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(Especial para « O Bisturi)

Por J a y m e Candelária,
Ex*Presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz e m

Dois gloriosos Jubileus reservaram os fados para serem festejados em 1963:
U m , o da nossa querida
Faculdade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo; outro, o
do grêmio estudantil dos seus
alunos, em boa hora batizado com o nome de Centio
Acadêmico Oswaldo Cruz».
Sou dos tempos daqueles
abençoados dias, fui testemunha da inauguração da
Casa de Arnaldo, e da fundação da entidade de classe
de cuja primeira diretoria
foi presidente Waldomiro de
Csmpos.
Em
outra oportunidade,
dado que tudo corra pelo
melhor, direito tudo o que sei
sobre esses eventos.
N o momento, quero apenas relatar, ainda que muito
sumariamente, o que fizemos
em 1914, quando foi Presidente do Centro.
1 — Tirámos u m retrato
coletivo de sete dos oito
membros da nossa Diretoria
(o outro membro foi o 2.o

CENTRO

FACULDADE

orador, Antônio Cyrino Filho), e, com a noticia da sua
posse, enviámos uma cópia
ao seu Patrono (V. Foto).
2 —• Elaborámos e puzemos em vigor os primeiros
Estatutos da assocação.
3 — Organzámos
uma
caravana de colegas, e com
passes fornecdos pelo Governo, fomos a Manguinhos,
e m visita a Oswaldo Cruz.
nosso patrono.
4 — Ai, acompanhados pelo grande cientista, percorremos todas as dependncias do
Instituto sob sua direção.
Após a visita, o seu fotógrafo bateu u m a chapa do
nosso grupo, com Oswaldo,
Artur Neiva, Carlos Chagas
e Adolfo Lutz à frente, todos de aventa], fotografia
essa de que, agora, cinqüenta anos passados, estou oferecendo uma cópia ao Centro Acadêmico da nossa Faculdade.
5 — Recepcionámos Oswaldo Cruz, posteriormente.

ACADÊMICO

quanddo, em retribuição, êle
nos visitou r.o velho casarão
da rua Brigadeiro Tobias.
6 — Por minha iniciativa,
organizamos u m luxloso Livro de Ouro, com o propósito de angariarmos donativos
para a feitura do Estandarte
da Fculdade, livro esse que,
e m sua primeira página, trazia o quadro impresso da nossa diretoria. Eu e o Secreta
rio João Procópio visitámos o
então Presidene do Estado,
Conselheiro Rodrigues Alves,
os seus Secretários e o pessoal da Faculdade, tendo logrado, com os respectivos autógrafos, 200 mil réis do primeiro e quantias variáveis
dos demais. Ainda sobre
esse livro, convém esclarecer
que embora deva conter, tão
somente o quadro impressc
da nossa Diretoria, e as fô
lhas para as assinaturas dos
contribuintes, coube os nos.
sos sucessores, naturalmen.
te, a tarefa de prosseguir, em
1915, a coleta de dinheiro
acima referida.

"OSWALDO
da
DE MEDICINA E CIRURGIA
DE
Inaugurada em 2-4- 1913

7 — C o m outras associações de estudanes das escolas
superiores fundámos a Federação Acadêmica de Futebol.
8 — Demos início ao fim do
trote e realizámos festas de
confraternização com os nos.
sos calouros.
9 — Representámos a classe e m todas as solenidades
cívicas e sociais), entre estas, principalmente, as homenagens das classes acadêmicas à célebre pianista
Guiomar Novals, no antigo
Teatro São José, hoje edifí.
cio da Light, e os festejos
comemorativos do Jubileu do

CRUZ»

SÃO

grande
médico e cientista
Luiz Perúra Barreto, festejos esses organizados por
Arnaldo Vieira de Carvalho
e encerrados no Teatro M u nicipal numa sessão que, pelo seu brilhantismo e significação, marcou época em nossa história.
Sobre cs itens 3, 5, 6 e 9
tenho mais alguma coisa a
dizer, o que também ficará
para outra ocasião.
E agora, para terminar,
quero apresentar:
Aos Presidenes que m e sucederam, e aos seus companheiros, as minhas felicitações pelo desenvolvimento

1914

que imprimiram às atividades do nosso grêmio.
À sua atual Diretoria os
meus efusivos bravos pelo
brilhantismo com que programou e conduziu as festas
dos dois grandiosos jubileus.
Ao belo jornal «O Bisturi», pelo seu alto espirito
acadêmico, as minhas congratulações.
E a todos quantos, pioneiros e continuadores, vivos e
mortos, construíram essa
maravilha que é a Faculdade de Medicina e Cirurgia de
S. Paulo, otributo de minha
profunda
reverente admiração.

NO INSTITUTO DE MANGUINHOS
UMA FOTO HISTÓRICA
0 Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, pela sua
Diretoria de 1914» visita o seu PATRONO em 915.

PAULO

1-Da esquerda para a direita, de avental: DIRETORIA E M
1914
Da esquerda para a direira:
SENTADOS: João Procópio, 12,Secrera'rio; Jayme Candelária, Presidenre; José*
Ferreira Sanros, Orador. EM PE: Benjamin Reis, 12 Tesoureiro; Anrero Galvâo, 22 Tesoureiro; Brasil Ramos Caiado, Vice Presidenre; Paulo Bulcão Ribas, 22 Secretário.

ARTUR NÉIVA, CARLOS CHAGAS, OSVALDO CRUZ, e
ÀD0LP,H0-LUTZ,
2-A Diretoria do Centro Acadêmico, e alunos
da Faculdade de Medicina de S, Paulo.

faculdade de medicina da a n t e a h e r m a
universidade de são paulo
d earnaid o
Introdução Histórica

A Fac. de Med. da USP
completa este ano cinqüenta anos de existência.
São Paulo e m 1913 na ain
da típica cidade provinciana. A Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, fundada e m 1827 e a
Escola Politécnica eram os
únicos estabelecimentos que
ministravam ensino superior. O fastígio econômico
do café propiciou os fundamentos para a instalação
da sua escola médica.
A idéia era antiga. Já
D. João VI mandava proceder a estudos para insta
lação do curso médico e
cirúrgico. Mais tarde, e m
1891, o Presidente do Estado, Sr. Américo Brasiliense
de Almeida e Melo sancionava a lei n.o 19 de 24 de
novembro que criava a
Academia de Medicina, Cirurgia e Farmácia de São
Paulo. Não teve execução.
E m 1912, a idéia se corporificou, graças ao empenho desenvolvido pelos médicos da Santa Casa de Misericórdia. O presidente do
Estado, Cons. Rodrigues Al
ves sancionava nova lei, a
de n.o 1357 em 19 de outubro, executando a anterior,
criando a Fac. de Med. e
Cirurgia de São Paulo. Para organizá-la foi convidado
o sr. Arnaldo Vieira de Carvalho, diretor-clínico
da
Santa Casa.
A escola iniciou e m prédios emprestados. A sua
sede ficava na Escola de
Comércio Álvares Penteado,
onde foi lecionado História
Natural Médica no primeiro ano de existência. Grande influência teve, no entretanto, a Escola Politécnica pela organização didática e administrativa. Aí foi
proferida a aula inaugural
a 2 de abril de 1913 e fun
cionaram as cadeiras de Física Médica e Química Médica.
O fato de se instalar inicialmente e m prédios emprestados não representou
percalços ao seu vertiginoso
progresso, atingindo nas
festas jubilares dos seus 50
anos u m a invejável posição
de u m a das melhores escolas médicas do mundo. Vários problemas enfrentou a
novel escola principalmente
por crises sucessivas com o
corpo discente. O desaparecimento desses atritos só,
justificaria a extraordinária capacidade e habilidade
de seu primeiro diretor.
1914 — RUA BRIGADEIRO
TOBIAS
No ano segutünte, a Faculdade se transferia para
sede própria, para velhos
casarões da Rua Brigadeiro
Tobias, solares que tinham
conhecido o fausto paulistano. C o m o desenvolvimento sempre crescente das
atividades didáticas chegou
a ocupar três prédios da
mesma rua, para propiciar
o ensino das cadeiras básicas.
O primeiro diretor, Arnaldo Vieira de Carvalho, hom e m de invulgar inteligêngia e de grande espírito
empreendedor soube conduzir com eficiência os ptrimeiros passos da Escola. Já
nos referimos às crises com
o corpo discente e a firmeza com que empenhou na
solução, inclusive suspendendo os alunos e m várias
ocasiões. C o m o idealismo
voltado para a sua Escola,
fêz cercar se de colaboradores de alto gabarito, indo
inclusive procurar no espágina
trangeiro 2elementos para
compor o corpo docente.
Acorreram ao seu convite: Edmundo Xavier, mais

nosso meio; Franco da Rocha, entre os nacionais. Do
estrangeiro vieram Alfonso
Bovero, o grande criador da
Escola Anatômica, da Itália; Emilio Brujifnet, parasitologia e Lambert, fisfo
logista, da França; Alexandre Donati, patologlsta,
também da Itália; Carini,
microbiologista suíço então radicado e m S. Paulo.

