perroquets Jaunes- De Français à la conquête du Brésil. Ed. Alhambra 1991).    

O mesmo ocorreu em relação ao médico maranhense César Augusto Marques, Doutor em Me-
dicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico 
do Brasil, autor do Dicionário Histórico e Geográfico da Província do Maranhão (São Luís-Maranhão. 
Brasil.1870), que contêm os verbetes: Higiene Pública; Hospitais; Médicos e Cirurgiões; Misericórdia; 
Moléstias e Vacinas. Dicionário que representa um verdadeiro divisor do tempo da História da Medi-
cina do Maranhão, pois graças aos seus verbetes, é-nos possível saber de tudo que ocorreu em nosso 
Estado, dos séculos XVII a XIX, retratando-nos com detalhes a realidade epidemiológico-médica 
e social da Saúde Pública nesse período e contribuindo por sua epistemologia para conhecermos o 
comportamento dessas doenças no presente. No dizer do próprio César Marques, no prefácio de sua 
obra: “Disse frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, na sua Poranduba maranhense, que todos 
em Maranhão sabem quão falta a esta Província, de memória. É por certo para lamentar-se que em 
uma Província, onde brilham tantas inteligências, onde primam tantas ilustrações, nenhuma ainda se 
houvesse lembrado de compor uma obra desta natureza”.

Essa injustiça secular para com esses dois grandes médicos faz-nos lembrar o que nos diz em 
certo trecho dos Sermões de Santo Antonio, o Padre Antonio Vieira: “Do presente sabemos muito 
pouco; do passado, ainda menos e, do futuro nada”. 

No dia 2 de dezembro, em solenidade na Academia Maranhense de Medicina, resgatamos essa 
lacuna existente na história da medicina maranhense, nominando o Auditório da Academia Mara-
nhense de Medicina de Dr. César Augusto Marques, e a Sala de Reuniões da Diretoria da Academia, 
de Dr. Thomas de Lastre.

O emérito professor maranhense e membro da Academia Maranhense de Letras, Francisco 
Sotero dos Reis, no seu Curso de literatura, nos diz: “em todas as coisas humanas os primeiros, que 
abrem o caminho, são sempre os mais imperfeitos, mas não é, certo, pequena a glória, que lhes cabe 
de havê-los apontado aos outros”.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 03/12/2016.



22

Os 404 anos da Saúde Pública em São Luís

São Luís, capital do Estado do Maranhão, há de ter sido, sem dúvida, a única de nossas ca-
pitais que em tempo tão remoto contou com a presença de um médico, o cirurgião francês Tomas 
de Lastre, entre os que testemunharam sua fundação pelos franceses em 1612 (Meireles.M.M. Dez 
Estudos Históricos. 1994.A.M.L). Depois do seu retorno à França, ficamos praticamente meio século 
à mercê dos curadores, barbeiro-sangradores e boticários para cuidarem dos doentes, ou mesmo aos 
recursos da teurgia.

Existiam nesse século XVII em São Luis dois hospitais: o Hospital Militar, o primeiro do Mara-
nhão e a partir de 1653 o Hospital da Providência, fundado pelo Padre Antonio Vieira, que funcionava 
graças à caridade pública em uma casa alugada. 

No séculos XVIII, XIX  continuamos a ser dizimados por epidemias, de varíola, sarampo, febre 
amarela e cólera e por endemias, de malária, tuberculose e  hanseníase. Por iniciativa da Irmandade 
da Misericórdia, instalou-se o Hospital São José da Caridade em 1814 o qual, em 1836, mudou-se 
para a rua do Norte, com a denominação de Santa Casa de Misericórdia do Maranhão. Em 1869, foi 
inaugurado o Hospital Português de São João de Deus. São Luís, não tinha rede de esgotos e nem fossas 
sépticas, sendo os dejetos coletados em cabungos (tonéis) e transportados até o mar e o abastecimento 
de água era feito diretamente dos rios, ou das fontes e chafarizes. 

O século XX se inicia com uma epidemia de peste bubônica, secundada por outras de gripe 
espanhola e de varíola. O Governador Luís Domingues (1910-1914), começou a construir a rede de 
esgoto de São Luís, secundado pelo Governador Godofredo Viana (1922-1926), que cuidou do esgota-
mento sanitário,  do abastecimento de água e de luz e tração elétrica. A partir da segunda metade do 
século instalaram-se em São Luís, inúmeros serviços ambulatoriais e hospitalares públicos e privados. 
Cresceram as especialidades médicas, os modernos equipamentos de alta tecnologia, os recursos labo-
ratoriais e terapêuticos. Foram implantados o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Programa Saúde da 
Família (PSF) e expandiu-se a rede de esgoto e de abastecimento de água, porém surgiram as doenças 
emergentes como a AIDS e viróticas como o H1N1 (Influenza A).

O Século XXI será o século de enfrentamento das doenças crônicas, como as cardiovasculares, 
o câncer, a hipertensão arterial e o diabetes, que já respondem por 70% da morbimortalidade, das 
epidemias de Dengue, de  Chikungunya e da ZIKA, das doenças endêmicas e emergentes.

Assim, no atual cenário de eleições municipais, os canditatos a prefeito, precisam estar cônscios 
das responsabilidades que irão assumir caso vençam a eleição, já que administrarão um orçamento 
fiscal restrito e com limite de gastos. Seja quem for eleito, espero que seja um cidadão (ã) que ame São 
Luís, que cuide bem da saúde e não somente da doença, que conheça e respeite seu passado, que cuide 
do seu presente, para que tenhamos uma cidade que nos orgulhemos de nela viver com dignidade, 
hoje e no futuro.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 10 e 11/09/2016.
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O Estado da Arte da Cirurgia

A cirurgia é o ramo da medicina que se propõe a curar pelas mãos. Cirurgia é ciência e arte. 
Como ciência, tem renovação dinâmica e constante de preceitos e conceitos em função da sua própria 
evolução. Como arte, exige um aprendizado manual paciente e bem conduzido. 

Na evolução histórica da cirurgia, o papiro cirúrgico de Edwin Smith, escrito por volta de 1700 
a.C., é um dos mais importantes documentos da medicina antiga do Egito. Na Grécia, no século V 
a.C., Hipócrates, o pai da Medicina, em seu Corpus Hipocratticum, nos diz que “o que as drogas não 
curam, a faca curará. Na idade média apareceram as primeiras escolas de medicina. A primeira foi a 
Scuola Médica Salenirtana, em Salerno-Itália, no século IX, pioneira no estudo de anatomia e cirur-
gia. Rogerius Frugardi, professor dessa Escola, publicou em 1.180 d.C. o livro “Practica Chirurgiae”, 
que serviu de base para os manuais de cirurgia ocidentais. No fim do século XIII e início do século 
XIV, as escolas francesas aumentaram seu prestígio e o cirurgião francês Guy de Chauliac (1260-1368) 
publicou, em 1363, o livro Chirurgia magna, em Avignon-França. Em sete volumes, o tratado abrange 
Anatomia, Sangria, Cauterização, Medicamentos, Anestésicos, Feridas, Fraturas e  Úlceras. Foi no 
século XVI, contudo, que a cirurgia alcançou um grande avanço na Europa, graças a Ambroise Paré 
(1510-1590), considerado o pai da cirurgia moderna.

No Brasil do início do século XVIII encontramos poucos relatos sobre o ensino da cirurgia e da 
própria técnica cirúrgica. Já o século XIX caracterizou-se pelo desenvolvimento do conhecimento que 
auxiliou o crescimento da cirurgia. Cabe citar o controle da hemorragia, principalmente com novos 
recursos técnicos, o conhecimento do controle de infecção, a assepsia e a anti-sepsia e o controle da 
anestesia, que ofereceu uma possibilidade imensa para o maior alcance das intervenções cirúrgicas. No 
início do século XX existia o cirurgião que, de forma abrangente, realizava os chamados procedimentos 
operatórios. O desenvolvimento científico e a necessidade do emprego de técnicas especiais propor-
cionaram o surgimento dos especialistas. No final dos anos 50 já tínhamos outras especialidades com 
alcances precisos e definidos, como a cirurgia torácica, a neurocirurgia, a cirurgia plástica e a cirurgia 
cardíaca.  Da segunda metade do século XX  às primeiras duas décadas do século XXI, inúmeros 
progressos tecnológicos proporcionaram o emprego de novos avanços, como a cirurgia dos transplantes 
de órgãos, a microcirurgia, o emprego de próteses e endopróteses, a cirurgia videoendoscópica e as 
técnicas de imagem congregando a radiologia invasiva e, mais recentemente, um trabalho importante 
na cirurgia que utiliza as células-tronco, inclusive.

A evolução da cirurgia, entretanto, não deve distanciar a técnica cirúrgica do humanismo médico. 
Quando o rei Carlos IX, da França, ficou doente, disse ao cirurgião francês Ambroise Paré: “Espero 
que vás tratar melhor o rei do que os pobres do hospital. Paré respondeu: “Não, isto é impossível.” “E 
por que?”, perguntou-lhe o rei. Respondeu: “Porque eu os trato como reis.” Eis o verdadeiro Estado 
da Arte da Cirurgia!

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 05 e 06/08/2017.
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O Ovo da Serpente

Em artigo publicado na revista digital Carta Capital intitulado A serpente sem Casca, tratando 
da situação política do Brasil, Roberto Amaral diz que: “A característica do ovo da serpente é a quase 
transparência de sua membrana, o que permite a quem o observe, conhecendo o embrião, antever a 
peçonha que, adulta, poderá picá-lo. Trata-se de bela e precisa imagem, que nos lembra, no presente, 
o que o futuro nos pode ameaçar. Ao observador sempre caberá a decisão de interromper ou não a 
gestação. Mas, a partir do conhecimento da ameaça, não mais lhe será dado o direito de, amanhã, 
ferido o calcanhar, arguir surpresa. Como na vida social, ao não intervir, o sujeito histórico opta pela 
cumplicidade” (Amaral.R. Carta Capital. Política. Opinião. 26 de junho de 2015).