tor e Oscar Freire_de Carvalho.
A integração da Fac. de
Homengem é o desfile de
Medicina na Universidade
pessoas, fatos, realizações,
de São Paulo deu-se na funideologias, de realidades, endação desta, a 25 de janeifim, que dignificam, enaltero de 1934, no governo do
cem e honram o homenagrande estadista Armando
geado. Fazendo desfilar, nesSales de Oliveira.
ta justa e reverente comeE m 1937, nas festas jubimoração, as magnânimas per
lares do seu vigésimo quinsonalidades que, despidas de
to aniversário foram intenfalsas pretensões, propulsam
sificados os
movimentos
nossa Faculdade, conservanpró-construção do hospitalO nome de Arnaldo já era
do sua probidade e seus méescola, o atual Hospital das
consagrado no meio paulisritos, que a colocaram e m
Clínicas,
sob
a
orientação
ta. Fora diretor do Instifoco, no cenário das melhodos mesmos professores que
tuto Vacinogênico, instituíres instituições do ensino
do para a fabricação df.' projetaram a construção da
médico do mundo;
Fac.
de
Medicina,
Rezende
vacinas. Desde 1897 era diPermitindo que marchem
retor-clínico da Santa Casa, Puech e Ernesto de Souza
diante desta herma, fatos inCampos. Mais tarde, e m
onde começara como intercontestes, tais como:
1944 era inaugurado o nono após diplomar-se e m
— o
cabedal científico,
socômio, espelho da ciência
1889 pela Fac. de Med. do
técnico e cultural dos que enmédica paulista.
Rio de Janeiro. T e m o seu
sinam e dos que dirigem;
A construção de novos
nome ligado a fundação da
— o acervo de suas pesedifícios, completaram
o
Sociedade de Med- e Cirurquisas, que enriquecem o
Centro Médico de Universigia de S. Paulo, atual Acauniverso científico;
dades de São Paulo: Escola
demia de Med. de São Pau— o requinte das suas orde Enfermagem
( 1942 ), ganizações e estruturas;
lo e também da Policlínica
C. O. T. (1951), Clínica Pside S. Paulo. Nos seus últi— o alio padrão de ensiquiátrica, o COIN (1959) e
mos anos organizou o Insno, que forja médicos capa.
IMTI.
tituto de Rádium que tem
citados, eficientes, verdadeiO ensino e a pesquisa
seu nome, incorporado u
ros sacerdotes;
Desde a fundação da FaSanta Casa.
— o seu espírito liberal e
culdade, e m 1913, foi preoAo lado do administrador
acolhedor, que não faz acepcupação constante da direé também o cirurgião conção de pessoas;
ção da Escola a ministração
sumado. Foi u m dos pri— o sentido humanitário, a
de ensino eficiente, promeiros a executar a operaamplitude e o significado de
curando formar elementos
ção de gastrectomia total
suas obras assistenciais;
altamente capacitados pacom êxito completo. Apre— a sua participação na
ra o exercício da profissão
sentou ao VI Congresso
conjuntura nacional —
médica. A pesquisa foi ouMédico Paulista o relatório
Eis aí vivas honras ao funtro elemento que polarizou
impressionante de 1600 ladador e primeiro diretor desa atenção nas sucessivas
parotomias com mortalidate Templo da Ciência, modiretorias.
de mínima. O Colégio Innumento ao bem-estar da
Poderíamos dissertar lonternacional de Cirurgia reHumanidade.
gamente
sobre
o
assunto;
conhecendo os méíitos do
Participando efetivamenmuita coisa também se pu''Pai da Fac. de Med." conte dessa pujante, harmonioblicou alhures. No entresagrou-o no "Panteão da
sa e nobre parada, o Centro
tanto, procuraremos focaliF a m a " e m Chicago, tendo
o seu busto ao lado dos zar u m fato que consideramos fundamental no desenmaiores cirurgiões da Hisvolvimento da Faculdade: a
tória. A partir de 1918 foi
presença do prof. Alfonso
professor de Clínica CineAs cadeiras
clínicas
Bovero. Figura quase Jencológica.
Faleceu
a 5 fo
de
ram
dária, iniciou o ensino da
junholecionadas
de 1920. na tradicional e benemérita Santa CaAnatomia e m 25 de abril de
sa de Misericórdia, desde
1914. Fazia parte do corpo
1916 a 1946, quando se
docente da Universidade de
transferiu para o Hospital
Turim, Itália, onde Arnaldas Clínicas construida esdo Vieira de Carvalho o fopecialmente para este fim. ra buscar para compor o
A atual sede administra
seu quadro de professores.
tiva com o imponente ediBovero, dotado de vasta
fício das cadeitas básicas
cultura geral e cientista da
resuitou ]em grande parte
maior expressão, era ao
de auxílio concedido pela
mesmo tempo o h o m e m ruFundação Rockeffeler. Foi
de e vigoroso que contrasinaugurada e m 1931, duran- tava com as maneiras dete a diretoria do Prof. Ser
licadas e bondosas com que
gio Paiva de Meira Filho, encarava todos os probleconstruído sob a orientação
mas cietíficos e humanos.
técnica dos professores ErA emancipação da Medinesto de Souza Campos e
cina Experimental BrasileiLuiz de Rezende Puech, no
ra se deve a dois núcleos: a
entretanto, o primeiro núde Manguinhos, chefiado
cleo do atual Centro Medi
pelo dr. Oswaldo Cruz, paco é o edifício que funciotrono do Centro Acadêmico
na atualmente o Instituto
da Fac. de Medicina da USP
Oscar Freire, onde foi o loe a Escola Anatômica de S.
cal de ensino de muitas caPaulo, criada por Alfonso
deiras básicas de curso méBovero.
dico, inaugurado ainda duA Anatomia e m si não fêz
rante a vida pelo Prof. Dr. a revolução da Medicina
Arnaldo, e m 25 de janeiro
Brasileira, mas foi o instrude 1920.
mento através do qual, clíApós os primeiros percalnicos e cirurgiões conseguiços por que passou a Fac
ram atingir grande desende Med. de São Paulo, a sevolvimento.
gunda fase inicia-se e m
O prof. Bovero trouxe a
1925 com a instituição do
metodologia científica que
regime de tempo integrai. permitiu o nascimento da
para as cadeiras básicas, pesquisa e m nosso meio.
medida que permitiu u m
Isto é importante! Assim
grande avanço no setor de
como Oswaldo Cruz transpesquisas. Outra medida
portou a metodologia da
da mesma época é a limiciência francesaa de Pastação do n.o de alunos, sen- teur e seus discípulos do
do a pioneira a tomar essa
Instituto de Pasteur para
resolução, logo imitada peManguinhos, Bovero haulas demais.
rindo da ciência européia
Neste breve estudo retrouxe-o para S. Paulo, introspectivo, mencionaremos
fluindo decisivamente na
a conquista do reconheci- implantação da Medicina
mento dos diplomas expediExperimental Paulista. C o m
dos para nossa faculdade
efeito, a sua convivência até
pelas autoridades federais,
a morte, ocorrida em 1937,
na 7a
.a sua
pág.)
e m 1922, para que pudesse
criou (Conclui
não apenas
Esexercer a profissão e m todo
cola de Anatomia com Reterritório nacional. Esta vinato Lucchi, Odorico M a b isturi
tória era o primeiro dos eschado de Sousa eo muitos
forços dos alunos e dos prooutros mas a Cirurgia Paufessores, estes representados
lista que hoje se destaca
principalmente pe)os pvofs.
como u m a das mais avan-

Acadêmico, diante de Arnaldo, ostenta as armas de suas
realizações nos campos científicos, culturais, assistenciais
e recreativos, erguendo, todavia, bem alto a sua mais
poderosa arma, que é o seu
espírito político-social, com a
qual luta heroicamente contra os podêres da degenaração, que intentam destruir as
conquistas da democracia,
solapar a liberdade, subjugar
o nosso povo, e impedir a
emancipação de nossa Pátria.
O Centro não está alheio as
lutas e reivindicações populares, e por isso, estuda os
processos patológicos sociais,
que debilitam e consomem a
Nação, procurando avidamente a terapêutica adequeda. Os diálogos permanentes
dos acadêmicos de Medicina
com o povo e com os outros
universitários são os laboratórios de pessuisas. onde se
testam os líderes do futuro,
que seguem ai inha preconizada pelo seu egrégio mes-

tre, Arnaldo Vieira de Carvalho, no Primeiro Congresso
Médico Paulista, quando postulou que os médicos deve.
riam prestar seu concurso na
vida politica do País, e jamais se alienarem dela, pois
isso constituiria atitude antibrasileira. Nós. os filhos da
Casa de Arnaldo, sentimos
dia a dia nossa maturidade,
pois além de preservarmos o
patrimônio moral, cultural e
científico que herdamos, lutando e reivindicando sempre
o padrão de ensino e de formação de médicos, nós também nos projetamos numa
terceira dimensão: a político-social.
Esse desfile de incontestes
realidades de uma Faculdade
atuante, constitui a nossa
profunda e carinhosa homenagem a A R N A L D O VIEIR A D E C A R V A L H O , o fundador, diretor, professor, médico e cidadão, O
NOSSO
PARADIGMA. A
NOSSA
INSPIRAÇÃO.

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E
DOENÇAS METABÕLICAS

R. Dr. Rodrigo Silva, 26, 9.' and. (Esq. do Viaduto D. P
Tel.: Clínica, 36-9595 - Laboratório, 35-2888

SAO PAULO
ANTÔNIO DA SILVA COELHO NETO — ARCHIMEDES
A. MARTINEZ — DORINA R. EPPS — JOSÉ GONÇALVES
LíCIO MARQUES DE ASSIS — WALTER W. LUTHOLD
— WALTER BLOISE — WILLIAN NICOLAU

)rterapica-Bristol
A Laborterapica-Bristol
o. A.,

ilegrias
Participa das alegrias
com que está

norado
sendo comemorado
fe Ouro
o Jubileu de Ouro
ro Acadêmico
do Centro Acadêmico
«Oswaldo Cruz»,ido Cruz»,
felicitando

tando

efusivamente

sivamente

s seus dirigentes
os seus dirigentes
e demais associados,
e demais associados,
na passagem

na passagem

desta efeméride,
desta efeméride,
tão significativa
tão significativa
para o progresso
para o progresso
do em
ensino médico em
do ensino médico
São Paulo.

São Paulo.

janeiro

fevereiro

Milhares de médicos, hoje espalhados por todo o Brasil. Aqui aprenderam a curar, aliviar angústias,
minorar dores, salvar vidas. Daqui levaram o saber e os rígidos princípios que fazem da sua profissão
u m sacerdócio. Hoje e amanhã — como ontem — outros passam e passarão por esta Casa. Serão novos
médicos, novos mestres, a trabalhar noite e dia pelo bem-estar comum.
A o ensejo do JUBILEU D E O U R O da F A C U L D A D E D E MEDICINA D E S Ã O P A U L O e do C E N T R O
A C A D Ê M I C O " O S W A L D O CRUZ", associamo-nos, orgulhosamente, às homenagens aos seus ilustres
Fundadores, Mestres, Alunos e Auxiliares.

(frO$W\AVnd&of^^
janeiro

fevereiro

o

bisturi
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biografia de oswaldo croz
Oswalâo) Gonçalves Cruz
chamado urgentemente peé indiscutivelmente a figula família. Mais tarde, rera exponencial da Medicina tornando à aula, naturalBrasileira.
Considerado o mente o professor e os cointrodutor da Medicina Ex- legas estavam ansiosos para
perimental no Brasil, seu saber o motivo pela qual
nome se coloca ao lado das fora chamado de maneira
maiores figuras no campo da intempestiva. A razão aleMedicina, ao lado de Clau- gada fora simples: esquecede Bernard, de um Pasteur, ra de arrumar a casa, que
de um Koch.
era obrigação diária do joPesquisador emérito, sani- vem. E m outra ocasião, o
tarista de grande visão, che.pai repreendera Oswaldo
fe da primeira, escola cienporque o encontrara futífica brasileira teve como
mando. E m resposta rececampo de operação a probeu o pai a alegação de que
cura da solução dos proble- êle nada faz se não imitar
mas sanitários que afligiamo pai que era fumante inveo Brasil no início do século.
terado. Daí por diante, o
Graças à atuação de Oswal- pai resolve se abster do uso
do Cruz foram erradicadas do fumo.
RIO
PARIS
a peste, a febre amarela e
Formava-se aos 20 anos
a malária. Cada um destes
trabalhos daria a qualquer pela Faculdade de Medicina
cientista a honra de ter o do Rio de Janeiro, embora
não sendo aluno brilhante.
seu nome consagrado como
U m a de suas preocupações,
benfeitor da humanidade.
desde
os bancos acadêmicos,
Mas seu papel foi além:
fundou o primeiro núcleo de eram os assuntos relacionapesquisas no Brasil, na qualdos à Microbiologia. Sua
as soluções dos problemas tese inaugural refletia essa
preocupação: "A veiculação
médicos eram encontrados
com os nossos próprios re- microbiana pelas águas", na
qual descreveu u m sistema
cursos.
Nasceu Oswaldo Cruz na
de obtenção de água a vácidade paulista de São Luiz
rias profundidades por inde Paraitinga, e m 5 de agostermédio de aparelho por êle
to de 1872. Seu pai, Bento
próprio idealizado.
G. Cruz exercia a profissão
Quando estudante teve
médica nessa secular cidainfluência de professores.
de, transferindo-se logo deFrancisco de Castro descopois para o Rio de Janeiro,
briu naquele modesto rapaz
juntamente com a esposa e
as qualidades raras que cono filho único.
duziriam os seus luminosos
Os pais de Oswaldo Cruz
passos. Aconselhou a comexerceram sobre êle u m a
plementacão de sua formagrande influência. O rigor
ção científica na Europa.
da disciplina a que estava
E m 1896 parte Oswaldo
sujeito se contrastava com
Cruz para o Velho Mundo,
a extrema compreensão dos
dirigindo-se a Paris com
problemas do jovem Oswaldois objetivos principais:
do.
especializar-se e m Medicina
De certa feita, e m plena
Legal, com vistas a u m evenaula, o aluno Oswaldo era
tual emprego público e estudar Microbiologia. O pri-

Nossas

meiro objetivo foi logo abandonado, dedicando-se aos
trabalhos de Microbiologia
no Instituto Pasteur, sob
orientação de Emilio Roux.
pois Pasteur, então já havia
falecido.
Pasteur, embora não sendo médico, revolucionou a
Medicina. Criou u m campo
novo na Patologia, interpretando as doenças como causadas por microorganismos,
ampliando
este conceito
desde os trabalhos iniciais
sobre a raiva até constituir
uma grande escola científica, perpetuada através do
Instituto Pasteur.
Nesse ambiente, Oswaldo
Cruz conviveu com os grandes pesquisadores da época,
sendo muito citada a amizade que o unia a Metchnikoff, descobridor da fagocitose e quem o convidara
para ser seu assistente.
Regressando ao Brasil reiniciou a clínica deixada pelo seu pai, onde também
mantinha u m laboratório
de pesquisas. Tal era a
paixão pela Microbiologia.
que possuia u m outro laboratório em sua residência.
A PESTE
No fim do século passado,
precisamente e m 1899 iniciava-se u m surto de peste
e m Santos. O governo brasileiro, interessado e m resguardar a saúde do povo
promovia os primeiros estudos para colocar o país ao
lado das últimas conquistas
científicas. Pois bem, fora
de.t,'.oberto pela Escolta de
Pasteur o micróbio causador
da peste — o micróbio de
Yersin — sendo a doença
susceptível de tratamento
através da aplicação do soro específico.
(Conclue na pag. 10)
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CENTRO ACADÊMICO « O S W A L D O CRUZ»
pelo

transcurso

d'e

seu

cinqüentenário de fundação

CL m a n » òe cvnbicunça

Companhia Química
RHODIA BRASILEIRA

a oswaldo cruz
em 3 - 10 - 963
anfiteatro da segunda clínica cirúrgica

C.H. Boehringer Sohn
Ingelheim Am Rhein

Somos jovens; não nos foi
dada a ventura de sermos
seus contemporâneos; contudo, transpondo as muralhas do tempo, enveredamo-nos pelos caminhos dos
efeitos e empolgados, desejamos tributar merecidas
homenagens à causa. Eis os
efeitos:
— Milhes de vidas humanas tenazmente arrancadas
das garras implacáveis da
peste, da febre amarela, da
malária e de outras tantas;
— U m Brasil etiológica e
legalmente vitorioso na batalha contra esses e outros
funestos inimigos do corpo
social;
— Centros de pesquisas que
proclamam a auto-determi-

nação brasileira no campo da
Medicina Experimental, e
que ultrapassaram sem fama
e importância as fronteiras
nacionais:
— «Uma brilhante escola de
sábios e experimentadores»,
no dizer do insuperável Rui
Barbosa;
— U m a Medicina Brasileira projetada em órbitas científicas ;
— U m Brasil, reconhecido e
reverente, grato e orgulhoso
de seu Filho, acolhido e aclamado por toda a Humanidade;
— Um nome que escapou
às três dimensões, e projetouse numa quarta dimensão,
ao lado de outros nomes que

se imortalizaram no Universo da Ciência:
— Um Centro Acadêm.co
que tem a gloriosa graça de
ser iluminado pela chama
eterna desse nome...
A Causa desses imorredouros efeitos é u m Benfeitor
da Humanidade, u m Cientista Genuíno, u m inextinguivel brilho da Medicina Brasileira no firmamento da
Medicina Mundial, em síntese, a causa é O S W A L D O
CRUZ. A Êle, a homenagem
dos que foram, dos que são
e de todos os que serão discípulos da dileta e radiante
Casa de Arnaldo, mansão
que abriga o nome e o espirito de O S W A L D O CRUZ.

cinqüentenário da
faculdade e do caoc

Cumprimenta
a Faculdade de
Medicina da U.S.P.
e c Centro Acadêmico

SÍNTESE, eis a palavra
que encerra tudo quanto desejamos transmitir. Síntese,
eis o ponto culminante que
o Centro Acadêmico Oswaldo
Cruz logrou atingir, para as
comemorações de seu JUBIL E U D E O U R O . Quando
contemplamos, neste majestoso salão, egrégios mestres,
médicos e acadêmicos, desde
a primeira até a última turmas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo; quando analisamos a
capacidade, a influência, as
produções, enfim, os frutos da
vida de cada um, nós nos
lançamos n u m mundo de

«Oswaldo Cruz»,
por ocasião
do seu
Cinqüentenário
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realidades incontestes, de
incomensunáveis dimensões,
mundo esse que tem como
centro, a Faculdade de Medicina da Universidade de- São
Paulo; quando analisamos
tudo isso, como poderaímos
considerar este congraçamento, esse banquete "sui-generis», senão como A SÍNTESE
D E T O D A S ESSAS REALID A D E S alcançadas nestes
cinqüenta anos de vida de
•nossa Faculdade. Durante esta síntese, que prazer, que
alegria, que saudades, que
orgulho, e quanta filosofia ao
analisar o M U N D O de M E I O

S É C U L O D E N O S S A FACULDADE.
Excelentísimos Senhores
O Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, n u m sublime
gesto de reconhecimento e
admiração entrega esta síntese, para ser analisada pelos eméritos e ilustres convivas, e manifesta neste
momento a sua gratidão às
Digníssimas Autoridades
presentes, aos diletos Mestres, aos distintos Médicos,
aoos nobres amigos, caros colegas e a excepcional, dinâmica, eficiente e simpática
Comissão de Festejos comemorativos do Jubileu.

janeiro

fevereiro

aconteceu em 1913

SAUDAÇÃO À FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Foi idéia, primeiro. E em
cada coração se erguia, com o u m templo. E do templo
ganharia as colunas e sobre
estas, n u m plano ideal, o
alto pensamento: servir à
Nação. Depois, foi ação. E
nasceu a prece da fraternidade e, mais que prece, a
luta. A grande luta pelo bem
comum.
Não brotou do solo, a Universidade de São Paulo —
mas é filha das almas. Almas plenas de Brasil.
Na sua marcha de meio
século, vem preparando, vigilante, a juventude, para a
dura e gloriosa tarefa de
zelar pela saúde pública;
apontando aos filhos de sua
ciência, humana e universal,
os caminhos que conduzem
ao bem da Pátria — que é
o bem do povo.
Hoje, outras vozes se
unem à dos universitários,
para saudar cinqüenta anos
de labor profícuo, de consciência nacional.
A estas vozes unimos a
nossa, a de u m a indústria
brasileira, que transforma o
seu trabalho, a sua técnica,
em singela e sincera oferenda ao Brasil; que saúda os
universitários, aqueles que
percorrerão os mais difíceis
caminhos, transportando
nas mãos u m a lição de humanidade — a proteção da
saúde; que saúda o Centro
Acadêmico Oswaldo cruz,
moderno defensor e arauto
da fraternidade — bandeira
erguida com coragem e desassombro; que saúda a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Que
foi idéia. Foi ação. E hoje
é templo. Amálgama de sentimentos retos, fé e esperança.