Recorro a este artigo de Roberto Amaral, para, metaforicamente, destacar aos dirigentes da 
saúde que o Sistema Único de Saúde-SUS, embora já tenha quase trinta anos, ainda encontra-se em 
formação, estruturado, porém, na equivocada lógica da doença e não da saúde integral, que inclui 
também a promoção da saúde e a prevenção das doenças. O resultado tem sido uma população cada 
vez mais doente, pois não conseguiremos evitar a ocorrência de muitos agravos à saúde, a exemplo das 
epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya, ou mesmo diagnosticá-los e tratá-los precocemente em 
nível ambulatorial, o que gera altas taxas de internação e de procedimentos médicos de alta complexi-
dade, de alto custo, fato agravado por uma imensa defasagem entre os custos reais dos procedimentos 
médicos e os valores pagos por estes. 

Dessarte, para não me limitar somente a uma análise crítica, ressaltamos que está na hora, 
portanto, de revermos algumas normas operacionais do SUS, sem ferir os seus princípios e diretrizes 
e de mudarmos efetivamente do paradigma da doença, para o da saúde integral. Para isso, precisa-
mos sair do atual sistema de saúde hierarquizado e fragmentado de atenção primária, secundária e 
terciária, para um sistema de redes de atenção à saúde, dito poliárquico, tendo como porta de entrada, 
à exceção das urgências e das emergências, as Unidades Básicas de Saúde, que desenvolverão, a par 
da assistência, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, porém garantindo a referência des-
ses pacientes, se necessário, às Unidades de Saúde de maior complexidade tecnológica e de recursos 
humanos especializados, as quais devem ser organizadas por uma gestão da clínica, que inclui: linhas 
de cuidado (fluxos de pacientes); linhas guia (protocolos); gestão de patologia; gestão de casos clínicos 
e regulação médica, garantindo uma efetiva integralidade da atenção à saúde. Ademais, devemos 
parar de trabalhar o SUS como um sistema isolado, mas sim intersetorial, pois envolve outros setores 
importantes, como educação, agricultura, desenvolvimento social etc. Em resumo, trabalharmos no 
campo da saúde e não somente na área da saúde, por meio da produção social em saúde.

Estamos diante, portanto, do ovo da serpente, que nos antecipa, no presente, o que o futuro 
pode nos reservar caso sejamos omissos. Resta-nos, portanto, enxergar saídas que nos distanciem da 
premonição do que está sendo gestado. Para isso, é inadiável a reforma do SUS. Esse é o desafio a ser 
enfrentado pelos gestores da saúde.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, de domingo dia 07/01/2017.
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O médico dos pobres

Recebi, generosamente, da professora doutora Achiléa Lisboa Bittencourt, da Universidade 
Federal da Bahia,  um exemplar da publicação Pro Dignitate Medicinae, escrita por seu pai Dr. Achiles 
de Faria Lisboa, in memoriam, ao Dr. Luiz Alfredo Netto Guterres. Essa obra é de suma importância 
para mater vivo na história  do Maranhão o legado de humanismo na medicina deixado pelo Dr. 
Netto Guterres.

No curso de sua descrição, Dr. Aquiles Lisboa narra que conheceu o Dr. Netto Guterres no 
Rio de Janeiro, no início do século XX, na Faculdade Nacional de bMedicina, onde ambos cursavam 
Medicina. Antes mesmo de graduar-se, o Dr. Netto Guterres foi interno do Serviço de Pediatria da 
Santa Casa do Rio de Janeiro, sob a chefia do famoso pediatra Barata Ribeiro, onde se houve com 
tamanha dedicação e competência que, ao graduar-se médico, foi convidado para ser assistente desse 
renomado professor, mas preferiu voltar ao Maranhão. “Netto Guterres tinha esse mesmo vício es-
piritual de que também sofro e me ufano, e era um dos fios condutores dessa identidade sentimental 
que nos unia. Era visceralmemte, molecularmente, amigo do Maranhão e só nesta terra concebia a 
ventura de viver, trabalhando pela solução dos problemas sociais”.

E prossegue Dr. Achiles: “(...) veio assim Netto Guterres para São Luís, onde seu devotamento 
lhe proporcionou esse gozo íntimo de viver aqui a amenizar as dores e a salvar a vida de muitos dos 
seus conterrâneos, sobretudo desses desamparados da fortuna, no meio dos quais pode dar a mais 
larga expansão aos seus instintivos sentimentos de caridade. Não era o médico para o ganho. Era sim, 
o sacerdote da medicina para lutar, levado apenas pelo, ditame íntimo da sua devoção aos pacientes”.