LABORATÓRIO SINTÉTICO

Jayme Candelária
Sim, lembro-me disso,
porque estive lá e vi como
foi a briga.
Eram oito horas quando
m e levantei, bebi o m e u café, tomei o bonde e rumei
para a cidade.
No largo onde é hoje a
Praça do Patriarca, desci.
subi pela Rua de S. Bento,
atingi o Largo de S. Francisco e cheguei até a Escola
Subi as suas escadas, ade Comércio Alvares Penteado".
travessei u m salão e entrei
n u m a sala de tamanho regular ( onde vi u m a porção
de gente sentada e m bancos
escolares). Mais de cem, talvez umas cento e cinqüenta
pessoas.
Era a sala onde o Professor Edmundo Xavier costumava dar as suas lições de
Química Orgânica aos alunos da recém inaugurada
Faculdade de Medicina e
Cirurgia de S. Paulo.
Edmundo que fora catedrático do Ginásio do Estado, era muito competente,
probo e de fino trato social.
Isso, o que eu dele sabia e
a impressão que m e causou
ao tempo em que fui seu
aluno.
Sentei-me n u m a das carteiras da ala esquerda, lado
da Rua Benjamin Constant,
mais ou menos no meio da
sala.
À direita, três ou quatro
filas na minha frente, e próximo ao corredor central,
estava o Waldomiro Guilherme de Campos. Mais ou
menos nas suas proximidades adiante uns, atrás outros, viam-se o Artur Costa
Filho, o Danton Vampré, o
Sinésio Rocha, e alguns outros seus amigos.
O Professor chegou logo
depois, e, respeitosamente

recebido pela classe, tomou
o seu lugar atrás da cátedra.
É r a m o s todo ouvidos,
quando êle começou a falar.
Tudo ia correndo muito
bem, eis que, de" repente,
percebi algo de estranho no
ambiente, algo assim como
u m a leve agitação.
Olhei para a frente, e notei que u m aluno arrastava
levemente o pé esquerdo no
assoalho!, produzindo u m
ruido que se ouvia muito
bem no lugar onde eu m e
encontrava.
E enquanto o fazia, voltava-se discretamente para
a esquerda e olhava para
trás.
Outros pés começaram
então a arrastar-se aqui e
ali, produzindo o mesmo
ruido.
O Professor continuou falando, até que os pés já não
mais se arrastavam, mas
batiam no chão, secundados
pelas mãos que também batiam em cima das carteiras
U m a barulheira dos diabos, u m a legítima vaia.
Edmundo não perdeu a
linha: — calmo e sereno limitou-se a suspender a aula
As causa', difícil dizê-las
sem o perigo de cometer
u m a injustiça.
Entretanto elas existiram,
e deveriam estar e m algum
lugar.
Talvez pudessem ser encontradas nos primeiros cinco meses de vida da escola.
Vejamos.
Dois de Abril de 1913, o
febril entusiasmo da inauguração.
Alguns dias se passam, e
a rotina já é u m fato.
Aulas e mais aulas, cada
professor exigindo o máxim o dos seus alunos.
Assistimos a u m a do pro-

fessor Edmundo, e m cuja
cadeira iriam ocorrer os incidentes de que estou tratando.
Chega o mestre, suas aulas são do tipo conferência.
É fluente, fala depressa.
Não podemos acompanhálo e m seu raciocínio, que êle,
por força da profissão, já
o traz esgatilhado na ponta
da língua, ao passo que o
nosso exige tempo para o
seu desenvolvimento.
Ademais, enquanto fala
vai enchendo o quadro negro de complicadas fórmulas químicas, de modo que
nos vemos entre as pontas
de u m dilema: — ou tentamos acompanhá-lo no raciocínio e não copiamos as
fórmulas, ou as copiamos e
perdemos o fio do discurso.
Então, de nada nos adiantava a aula teórica.
Acrescia que êle não nos
indicou e m tempo algum
qualquer tratado que e m
casa nos facilitasse a tão
desejada aprendizagem, e
nósi não sabíainos qual o
livro que lhe servia de roteiro na elaboração das suas
lições.
Isso contribuia para agravar as nossas dificuldades.
Estavam as coisas nesse
pé quando veio e m nosso
socorro u m taquígrafo do
Congresso, u m moço chamado Ericson, se m e não
falha a memória.
Habilíssimo ~"%aquígrafo,
Ericson não perdia palavra
n e m fórmula das exposições
do mestre, que, mimeoerafadas, nos eram posteriormente entregues sob a form a de apostilas.
Não sei se o expediente
adiantou alguma coisa aos
colegas; a mim, quasi nada.
(Cont. na pag. 7)

a margem de
Qaboraíóríoé
u m jubileu
depeiii S. sA.
DR. J A Y M E

CANDELÁRIA

Presidente do Centro Acadê- Os gênios, criadores das
artes, arquitetos das idéias,
mico "Oswaldo Cruz" (1914)
semeadores da bondade, o
A Faculdade de Medicina
tempo lhes transforma os
da Universidade de São Paunomes e m sínteses da sua
lo reviveu no dia 2 de abril
própria História.
do corrente ano, u m a tradiNão se elogiam Homero,
ção de glórias ao receber,
Beethoven, Newton ou São
pelo seu Jubileu de Ouro, as
Francisco de Assis, pronunhomenagens que, como legíciam-se-lhes os nomes, e
timos representantes de tobasta.
dos os seus antigos e atuais
Assim também Arnaldo
alunos, lhe prestaram os raVieira de Carvalho, que foi o
pazes do Centro Acadêmico
príncipe da Cirurgia Brasi"Oswaldo Cruz".
leira, a personificação do
O esplendor das comemobem na Ciência que perlusrações, a excelsitude da sua
trou com o brilho da sua insignificação, as comoventes
teligência peregrina e com o
imagens das preces de amor
calor da fé inabalável que se
a brotarem da lâmpada de
irradiava de suas altas viru m santuário sob a forma de
tudes.
flores de luz!
Os gentis acadêmicos não
Na Grécia antiga, a pátria
da beleza, nasceu a lenda se- se esqueceram da sua própria entidade associativa,
gundo a qual os moços são
cujo cinqüentenário natalíos amados dos deusescio também se festejou no
E m São Paulo, no alti-plaano corrente.
no de sua imponente Capital
A mim, o Centro Acadêmivimos o reverso da formosa
co "Oswaldo Cruz" m e raz
legenda, quando os amados
lembrar i.a imortalidade de
dos deuses nos provaram que
u m presépio, como o de Jetambém a m a m aos seus deusus, que quanto mais os anos
ses.
passam mais se avulta na reE então foi o desfile ververência dos seus fiéis.
dadeiramente olímpico dos
O do Centro Acadêmico fonumes da semi-secular aniram os pátios de prédios emversariante.
prestados à sua Faculdade.
Tínhamos a impressão de
Nos intervalos de seus deu m sonho fantástico, no moveres escolares, dezenas de
mento e m que, acordando à
jovens os palmllharavam ao
beira de u m pedestal, estimesmo tempo em que iam
vemos a contemplar u m a
espalhando as sementes do
ternura imensa no fundo do
coração, u m rorejar de lágri- seu generoso idealismo.
Germina a. idéia, armas nos olhos extasiados, o
ticulam-se os planos, combimaior de todos ali perpetuanam-se fórmulas, delineamdo na majestade de u m m a janeiro bronze:
fevereiro
se contornos, conjugam-se
ravilhoso
Arnaldo
esforços, e o que foi u m soVieira de Carvalho.
nho materializa-se na célula
Não é preciso dizer mais

criadores se utilizou para
reverenciar o grande cientista, que se chamou Oswaldo
Cruz.
Correm os tempos, a célula evolui, cresce e transforma-se na polimorfa organização que, já agora tem na
sua própria sigla a síntese de
u m honroso panegirico:
É o C A O C — Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" da.
nossa Faculdade.
Cubram-no de louros os
seus jovens guardiões, que
bem os merecem eles pelos
benefícios que vem distribuindo em nosso mundo social.
De minha parte, u m ardente hurrah pela sua triunfal carreira.
(Reproduzido de "A Gazeta" de 25-9-1963).

congratula-se com o
«CENTRO ACADÊMICO OSWALDO CRUZ»

pelo seu

INSTITUTO
DE MEDICINA
E CIRURGIA

Jubileu de Ouro

Dr. S. Daniachi

sempre dedicado ao

•

nosso povo.