O Dr. Netto Guterres desenvolveu uma grande ação médico-sanitária e humanitária no Pronto 
Socorro dos Ulcerados, fundado pelo Dr. Achiles Lisboa em 1918, com o auxílio de algumas pessoas 
abnegadas, onde  atendia aos portadores de úlcera fagedênica, que existiam em grande número na 
cidade e interior da ilha de São Luis. Quando este fechou, continuou seu trabalho humanitário na 
Farmácia São Vicente de Paulo, onde atendia a todos indistintamente e, se estes não tivessem recursos 
para comprar os remédios prescritos, eles os fornecia gratuitamente, razão por que foi denominado 
de “o médico dos pobres”.  Foi o criador da primeira Escola de Enfermagem de São Luís, no Hospital 
Geral do Estado, em cuja maternidade também trabalhou.

O Dr. Achiles Lisboa concluiu seu ensaio sobre a vida de Dr. Netto Guterres com esta frase: 
“(...) médico, cuja última cliente foi uma paupérrima hanseniana parturiente, pela salvação de cuja 
vida sacrificou a própria”. Eis um grande exemplo a ser seguido pela atual e pelas futuras gerações 
de médicos.

Luiz Alfredo Netto Guterres Soares, seu neto, nos relatou que “o seu enterro foi, na verdade, 
no dizer do médico Clarindo Santiago, um grande laço humano, ligando a sua residência, à Rua do 
Alecrim, ao cemitério do Gavião. Toda a cidade de São Luís parou na despedida final” (Dr. Netto 
Guterres-O Médico dos Pobres. Ensaio. 2002) e o médico Raimundo de Matos Serrão, ao relembrar 
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do referido enterro, diz que ouviu-se, entre os oradores, a voz fluente do Padre Astolfo Serra, ecoando 
por entre casuarinas, a dizer: “apagaram-se todas as luzes. A própria natureza, compugida, chora a 
falta do benemérito de arte de Hipócrates” (Periódico Hospital em Notícias. Ano III. São Luís-MA. 
1973. Nº 3).

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 14 e 15/10/2017.
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O Estado da Arte do Coração

A história da cardiologia começa no Egito em 3000 AC, tem continuidade na China em 1200 
AC e na Grécia (em 500 AC), onde Hipócrates, o pai da Medicina, ensinava em Cós que o coração 
tem cavidades, umas com sangue escuro e outras vermelhas, e que entre tais cavidades existem válvulas, 
as atrioventriculares. Em Roma (no sec. II), Cláudio Galeno manteve a tradição da Medicina Grega. 
Em dissecções em animais descreve a anatomia semelhante à humana. Quatorze séculos se passaram 
até que Leonardo da Vinci, após dissecar trinta cadáveres, tenha descrito em desenhos e notas o pe-
ricárdio e endocárdio, válvulas e músculos papilares”. No século XVI Andrea Vesalius, em seu livro 
De Humani Corporis Fabrica, de 1543, lança as bases da medicina moderna: o primeiro tratado de 
anatomia do homem com dados integralmente obtidos do cadáver. O livro de Vesalius é o primeiro 
pilar em que se sustenta a cardiologia. 

Um século mais tarde foi a hora de Sir Willian Harvey, ao descobrir e demonstrar a circulação 
do sangue no século XVII. Publicou, em 1628, o livro Excercitatio Anatomica De Motu Cordis, onde 
expõe e prova sua doutrina da circulação de sangue. Por isso é considerado o pai da fisiologia, como 
Vesalius o pai da anatomia. Junto aos grandes anatomistas vieram os primeiros semiólogos, como 
Heberden, que fez a descrição magistral da angina de peito e  sua ligação ao infarto do miocárdio.

No Brasil, no início da década de 20 do século XX, a Cardiologia, em virtude do seu desenvol-
vimento e complexidade crescente, separou-se em definitivo da Clínica Médica, passando a constituir 
especialidade autônoma e bem definida.

A medicina cardiovascular no País começou a registrar importantes avanços no fim da década 
de 1950, no Instituto do Coração (INCOR). Hoje, contamos no Brasil com o que há de mais moderno 
no mundo em tecnologia de ponta para o diagnóstico e tratamento das cardiopatias, como: a revas-
cularização miocárdica; a correção das cardiopatias congênitas; as cirurgias de válvulas cardíacas; a 
correção dos aneurismas e dissecções da aorta; a cirurgia de fibrilação atrial; os corações artificiais; os 
implantes de marcapasso e desfibriladores; os transplantes de coração; a cirurgia de revascularização 
do miocárdio sem o uso da circulação extra-corpórea e  os procedimentos minimamente invasivos 
com o uso de robôs.

Esses modernos avanços científicos e tecnológicos da cardiologia, contudo, precisam estar 
disponíveis e acessíveis a toda a população pobre e usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), obvia-
mente que regulada e referenciada pela atenção primária em saúde Em visita a São Luís em 1996, 
para inaugurar o Hospital da Criança “Amaral de Mattos”, o Dr. Adib Jatene, Ministro da Saúde de 
então, disse-me: “Márcio, o problema do pobre é que sua família é pobre, os amigos dele são pobres 
e os vizinhos dele são pobres. Ele não tem a quem recorrer. É por isso que no Instituto do Coração 
(INCOR) eu cobro US 40.000 por uma cirurgia de revascularização de quem pode pagar e com esse 
recurso eu opero dez que não podem pagar”. Eis o verdadeiro Estado da Arte da Cardiologia!

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 15 e 16/07/2017.
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Eutanásia Social

Acabamos de ler um artigo do Dr. Roberto Domanto Júnior, Conselheiro Seccional da OAB/
SP, sob o título: Existe o Direito de Morrer? (Medicina, Direito, Ética e Justiça. Conselho Federal de 
Medicina-CFM. p. 109. Brasília-DF.2017).

No curso do artigo, o autor indaga: “Nós temos o dever de viver? Essa é uma reflexão, pois 
temos o direito de viver, mas temos o dever de viver?”. Em termos jurídicos, afirma o autor que não. 
Porém, sob o aspecto religioso, a depender da religião sim. “Deus deu a vida, só Deus pode tirá-la. 
Não é assim que aprendemos na cultura judaico-cristã?”. Nesse contexto, o artigo traz uma série de 
considerações éticas e legais sobre a distanásia, que consiste no emprego de meios terapêuticos para 
prolongar a vida de doentes terminais e também sobre a ortotanásia, quando o processo de morte é 
iminente e irreversível, e a manutenção artificial da vida é cessada. 

A ortotanásia é uma questão complexa e, de forma muito democrática e acertada foi regu-
lamentada pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil, por meio da Resolução nº 1.805 de 2006, 
que permite ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do 
doente em fase terminal, com enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou do 
seu representante legal. O doente, contudo, continuará a receber todos os cuidados necessários para 
aliviar os sintomas que levam ao sofrimento.

O artigo aborda, outrossim, a situação da eutásia ou suicídio assistido, caracterizada quando 
o indivíduo, mesmo em estado não terminal, mas portador de patologia crônica e limitadora da qua-
lidade de vida, não deseja mais viver. Aduz o autor que em um dos projetos do novo Código Penal 
brasileiro, em andamento, há expressa previsão do crime de eutanásia, punido com penas mais leves 
que as do homicídio. 

Em nosso país, ainda não há previsão em lei do testamento vital, em que a pessoa consciente-
mente assina um documento entregue a um chamado procurador de saúde, normalmente pessoa da 
família, em que autoriza o médico, se por acaso vier a ter uma doença terminal, a não dar continuidade 
às medidas paliativas de prolongamento de sua vida.

O tema é deveras instigante e está longe de ser objetivamente solucionado, por envolver aspectos 
éticos, religiosos, de humanização, legislação e conhecimento científico, constituindo-se, portanto, um 
desafio permanente ao exercício profissional do médico.

No Brasil, esse desafio se revela ainda mais evidente, porque, a par dos já consagrados termos 
distanásia, ortotanásia e eutanásia, mais relacionados à medicina curativa ou individual, verificamos 
casos bem mais complexos que envolvem a saúde coletiva e que se constituem no que denominamos 
mistanásia ou eutánasia social, que leva à morte grande número de indivíduos desprovidos economi-
camente de condições de arcar com os custos de sua doença. Muitos homens, mulheres e crianças, 
mesmo que consigam ter acesso ao Sistema Único de Saúde - SUS, não alcançam a resolubilidade 
integral da sua patologia clínica e/ou cirúrgica, pela dificuldade do seu referenciamento, via regulação 



29

do sistema, para uma Unidade de Saúde de maior complexidade tecnológica e com recursos humanos 
mais especializados, o que pode vir a causar suas mortes. Esse paradoxo, a nosso ver, é que precisa ser 
primeiramente enfrentado quando tratamos do assunto e suas variáveis.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 16 e 17/09/2017.
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A Medicina e o Direito

“Profissão liberal de estirpe humanitária, a medicina atua no limite das coisas intangíveis, pois 
lida com a natureza humana, ainda inexata em sua compleição científica; administra anseios, expec-
tativas, além de cuidar da vida, bem supremo, perecível e inafeito à reciclagem” (Gomes JC, Meireles. 
Revista Jurídica Consulex - Ano XIII - nº 299).

Ao médico incumbe, portanto, além da responsabilidade legal, a responsabilidade moral, pois 
aquela presume a fiel observância das leis, como dever de cidadania, enquanto esta consiste não ape-
nas em fazer o que convém, mas aprimorar o feito, buscar o mais que perfeito, crescer no domínio 
da técnica e das habilidades para a promoção da saúde, a prevenção das doenças ou a restauração da 
função, e mais, buscar a adequação moral entre o bem praticado e a necessidade do paciente.

Nesse contexto, há que se ter em mente, com clareza, o papel social do Direito e da Medicina; 
aquele como reparador dos males sociais, doenças da fratura do tecido social, esta como reparadora 
dos males orgânicos. Ou seja, a Justiça é a saúde do organismo social, enquanto a Medicina é o equi-
líbrio biológico do ser.