e peio seu
trabalho profícuo

R. HUMAITA', 409
FONE: 32-70-19
S. PAULO
b isturi
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50 anos de atividades do caoc
Paralelamente ao Cinqüentenário da Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo, comemora o Cent r o .Acadêmico "Oswaldo
Cruz", o seu Jubileu de Ouro.
Fundado a 14 de setembro
de 1913, essa Associação Acadêmica representativa dos
alunos da Casa de Arnaldo,
possui também u m passado
de glórias.
Os 50 anos de atividades
inir^-Tuptas que remontam
do início da segunda década,
iniciaram-se nos porões da
Escola de Comércio "Alvares
Penteado", onde se instalou
a primeira sede; mais tarde
e m salas concedidas pela diretoria da Faculdade.
Atualmente ocupa todo o
subsolo da Faculdade de Medicina, onde centenas de
acadêmicos participam das
atividades do Centro Acadêmico através de seus 18 departamentos, que ao lado da
Diretoria constituem o órgão
ATIVIDADES
executivo. ASSISTENCIAIS

medicamentos aos menos faa efeito em fins de 1962.
vorecidos.
O ensino médico se ressenA Liga de Puericultura rete de falhas, que para serem
presenta outro esforço dos
amenizadas necessitam de
acadêmicos para elevação do
iniciativas dos próprios alupadrão de vida do povo branos. .Assim é que o Centro
sileiro.
Acadêmico tem patrocinado
Deixamos propositadamencursos de extensão universipara falar em último lugar
tária.
sobre a Liga de Ambulatórios
E' preocupação dos diretoPopulares e Movimento Unires a efetiva integração da
versitário de Desfavelamenvida cultural, proporcionanto. Desde vários anos o Cendo cursos sobre atividades
tro Acadêmico
"Oswaldo
culturais: Música, Pintura,
Cruz" faz funcionar Postos
Literatura, etc; ao lado do
Médicos em várias favelas da
funcionamento da BiblioteCapital, dando u m a assisca Cultural, com sala de leitência médica aos favelados.
tura própria, contando com
Compreendendo o favelado
acervo de mais de 1000 livros
como u m complexo problema
não diretamente relacionasócio-econcmico que transdos como curso médico e da
cende ao âmbito de pura asDiscoteca, também instalasociais
do
sistência médica, os acadêdaAs
e m atividades
sala própria,
onde há
Centro
Acadêmico
micos da Casa de Arnaldo li- discos para
os maisabrangem
afinados
os tradicionais bailes "Noite
deraram u m movimento de
de Maio" (Baile do Calouro),
ampla
envergadura
que
cuja renda reverte e m beneaproximasse todos os alunos
fício das Ligas Assistenciais
das Faculdades visando atacar o "problema favela" den- mantidas pelo Centro, Além
disso, a partir do ano passatro de u m contexto mais racional. Surge então em 1961, do, há reuniões sociais, geFoi no plano assistencial o Movimento Universitário
ralmente quinzenais na próque mais se destacou o Cenpria sede, geralmente aos sádo Desfavelamento, cujas
tro Acadêmico. Assim é que
bados
para maior confrateratividades a imprensa a tem
e m 1918, os acadêmicos parnização entre os alunos,
colocado em destaque.
ticiparam da luta contra a
principalmente do interior.
ATIVIDADES
"gripe espanhola", deslocanO problema assistencial ao
CIENTIFICAS
do-se até Santos, colaboranAs atividades científicas próprio acadêmico é levado
do desta maneira com as
a efeito através de diversos
do Centro Acadêmico "Osautoridades sanitárias dadepartamentos. A Casa do
waldo Cruz" também foram
quela época. E m 1918, a siEstudante de Medicina, exispostas em evidência. E m
filis constituía u m problema
tente à Rua Teodoro Sam1916 foi fundada a "Revista
médico-social de difícil reso- de Medicina", que atualmen- paio, esquina com a Rua Dr.
lução, pois a terapêutica
Eneas de Aguiar representa
te conta com 47 anos de inquimioterápica ainda dava
u m a solução palistiva para
cessantes atividades. Nessa
os primeiros passos. O Cenalojar parte dos estudantes
revista são publicados artitro Acadêmico
"Oswaldo
provindos do interior. Essa
gos de interesse médico reCruz", com o auxílio do enCasa com capacidade para 34
digidos por professores e Astão assistente Dr. João de
alunos será ampliado no desistentes, ao lado da colaboAguiar Pupo, fundou a Liga
correr do presente ano com
ração dos alunos.
de Combate à Sífilis. Milhaa construção de u m novo paE m 1957 foi organizada a
res de pessoas passaram
Ia.
Bandeira
Científica, vilhão.
anualmente pelos ambulatóO Departamento Beneficujas finalidades são a de
rios recebendo assistência
cente Arnaldo Vieira de Carincrementar a preocupação
médica
e medicamentos.
valho
tem o papel precípuo
pela realidade médico-social
Compulsando os relatórios
de solucionar, na medida do
do país e da adaptação do
percebemos a evolução da
ensino médico a essa' reali- possível, o problema dos coterapêutica antisifilítica. As- dade. As pesquisas realizalegas mais necessitados, consim eram de uso corrente
seguindo bolsas de estudos e
das por esse movimento são
medicamentos como: Neoempregos comparativos com
citados na Literatura MédiSalvarsan, Rhodarsan, Iodeos estudos.
ca como de grande alcance
to de sódio, etc, para chega- Científico.
H á também em funcionagarmos à Penicilina atual. ATIVIDADES
mento a Farmácia do EstuApesar do recrudescimento
dante, encarregada de disCULTURAIS E SOCIAIS
da sífilis, esta liga continua
As atividades culturais nãotribuir remédios entre os cofuncionando no Hospital das
legas; o Gabinete Odontolóforam olvidadas. O Centro
Clínicas, sob a responsabiligico, aparelhado com mateAcadêmico "Oswaldo Cruz"
dade de acadêmicos de M e teriais modernos; Cooperatitem propiciado aos seus asdicina e sob a orientação do
va; Departamento de Línsociados u m vasto programa
Departamento de Dermatoguas, etc.
de atividades culturais: pelogia e Sifilagrafia.
Na, sede há o funcionaças teatrais que são encenaAinda no campo assistenmento de u m Bar e de u m
das pelo Grupo- de Teatro
cial o Centro Acadêmico
Restaurante para as tomaMedicina, composto pelos
"Oswaldo Cruz", mantém a
das refeições.
próprios estudantes, "Show
Liga de Combate à Febre
Para auxiliar o estudo dos
Medicina", gloriosa e já traReumática. desde 1956 conacadêmicos, há o Departadicional festa de confratertra a insidiosa moléstia que
mento de Publicações, cuja
nização entre professores e
faz vítima as crianças e adofinalidade e divulgação de
alunos, Coral Acadêmico,
lescentes. Fornece também, cuja Ia. audição foi levada
Apostilas
dasoficial
diferentes
disI O órgão
dos aluEXCLUSIVAMENTE CANTO
ciplinas
do Curso de
Médico.
i nos da Faculdade
MeFilhotes descendentes de Canários
Essas
.Apostilas
são divulga: dicina
da Universidade
de
cRoller» cujos reprodutores vieram
das
outroséCentros
Méi SãonosPaulo
o jornal
da Alemanha
dicos
Pais e dobimensal,
Exterior.
i "O do
BISTURI",
IMPRENSA
contando1 já com mais de
ARMANDO RODRIGUES
i 100 números publicados.
Sócio n. 2 - Fundador da U.C.R.B.
i Foi lançado recentemente
Residência:
I o "BOLETIM INFORMA5.a Travessa 11 de Junho n. 15 - Vila Clementino
I TIVO D O C. A. O. C " ,
Telefone 70-4328 (recado) —
Rua Vitória, 93
I quinzenal, que procura
Fone; 34-2604 (chamar o Sr. Armando Rodrigues.
I divulgar as atividades do
dias úteis) — SÃO P A U L O
I Centro Acadêmico.
I

POLÍTICA
O Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" também tem
vida política. O órgão deliberativo é a Congregação de
Alunos, composto de representantes de todos os anos
do Curso Médico, reunindose periodicamente para estudar os problemas atinentes
ao ensino, relação Faculdade-Centro Acadêmico. C o m a
consagração da representação dos alunos no Corpo Diretivo da Universidade. A
Congregação também tem a
função de indicar os respectivos candidatos.
O órgão deliberativo máxim o é a .Assembléia Geral dos
alunos.
A participação dos alunos
na vida política é ensejada
através do Centro de Debates, que organiza conferências sobre os assuntos econômicos, sociais e políticos,
convidando para isso, figu-

ras de destaque dos diversos
grupos.
O Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" participa também do movimento universitário brasileiro através do
seu órgão máximo, a União
Nacional dos Estudantes. No
ano passado lutou o Centro
Acadêmico pela participação
do corpo discente nos órgãos
diretivos da Universidade do
lado de todos os estudantes.
Faz parte do Diretório
Central dos Estudantes da
USP, União Estadual de Estudantes e União Nacional
dos Estudantes.
ESPORTES
A existência de uma praça
esportiva situada dentro do
Centro Médico da U S P tem
possibilitado aos acadêmicos
a participação e m todas as
modalidades. A instalação
dessa praça remonta de

1928, quando foi construído
u m campo de futebol e uma
pista de atletismo periférica.
A praça de esportes conta
além do campo de futebol,
com duas quadras de bola ao
cesto iluminadas, sendo u m a
coberta e u m a piscina, aliás
u m a das primeiras inauguradas e m São Paulo (1933), coberto com mármore de Carrara.
O centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" se faz representar e m todos os campeonatos
oficiais da FUPE, onde se
tem destacado.
A M A C - M E D , tradicional
competição esportiva, será
disputada este ano, pela 29a.
vez. Sempre foi u m a semana
alegre em que se defrontam
os caveiras e os "popeyes".
Foi disputada pela primeira vez, este ano a I PAULIM E D , vencida pelo Centro
Acadêmico "Oswaldo Cruz".