Desse modo, erro profissional médico, ou simplesmente “erro médico”, é o dano provocado no 
organismo humano pela ação do médico. O “erro médico” se configura quando há uma falha ines-
cusável do profissional no exercício da atividade, o que, segundo o Código de Ética Médica, consiste 
em praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, 
imprudência ou negligência.

O que comumente chamamos de “erro médico”, contudo, não é correto, pois essa expressão 
induz a um pré-julgamento do profissional médico, o que somente pode confirmar-se com o julgamento 
final pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina de sua jurisdição, ou com o trânsito em julgado 
de sentença condenatória na Justiça.

Os pacientes que julgam ter sofrido seqüelas, ou ainda seus representantes legais, no caso daqueles 
virem a óbito, buscam no Judiciário a punição dos responsáveis e,  conseqüentemente, indenização por 
danos materiais e morais, com fundamento na “teoria da perda de uma chance de cura ou de sobre-
vivência” (Caio Mário. Responsabilidade Civil, 9, ed. Forense, p.42). Sobre o tema, o Desembargador 
Paulo Miguel de Campos Petroni, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos revela que “a 
teoria da perda de uma chance, ou perte d’une chance, se caracteriza quando é plausível afirmar que 
a culpa do médico decorre de ele não ter dado ao paciente, por ação ou omissão, todas as chances ou 
meios de investigação e tratamento terapêutico, inclusive com o concurso de outros especialistas, para 
que aquele tivesse a oportunidade de cura, integral ou parcial, de sua moléstia”.

Dessarte, é muito importante que o médico esteja sempre balizado para o seu diagnóstico, na 
propedêutica, que compreende a anamnese, o exame físico e os exames complementares, a par do que 
hoje conhecemos como medicina baseada em evidências, que pode ser definida como a “integração 
das melhores evidências de pesquisa com a habilidade clínica e as preferências do paciente” (Straus 
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SE, et al. Evidence Based Medicine. How to Practise and Teach EBM, 3rdedn. Churchill Livingstone. 
Edinburgh, 2005). Aos médicos, portanto, a boa Medicina. Aos advogados, o bom Direito!

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 26 e 27/08/2017.
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A Academia e a Medicina

No dia 25 de abril a Academia Maranhense de Medicina completou 29 anos de sua fundação. 
Foi instituída com o objetivo de lutar pela manutenção dos postulados éticos e médicos e a missão de 
resgatar a História da Medicina do Maranhão e de escrevê-la enquanto é construída, dando sempre 
enorme atenção a princípios basilares da medicina, os quais passo a explicitar para melhor compre-
ensão dos leitores. São eles:

A humanização do ato médico. Hipócrates, o pai da Medicina, no livro Da Arte, que integra 
o Corpus Hippocraticum, define a Medicina e seu principal objetivo da seguinte maneira, segundo a 
tradução francesa de E. Littré e Inglesa de W.H.S. Jones, “curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, 
consolar sempre”.

A formação médica. O graduado em Medicina tem que ser um profissional médico, generalista, 
com competência, alicerçada em conhecimentos, habilidades e atitudes, com visão epidemiológica e 
social, e que não associe a gênese do processo saúde-doença apenas a fatores biológicos, mas também a 
aspectos determinantes socioeconômicos, educacionais, ambientais e culturais. A especialização médica, 
também necessária, deverá ser feita como complemento, após a graduação, via Residência Médica.

A relação médico paciente tem  que ser exercida plenamente no curso do ato médico.  O mo-
delo hospitalocêntrico, que balizou a formação médica no Brasil durante todo século XX, infelizmente 
tende a centrar os médicos no atendimento hospitalar, tecnicista, mecanizado, com pouco tempo 
para o exercício da relação médico paciente, fundamental para a melhor compreensão da realidade 
nosológica dos pacientes.

A atenção, a gestão e a educação em saúde. Desenvolvimento de  uma saúde integral, que 
compreenda a promoção, a prevenção, a cura e a reabilitação. O Brasil não tem recursos financeiros 
suficientes e muito menos ainda a  sua população, em que menos de 10% pode pagar por assistência 
médica, até 30% tem Plano de Saúde e 60% depende do Sistema Único de Saúde (SUS), para que se 
desenvolva o exclusivismo da assistência curativa, de alto custo. A Gestão em Saúde exige alta tecno-
logia, racionalização de gastos e compromisso social e a educação em saúde precisa ser permanente, 
utilizando todos os meios de comunicação social.

A política de saúde no Brasil precisa mudar. O SUS, o maior programa médico social do mun-
do, tem como um dos seus princípios a integralidade da atenção à saúde, mas na prática desenvolve 
uma ação de saúde preponderantemente curativista, sustentada por uma tabela de pagamento de 
procedimentos que só cobre em média 40% dos custos reais destes, ao que se soma que o retorno e o 
crescimento das doenças transmitidas por vetores, como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, 
nos fornece uma clara sinalização da política deficitária de vigilância em saúde e dos programas de 
saúde pública.

Esses princípios constituem o norte da Academia Maranhense de Medicina. Assim, se fizermos 
uma retrospectiva histórica, veremos que valeu à pena sua fundação, vez que, parafraseando o poeta 
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português Fernando Pessoa, diria que... “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 29 e 30/04/2017.
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O SUS sem leitos!

O Conselho Federal de Medicina-CFM publicou um estudo (Jornal Medicina. Ed. Online de 
26 e 27 de junho de 2018), tendo como fonte as informações obtidas do Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde-CNES do Ministério da Saúde, no qual mostra que nos últimos oito anos, mais 
de 34,2 mil leitos de internação foram fechados na rede pública do Sistema Único de Saúde-SUS. Tal 
quadro é avaliado como “alarmante”. 

Na década de 60 do século XX, no curso do que ficou conhecido como Modelo Médico 
Assistencial Privatista, houve uma expansão abrupta de leitos e internações no setor privado, então 
financiadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, por meio de Guias de Internação Hos-
pitalar-GIH e posteriormente Autorização de Internação Hospitalar-AIH, sem o necessário controle, 
gerando muitas cobranças fraudulentas e levando a um acentuado déficit  de caixa da previdência. 
Com a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social-INAMPS, em 1977, 
e consequentemente da Auditoria Médica, a situação passou a ter mais controle.

A partir da Constituição de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde-SUS, que tem como 
um dos seus princípios basilares a descentralização para Estados e Municípios das ações de saúde, os 
proprietários desses hospitais privados perderam o interesse pela sua operacionalização, fechando-os. 
Hoje, Estados e Municípios têm que arcar com 70% do custo de manutenção dos hospitais públicos, 
e isso se deve ao valor pago pelo Ministério da Saúde às internações feitas pelo SUS. 

Dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde-OMS indicam que, em 2015, ape-
nas 42,8% do gasto total em saúde no Brasil teve a participação direta do Estado (União, estados e 
municípios). No Reino Unido e Canadá – países costumeiramente citados pelas autoridades como 
referências para as políticas de saúde do SUS –, as despesas públicas representam, respectivamente, 
80,4% e 73,5% do orçamento total destinado à saúde.

De acordo com o relatório de Estatísticas de Saúde Mundiais da OMS de 2014 – quando foi 
apresentado o último dado disponível sobre leitos hospitalares –, o Brasil possuía 23 leitos hospitala-
res (públicos e privados) para cada grupo de dez mil habitantes. A taxa era equivalente à média das 
Américas, mas inferior à média mundial (27) ou às taxas apuradas, por exemplo, no Reino Unido (29), 
Argentina (47), Espanha (31) ou França (64).

O 1º secretário do CFM, Hermann Von Tiesenhausen, acredita que o quadro delineado revela 
a face negligenciada do SUS, que, sem a adoção de medidas efetivas, continuará provocando atrasos 
em diagnósticos e em inícios de tratamentos. “Neste ano em que o SUS – patrimônio nacional – com-
pleta 30 anos, é preciso encontrar soluções eficazes que permitam a consecução de plena assistência, 
com respeito aos direitos humanos e qualidade”.

Eis um dos grandes desafios a ser enfrentado pelo próximo Presidente da República, pois o SUS 
não pode ficar sem leitos para internação, quando necessária, dos seus usuários, representados por 160 
milhões de pessoas que não dispõem de plano de saúde e nem de recursos para custear seu tratamento.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 11 e 12/08/2018.
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Os 30 anos da Academia Maranhense de Medicina

A Academia Maranhense de Medicina foi fundada e instalada no dia 25/04/1988 e têm como 
missão lutar pela conservação dos postulados éticos e da cultura médica, a par da aceitação dos avanços 
técnico-científicos da Medicina que não contrariem esses postulados, sempre pautada nos ensinamentos 
e exemplos de sabedoria e virtudes, promovendo a História da Medicina no Maranhão.

Tornar-se Acadêmico, portanto, significa que, no exercício da sua prática, o médico é reconhecido 
pelos seus pares como alguém capaz de compreender as pessoas além da doença.  É um humanista, 
desperta a confiança de seus clientes, sabe da importância do ato médico, das suas atitudes e do uso 
generoso de suas palavras.

O(a)s médicos(as) que nos antecederam como Acadêmicos(as) nesta Academia puderam exer-
cer suas atividades em épocas de desafios ainda maiores no que tange à ocorrência de doenças, quer 
na sua determinação, quer na disponibilidade dos meios diagnósticos necessários à sua elucidação. 
Tiveram eles, contudo, o privilégio de poder exercer em sua plenitude o grande postulado médico e 
ético da relação médico-paciente.