Enzimas pancreáticos
e gástricas
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Concentrado de fator intrínseco

Poli-enzimático
de ampla ação digestiva

Panziprm
Drágeas bifdsicas

garante
J boa digestão
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Instituto de Gastroenlerotogia
de
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(Conclusão da 2.a pág.)
possui 1.200 leitos, 20 salas
tas na Justiça. Além disso,
de operações, das quais 4
são feitas pesquisas e tem
indiretamente são seus dis-com anfiteatro para especnumerosos trabalhos publicípulos.
tadores.
cados em livros, revistas e
No ano passado, comemoH á serviços auxiliares comonografias. O Serviço de
rou se, por iniciativa da Fac. m o
Laboratório Central,
Identificação do Instituto é
de Med. e seu DepartamenServiço de Radiologia e Fioutro serviço que presta a
to de Anatomia o 25.o anisioterapia, Anestesia, BanUniversidade de São Paulo.
versário de sua morte.
co de Sangue, Farmácia.
Seu Diretor é o prof. Hilário
A direção do Hospital é
Vieira de Carvalho.
As Cadeiras Básicas
exercida pelo Conselho de
A Escola de Enfermagem
O edifício-sede, além da
Administração, composto de
criada em 1942 destina-se a
parte administrativa é o lo5 membros, professores da
formar enfermeiras, colabocal de ensino e pesquisas
Faculdade, que é o órgão
rar na formação de novas
de cadeiras básicas. E m sua
deliberativo. O Superintenescolas da especialidade e
construção foram levados
dente é o órgão executivo.
aperfeiçoar as já existentes.
em considf/ação os mais
As clínicas do Hospital é
O edifício-sede foi inauguadiantados estudos sôbre_ o
dirigida pelos professores
rado em 1947, onde propicia
assunto, tendo na ocasião, catedráticos, auxiliados por
a residência para as suas
u m a comissão de professoassistentes e centenas de
alunas.
res visitado as memores esmédicos em diversos cargos.
O Centro de Medicina
colas congêneres americaE m edifícios distintos funNuclear é outro insíituto
nas e européias.
cionam a Clínica Ortopédicriado em 1955. Remonta
Diretor Presidente: Prof. J O S É F E R N A N D E S P O N T E S
Há u m a relação horizonca e Traumatológica, conde 1949, quando se criou o
tal e vertical e m sua contando com 300 leitos e cerLaboratório de Isotologia
Dr. José de Souza Meirelles F o
cepção. Horizontalmente íica de 20.000 m 2 construí
junto a cadeira de Química
Dr. A r m a n d o Buoniconti
Dr. José Thiago Pontes
caram as cadeiras afins;
dos.
Além das atribuições
Fisiológica, sendo a pioneiDr. Arnaldo de Godoy
Dr. Luiz Caetano da Silva
verticalmente, foram insta
próprias da cadeira destira e única no gênero, no
Dr. Agostinho Bettarello
Dr. Luiz de Mello e Souza
lados as cadeiras na ordem
na-se ao socorro dos traumundo. Realiza pesquisas
Dr. Donaldo Pereira Garcia
de ciências morfSIõgicas pamatizados do aparelho loco.
Dr. Luiz R. Trabulsi
especialidade —
Medicina
Dr. J. V. Martins C a m p o s
ra fisiológicas. Assim no
motor e ao tratamento de
Nuclear, com corpo de pesDr. Manoel M u n h o z
Dr.
João
Oliver
Martinez
térreo estão as dependentes Paralisia Infantil.
quisadores próprio, como
Dr. Vinício Paride Conte
Dr. José Fernandes Pontes
do uso de cadáver: a AnaA
Clínica Psiquiátrica
também facilita material
Dr. Waldemar Podolsky
Dr. José Polizini
tomia (Descritiva e topotambém possue u m edifício
para pesquisadores de ouDr. Wilhem Kentler
gráfica) ; Técnica Cirúrgica próprio onde é constante os
tras entidades. U m a outra
e Anatomia Patológica; no
trabalhos
ensino,influênpesqui- atividade é a aplicação clíT a m b é mdegrande
segundo pavimento, as ciênsa
clínica
especialidade
nica dos radioisotopos no
ciae teve
osdaprimeiros
procias dependentes do uso do
diagnóstico
e terapêutica
fessores nacionais e estranmicroscópio: a Parasitolode várias moléstias, estas
geiros a seus sucessores cogia, a Microbiologia e Imue m íntima colaboração com
m o chefes da escola no denologia, a Histológia e Emas várias cadeiras da Faculsenvolvimento científico.
biologia; no terceiro pavidade de Medicina. Além
A instituição de regime
mento, instalaram-se as cadisso realiza cursos anuais
de tempo integral e m 1925
deiras de: -Füsiologia, Farde âmbito internacional de
foi u m dos fatores decisivos
macologia e no quarto pavipós-graduação e especializada grande epopéia dos 50
mento a Química Fisiolóção e m Medicina Nuclear
anos da Fac. de Medicina
gica.
Seu diretor é o dr. Tede
que hoje comemoramos.
O trabalho nas cadeiras
Eston de Eston.
Após u m a débil reação. onde a primeira, mas tenho
(Continuação da pág. 5)
básicas é grande. Assisti
a certeza de que a terceira
começamos a escrever.
Os tempos mudaram. Mas Instituto de Medicina
mos ao lado das aulas teóQuanto aos livros, ignoro
Tropical
O
professor Edmundo, foi a que descrevi no comeo ideal permanece vivo no
ricas e práticas dos cursos
também
como
se
arranjaAs
condições
de
nosso
país.
ainda se não m e engano, ço deste artigo.
corpo docente e discente da
regulares, estas, para pe
ram eles.
de região neotropical com o
Presumo que as deveram
põe-se a lêr u m jornal atrás
Faculdade de Medicina de
quenas turmas de alunos, São Paulo, que, n u m esforço
D e minha parte, apegueivasto campo de maléstias
às intransigências do proda cátedra.
os trabalhos de pesquisa de
m
e
ao
compêndio
do
PeceTropicais
e
Infecciosas,
aliaEstes respiram u m pouco, fessor e da Diretoria da esc o m u m procuram traduzir
grande repercussão na litegueiro do Amaral, com o
do a importância que atintrocam olhares interrogati- cola.
a efetiva integração da Meratura científica. Aliás nesqual felizmente m e dei muigira as pesquisas e m nossa
As conseqüências foram
vos.
dicina Brasileira ao nosso
se sentido, a Faculdade DUto bem.
Faculdade, houveram por
Ao cabo de alguns minu- ruins para os vaiadorespaís.
blica
periodicamente
os
E m 15 de agosto, tivemos
bem, as cadeiras de MicroQuasi
todos foram sustos o mestre dobra o jornal,
Anais da Faculdade de Mebiologia e Imunologia, Para- a primeira prova parcial.
levanta-se e, cOmo que pensos por longo tempo, o
dicina, onde estão inseridos
Estávamos
mergulhados
sitologia e Moléstias Tropiatendendo a u m a necessida- que significava perda do
O curso médico sofreu na
os trabalhos dos membros
cais e Infecciosas criar o e m profundo silêncio quanano.
de emergente, ou a u m veFaculdade de Medicina sudo seu corpo docente.
do o professor Edmundo esInstituto de Medicina TroHouve petições da parte
lho ritual, retira-se trancessivas reformas. Foi a
Grande orgulho da Facreveu no quadro negro as
pical como órgão de pesquidos inocentes.
qüilamente da sala.
primeira a instituir o regiculdade é a sua Biblioteca
seguintes questões:
sa, congregando os esforços
Arnaldo, sempre justo e m
A vigilância ficara a carm e de internato obrigatório
Central, instalada confortà1. — Qual a reação a que
comuns dessas cadeirasgo dos seus auxiliares, creio suas decisões, declarou sem
. no 6.o ano, em 1945. Além
velmente, onde estão catao ácido amino sucfcinico
Hoje, o Instituto de Meefeito
as suspensões para
que
somente
dois.
disso, criou nessa mesma
logados mais de 70.000 vopode dar lugar com o ácido
dicina Tropical é u m órgão
Impossível evitar a cola, u m grande número de reocasião a formação de póslumes. Além disso cada de
azotoso?
de grande importância, tenclamantes.
esparsos como estavam os
graduação de Médicos Interpartamento possue Biblio
Qual a substância que por
do u m vasto cabedal de pesO jornal "A platéa", de
rapazes, uns atrás dos ounos e Residentes, permitinteca da respectiva especiaesse meio pode ser prepaquisas realizadas. T e m u m a
tros, ao longo do comprido Araújo Guerra, publicou os
do a especialização a todos
lidade.
rada?
revista própria: a Revista do
nomes dos atendidos...
salão.
os interessados.
Possue também o teatro
2. — Qual a reação a que
Instituto de Medicina TroCinqüenta anos depois
Trocam-se cochichos, paInstitutos Anexos
onde são apresentadas as
pode dar lugar o ácido amipical onde são publicados
péizinhos circulam de m ã o vim a tomar conhecimento
manifestações culturais e
no
succinamico
quando
os trabalhos de seus memde u m fato que m e escapae m mão, sem que os vigilancívicas, como conferências, O Centro de Médico da
aquecido com u m alcali?
bros.
Seu parte
diretorainda
é o prof.
ra na ocasião: — a impetrates o percebam.
Fazem
do
Universidade não poderia
peças teatrais, solenidades
Qual a substancia que por
Carlos
da
Silva Lacaz.
ção de u m a ordem de "haSete dias depois, pouco
Centro
Médico,
a
Faculda
deixar de prescindir dos seretc.
esse meio pode ser preparamais ou menos, publicaram- beas-corpus" por Waldemar
de de Higiene e Saúde Púviços inerentes ao ramo da
Hospital das Clínicas
da?
se as notas: — quasi todos Ferreira e m favor dos susblica, originária do antigo
Medicina. Ao lado da FaAnexo a Faculdade de
3. — Estabelecer as ana
reprovados com baixíssimas pensos.
Instituto de Higiene, criada
culdade de Medicina e do
Medicina há u m imponente
logias existentes entre a
O pedido foi denegado penotas.
e
m
1918;
o
Hospital
de
Isoseu Hospital das Clínicas
edifício de 11 andares, conOs reprovados, coladoTes lo nosso Tribunal, sob o
lamento Emílio Ribas; o reação que nos dá a uréia
criou u m a série de institutendo cerca de 1.600 de
pelo
aquecimento
do
carbaou não, seguros de que ha- pretexto de que era incomHospital de Moléstias da Petos anexos.
pendências. Abrigam
a.s
petente pata conhecer da
viam respondido acertadale e o Instituto Adolfo Lutz. mato de amonea e a que é
O
Instituto
Oscar
Freire
Clínicas da Fac. de Med..
empregada na preparação
mente às perguntas do mes- ação das autoridades admiE m construção há o Bioinstalado e m 1931 é a sede
que possibilitam ministrar o
da
oxamida.
tre, não se conformaram nistrativas do Estado, e não
tério, imponente edifício em
do Curso de Medicina Leensino com eficiência e
Pareceu-me que a turma,
com a decisão, e como o subiu ao Supremo porque
fase de acabamento, o Hosgal. As suas atividades vão
conforto necessários ao bom
decepcionada ao extremo, professor e a direção da es- Ruy Barbosa, convidado papital
de
Tisiologia
e,
e
m
além: realiza cursos de esaproveitamento dos alunos.
estava à beira de u m cora amparar a causa nessa
cola se recusassem a minoprojeto, a Maternidade Unipecialização, aperfeiçoamenAlém de servir de campo
lapso.
instância, recusou-se a fará-la em seus efeitos, maversitária.
to e extensão universitária.
para instrução dos alunos e
E não era para menos. nifestaram publicamente o
zê-lo, sob o mesmo pretexto
Eis
em
suma,
o
Centro
Os
seus
membros
funcionam
médicos, enfermeiros e técpois que. e m aulas práticas
invocado pelo Tribunal de
o seu desagravo vaiando o
Médico de São Paulo.
como peritos médicos leglsnicos, propicia campo fie
nunca fizéramos eííoeriênprofessor e m plena aula, por S. Paulo.
pesquisa científica e prescias como aauelas sobre as
(Continua na pag. 13)
três vezes, ora no anfiteatação de assistência médica
teríamos
de dizer natro da Politécnica, ora na
Mais de 1.000 publicações sobre quais
o uso
de Equanil
a indigentes e pessoas acoquela prova.
Alvares Penteado, não sei
metidas de males súbito e
em terapêutica atestam suas qualidades tranqüilizadoras
acidentados.
e músculo-relaxantes
O Hospital das Clínicas
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história do departamento
de anatomia
Para se apreciar a evolução do Departamento de
Anatomia, entender o seu
plano de organização e a
sua orientação, é necessário
avaliar e m profundidade o
sentido de u m a expressão
muito cara ao seu fundador, Alfonso Bovero, que
amiúde a repetia: A anatomia não é u m galho seco
da Biologia". Pretendia com
ela significar, primeiramente que a anatomia não está
"feita e acabada" segundo
expressão de há muito erradamente repetida.
De fato, já no século
XVIII Boerhaave, que foi
reitor da Universidade Leiden teria dito que a anatomia atingira o mais alto
grau e nada mais havia para se dizer sobre ela. No entanto, após esta tão ousada
afirmação e demonstrando
o quanto ela encerrava de
inverdade, a anatomia desenvolveu-se, carreando u m a
enorme quantidade de fatos
novos até mesmo descobrindo órgãos ainda não conhecidos naquela época, como
as glândulas paratireoideas,
cuja descoberta ocorreu somente em 1880.
Só uma falta de senso
crítico poderia justificar tal
assertiva e, mais ainda, somente u m a limitação de
perspectiva poderia explicá-la. É compreensível que
para quem vê na anatomia
apenas u m a disciplina auxiliar ou subserviente, possa
ela parecer acabada; e com o tal ela pode afigurar-se,
geografia do cadáver. É
também assim que ela se
apresenta ainda hoje aos
que a vêem dentro das perspectivas limitadas de seus
interesses profissionais, esquecendo a sua condição de
verdadeira ciência autônpm a e e m evolução como todas as demais.
A anatomia, pelo fato de
ser fundamental para a medicina de hoje, corre o
grande risco de ser solicitada apenas para as suas aplicações médicas, e m detrimento como ciência. E por
este fato, ignorada e m seu
atual desenvolvimento, além
daqueles limitados conhecimentos de imediata aplicação médica, é tida como
ciência já acabada. Se é
certo que os aspectos m a croscópicos e puramente
descritivos, talvez possam
ser considerados esgotados,
eles não abrangem a anatomia toda. Mesmo sem entrar no domínio da microscopia e da ultramicroscopia,
a simples anatomia macroscópica oferece ainda hoje
campo imenso de investigação. Daí a frase de Bovero
que assim conclamava os
estudiosos para u m a atividade que iniciava entre nós,
partindo de condições as
mais ^ modestas. Aos que
atenderem ao seu convite e
se impregnarem do seu espírito, soube incutir o en-

sultante da junção hepatotusiasmo pela ciência semdo aparelho locomotor, encístlca, geralmente ausente
pre em marcha e agora,
quanto Bovero que lecionamais interpretativa do que
ra esta parte e m 1914, pas- ou rudimentar nos negros.
Não cabe aqui u m a relapuramente descritiva. De
sava a ministrar o restante
ção de todos os trabalhos
fatOj os aspectos morfolóda matéria, abrangendo a
realizados no laboratório de
gicos e suas variações poesplancnologia, o sistema
anatomia de então e n e m
dem ser interpretadas e m
vascular, o sistema nervoso
no de Histologia que esteve
dependência de fatores éte órgãos sensoriais. Esta
também sob a direção de
nicos, na relação com a idam e s m a divisão de tarefas
Bovero desde 1915; foram
de e com o sexo, ou como
didáticas manteve Bovero,
apenas mencionados alguns,
expressão constitucional. E
quando Benedito Montenecomo
por exemplo das direpodem ainda ser entendidos
gro, preparador da Cedeira,
trizes de Bovero na investie m relação com a função,
fo inomeado professor subsgação anatômica. Já a esta
no binômio forma-função,
tituto de Anatomia na vaga
altura da vida do Departacomo dois aspectos de u m
deixada por Sérgio Meira
mento a sua atividade era
todo unitário. A interpretaque assumiu, em 1916, a Caintensa e Bovero era u m
ção dos fatos morfológicos.
deira de Anatomia médicoverdadeiro Conselheiro Ciennos seus múltiplos aspectos,
cirúrgica, Operações e Apatífic da Faculdade, tal as
desde a conformação geral
relhos. Assim estes foram
múltiplas .solicitações que
de u m órgão até a sua aros dois primeiros colaboraestudiosos lhe faziam, contiquitetura, e m relação à funres de Bovero aos quais se
nuamente, certos de enconobjetivo da anatomia funjuntam na categoria então
trar no Mestre u m guia secional, de amplos horizondenominada de Dreparadoguro, capaz de auxiliá-los
tes.
res, como Adolfo Corrêa
na solução de seus probleA esse aspecto da anatoDias (1915). como Luciano
mas.
mia, Bovero deu a ênfase
Gualberto (1916). este mais
A mudança da Faculdade
que transparece daquela
tarde professor de Urologia
de Medicina da Rua Brigamesma frase, significando
nesta Faculdade. Luciano
deiro Tobias para o edifício
que o estudo do cadáver nãc
Gualberto foi substituído
da Rua Theodoro Sampaio,
é objetivo do anatomista,
temporariamente por Domas apenas u m meio e, cermingos Define (1919-23), hjje ocupado pelo Instituto
de Medicina. Legal Oscar
tamente o mais adequado,
atual Professor de Ortooedia
de proporcionar conhecina Escola Paulista de Medi- Freire", ocorrida e m janeiro
de 1924, melhorou sensivelmento da organização mais
cina e por Jorge Caldeira
mente as condições de trapróxima do vivente.
(1925) cirurgião da Santa
balho, e a reforma do ReguÉ cbnsiderado o imenso
Casa e que foi depois conlamento da Faculdade e m
campo da anatomia atual
tratado preparador extra1925, instituindo pela prique não é apenas descritiva
numerário. João Moreira da
meira vez no país o regime
e menos ainda u m a geoRocha (1916) que fora tamde "Tempo integral" para
grafia do corpo humano e
bém preparador de Anatoo pessoal docente, possibilientendendo o sentido damia passaria mais tarde a
tou o recrutamento de noquela frase boveriana, que
professor de Anatomia na
vos
elementos inteiramente
se poderá compreender a
Faculdade de Farmácia e
dedicados ao ensino e à pesorientação que o Mestre deu
Odontologia e na Escola
quisa anatômica. O regime
ao Departamento de AnaPaulista de Medicina.
de "Tempo integral", e m
tomia da Faculdade de M e Paralelamente ao ensino
dicina da Universidade de
e à montagem de seu labo- que esta Faculdade foi pioSão Paulo e que fundamenratório, Bovero procurou de- neira, deu u m real impulso
às atividades científicas e à
ta a sua atividade didática
senvolver a pesquisa, ativinossa Faculdade com inevie os seus rumos na investidade que caracteriza u m instável repercussão no amgação científica.
tituto universitário, orienbiente médico de S. Paulo e
O seu Laboratório cometando-a para os rumos que
do País.
çou humilde, no "velho cajulgava
mais
produtivos
Os noivos elementos que
sarão da R. Brigadeiro Tomesmo dentro dos limitados
se integraram no laboratóbias, 42", onde se iniciou o
recursos de então. Assim
rio de Bovero como assistencurso de Anatomia da enseguindo o exemplo de seu
tes foram: Renato Locchi
tão Faculdade de Medicina
mestre Cario Giacomini, de
(1925), M a x de Barros Erhe Cirurgia de São Paulo.
Turim, lançou as diretrizes
art (1926), Odorico MachaEste curso foi aberto pelo
da Anatomia étnica e estido de Sousa (1930), que já
Professor
Substituto Dr.
mulou os estudos anátomocomo terceiranista e m 1925,
Sérgio de Paiva Meira Filho
comparativo», especialmencomeçava a freqüentar o laque o regeu de 16 de março
te dos animais característiboratório como aluno intera 24 de abril de 1914, encos da fauna brasileira.
no. Todos se ocupavam dos
quanto o Prof. Bovero. conNos volumes de "Publicatrabalhos práticos dos estutratado na Itália, viajava
ções" e m que êle reunia os
dantes e se ensaiavam poupara S. Paulo.
trabalhos realizados pessoalco b. pouco nas preleções
A aula inaugural de Bomente ou sob sua orientateóricas de que Bovero pevero a 25 de abril de 1914,
ção já apareciam, entre os
riodicamente os incumbia,
marca então o início de u m a
inúmeros outros, as suas
forçando-os a ter u m a visão
fase do
desenvolvimento
"Observações
anatômicas
geral da anatomia, ao mescientífico de nosso meio,
sobre os crânios dos japonem o tempo que desenvolviam
pois que sua atividade no
ses", "O limbus postorbital
âmbito de seu laboratório
nos encéfalos de Japoneses". investigações sob temas vários inspirados pelo Mestre
tem logo ampla irradiação.
"Anotações sobre a Anatoe sob sua direta orientação.
Desenvolve intensa atividamia do pálato duro — PartiAssim Locchi profere sua
de para dar corpo ao seu
cipação do entqpterigoide
primeira aula teórica na
laboratório que possuía enna constituição palatina dos
ausência de Benedito Montão apenas meio esqueleto
desdentados" e o estudo de
tenegro, professor substituimportado e o tratado de
Lemos Torres "Sobre o tecito, e m 13 de abril de 1928;
Anatomia de Testut.
do cartilaginoso do coração
M
a x inicia o curso de anaUrgia então dotá-lo de
dos ofídios; a tese inaugutomia do sistema vascular.
material didático, prepararal de F. Genovez "Sobre a
com a sua primeira aula
ções anatômicas, pranchas,
confluência
cístico-hepato
teórica a 18 de agosto de
instrumentos de trabalho e
coledociana; pesquisas ana1931, iá no atual prédio da
sobretudo, atrair colaboratômicas e considerações clíFaculdade paTa o qual m u dores. Bovero contou desde
nicas." Neste estudo já se
Mais
de
1.000
publicações
sobre
o uso
de Equanil nas
dou-se
o Departamento
o início com a cooperação
apontam diferenças anatôférias do fim de ano de
dedicada de Sérgio Meira,
micas entre os brancos e os
em terapêutica atestam suas qualidades
tranqüilizadores
1930.
que como professor substinegros e seus mestiços, cotuto já e m 1915, incumbium o por exemplo o septo re- (Cont. na fiag. seguinte)
e músculo-relaxantcs
se do ensino da anatomia