Iniciamos no dia 20 a comemoração da fundação da Academia Maranhense de Medicina 
com uma “Semana Acadêmica”, que inclui palestras, depoimentos, homenagens a 30 ilustres mé-
dicos maranhenses, lançamento da edição nº 2 dos ANAIS da Academia e a oficialização do nome 
do prédio sede da Academia, como “Casa Netto Guterres”, um justo reconhecimento a um médico 
que desenvolveu uma grande ação médico-sanitária e humanitária em São Luís, no século XX, na 
Farmácia São Vicente de Paulo, onde atendia a todos indistintamente. Se estes não tivessem recursos 
para comprar os remédios prescritos, eles os fornecia gratuitamente, razão porque foi denominado  “O 
Médico dos Pobres”. O Dr. Achiles Lisboa escreveu um ensaio Pro Dignitate Medicinae sobre a vida 
de Dr. Netto Guterres, onde diz em certo trecho: “...médico, cuja última cliente foi uma paupérrima 
hanseniana parturiente, pela salvação de cuja vida sacrificou a própria”. Eis um grande exemplo a ser 
seguido pela atual e pelas futuras gerações de médicos.

No atual gestão da Academia, também já foram homenageados o Dr. César Augusto Marques, 
autor do Dicionário Histórico e Geográfico da Província do Maranhão, publicado em 1870, que con-
têm os verbetes: Higiene Pública; Hospitais; Médicos e Cirurgiões; Misericórdia; Moléstias e Vacinas, 
e sem o qual pouco ou nada saberíamos sobre a história da medicina nos séculos XVII, XVIII e XIX 
e o Dr. Thomas de Lastre, cirurgião francês, que foi o primeiro médico em terras do Maranhão.

De parabéns, portanto, a Academia Maranhense de Medicina, na pessoa dos(as) Acadêmi-
cos(as) que o integram, nos seus 30 anos. O emérito professor maranhense e Membro da Academia 
Maranhense de Letras, Francisco Sotero dos Reis, no seu Curso de Literatura, disse de certa feita:... 
“em todas as coisas humanas os primeiros, que abrem o caminho, são sempre os mais imperfeitos, mas 
não é, certo, pequena a glória, que lhes cabe de havê-los apontado aos outros.”

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 21 e 22/04/2018.
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Uma nova formação médica no Brasil

Um assunto bastante em voga nos círculos médicos e que de certa forma divide a Classe e as 
Entidades Médicas, diz respeito à criação de novos Cursos de Medicina no Brasil, sempre na assertiva 
de que somos o país do mundo com maior número de Escolas Médicas. Todavia, para sermos mais 
precisos nessa discussão e conferir-lhe maior lógica e objetividade, faz-se mister observar alguns pontos 
que precisam ser melhor analisados.

O primeiro deles deve levar em conta a demografia médica brasileira, pois um estudo recente 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) demonstra-nos que, nos 5.570 municípios brasileiros, os que 
formam os grandes centros urbanos chegam a alcançar de 3 a 4 médicos para cada 1000 habitantes, 
mas a grande maioria possui índices inferiores a 1 médico para cada mil habitantes. É óbvio, portanto, 
que na situação atual essas populações não têm acesso à atenção médica e não há como cumprir-se o 
disposto no artigo 196 da Constituição Federal, in verbis: “Saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado...”. Esse fato, em razão de um gerador político, levou à criação da Lei 12.871/13 que instituiu 
o Programa Mais Médicos e à edição da Portaria nº 1369/MS/MEC, que torna pública a realização 
de chamamentos públicos de médicos brasileiros ou estrangeiros.

O segundo ponto diz respeito ao primeiro atendimento da população, em torno de 60%, que 
à exceção das situações de urgência e emergência, deve processar-se na atenção primária em saúde. 
Nesta, a medicina não é de alta complexidade tecnológica ou biológica, ou seja, voltada exclusivamen-
te para a doença, mas é de alta complexidade  médico-social e epidemiológica e, portanto,  leva em 
conta os fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença, em que necessariamente 
as causas das patologias não são exclusivamente biológicas, mas psicossociais, ambientais, culturais, 
econômicas e educacionais.

O terceiro ponto é atinente à falta de especialistas médicos que possam garantir a resolubili-
dade dos casos clínico-cirúrgicos encaminhados pela atenção primária para a atenção secundária e/
ou terciária, para elucidação diagnóstica ou resolução ambulatorial ou hospitalar de patologias mais 
graves ou mais complexas, em que também existe um complicador, pois segundo o Jornal Medicina 
do CFM (Edição de nº 278, de 14 de maio de 2018), 40% das vagas de Residência Médica no Brasil, 
que formariam esses especialistas, estão ociosas.

Dessarte, na busca de uma solução para esse impasse, o Ministério da Educação, por meio da 
Resolução 03 de 2014, preconiza a formação pelas Escolas Médicas de um médico generalista, que a 
par dos conhecimentos intrinsicamente médicos e biológicos, tenha uma formação geral, humanística, 
crítica, reflexiva e ética, com a capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, gestão 
em saúde e educação em saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 
cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade 
em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. Um novo médico para 
o Brasil.

Publicado no jornal O Estado do Maranhão, dias 26 e 27/05/2018.
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