INDICADOR PROFISSIONAL
PROF. DR. JOAQUIM ONOFRE DE ARAÚJO
Prof. Adj. de Clínica Obstétrica da FMUSP — Av. 9 de
Julho, 181 lO.o and. — Fone: 36-4989

DR. NELSON AUGUSTO PEDRAL SAMPAIO
Ginecologia e Obstetrícia — Cons.: Rua Carlos Sampaio,
304 9.o and. ap. 91 — Fone: 31-7044

DR. PAULO ALTENFELDER SILVA
Cirurgia Geral — Cons.: Rua Conselheiro Crispiniano, 29
12.0 and. — Fone: 34-8927

DR. SAMIR SERAPHIM
Urologia — Cons.: Rua XV de Novembro, 184 — 13.0 and.
conj. 1.304/5 — Fone: 33-1959

DR. JOSÉ DE FREITAS
Otorrinolaringologia — Rinite Alérgica — Rua Marquês de
Itu, 306 — 4.0 and. conj. 44

DR. ROBERTO PAULO DE ARAÚJO
Neurologia — Neurocirurgia — Av. Paulista, 2.412 —
Fcne: 31-3669 (marcar hora)

DR. JOSÉ ROBERTO DE AZEVEDO
Ginecologia — Obstetricia — Urologia — Cons.: Rua 13
de Maio, 1.100 — 3-o and. — Fone: 34-3587

DR. ANTÔNIO PRUDENTE CORRÊA

Docente da F. M. U. S. P. — Cirurgia — Surdez e Vertigens
— Consultório: Praça da República, 386 — 5.0 andar —
Fone: 36-5944 — Das 14 às 18 horas

DR. PLÍNIO RIBEIRO CARDOSO
Fisioterapia — Reabilitação — Cons.: Rua Itapeva, 500 —
7.o andar conj. 7B — Fone: 34-5725

DR. DAHER CUTAIT

Docente Livre de Clínica Cirúrgica — Aparelho Digestivo e
Proctologia — Cons.: Rua Xavier de Toledo, 140 — 3.0 and.

DR. FELIPE JOSÉ FIGLIOLINI
Cirurgia Gastrointestinal e Proctologia — Av. Brigadeiro
Luiz Antônio, 290 — lO.o and. — Fones: 32-4755 e 33-9529

DR. FULVIO PILEGGI
Médico

Rua Itapeva, 500 — 6.o andar -Fone: 37-8797

DR. ELIAS SALOMÃO MANSUR
Otorrinolaringologia — Cons.: Rua Sabará, 550 — Fone:
52-8500 — Residência: Rua Topásio, 501 — ap. 91 —
Aclimação — Fone: 31-7128

DR. ARI DO CARMO RUSSO
Chefe do Serviço de Queimados do Hospital das Clinicas
da F M U S P — Tratamento das Queimaduras e suas sequelas — Rua Galeno de Almeida, 716 — Fone: 8-9516

DR. REINALDO CHIAVERINI
Médico — Rua Itapeva, 500
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INDICADOR PROFISSIONAL
PROF. E. J. ZERBINI
(Coní. di pag. antcriar)
No edifício da Rua Theodoro Sampaio várias pesquisas anatômicas foram concluídas e vieram à luz sobretudo as teses de doutoramento de R. Rocchi, "Ossificações tentoriais peritrigeminais e suprapetrosas n °
crânio humano" (1925) e de
Jarbas Barbosa de Barros,
" E m torno do Musculus platisma myoides em diversas
raças humanas" (1927). Estas teses juntamente com
outros trabalhos de Bovero
e colaboradores inclusive do
Departamento dé jHistologia, aDarecem no 2.° volume
das "Publicações" que reúne estudos publicados de
1921 a 1927.
Nova messe de trabalhos
originais oferece Bovero no
3.° volume de "Publicações"
correspondente ao período
de 1927 a 1929. Dentre eles
se acham: a descriçã que
fêz de u m a "Raríssima distopia do colon transverso e
do colo descendente"; estudos de Locchi sobre a anatomia ca preguiça tais com o : "A aceliaca e suas ramificações no gênero "Bradypus"; "Sobre algumas re
lações do estômago, do pâncreas e do baço no "Bradypus Tridactylus" e "Canal
aortico esofageano do musculus diaphragma no "Bradypus tridactylus"; o estudo de Barros Erhart "Sobre
a articulação acromioclavicular", as teses de Maurício
Pereira Lima (sobre "os trifonun tarsil"), de José Oria
"Sobre os elementos do sangue dos desdentados) de J.
Thomaz de Aquino (Sobre
as Papilas vaiadas da língua dos xenarthra) de Odorlco Machado de Sousa,
Paulo Sawaya (ambas sobre
diferentes aspectos da estrutura da mucosa da uretra
humana) e a de J. B. Bernardes Lima (Sobre a anatomia étnica do colo ileopalvico).
Nas atuais instalações do
edifício da Av. Dr. Arnaldo,
a partir de 1931 o Departamento ampliou-se sensivelmente, podendo oferecer gabinetes de estudo individuais
para seus colaboradores, sala de trabalhos reservada
para o pessoal docente, amplas salas de dissecção para
os estudantes, e reunir e m
grande sala as inúmeras
pre pa ra ções
anatômicas
existentes, n u m Museu que
assim começava a tomar
corpo.
Nas homenagens que foram prestadas a Bovero e m
1932 quando a Faculdade
resolveu considerar prorrogado o contrato do insigne
Mestre pelo tempo que êle
desejasse, em seu discurso
de agradecimento, referiu-se
ao seu Departamento "Confortável e mesmo luxuoso de
hoje".
A êle acorreram novos
elementos: Gúarany Sampaio (1931), José Maria de
Freitas (1931) e Olavo Marcondes Calasans nomeado
e m 1935.1 C o m a tese de
doutoramento de Calasans,
intitulada "Arquitetura da
membrana interossea cruris e da membrana interossea antibrachlalis" encerrase a série de teses orientadas diretamente p-r Bovero.
E m especial homenagem
vai aaui mencionado o saudoso Procopio Bielik, que ingressara no Departamento

Locchi, M a x e Odorico se
terferem ina interpretação
na categoria de técnico, pasinscreveram, sendo habilidos fatos morfológicos.
sando a assistente e m 1934
tados
com distinção. Logo a
após processo de revalida"Cérebro, mãos, "facies",
seguir M a x se candidatava
ção de seu título e de nalíngua:
é
u
m
a
quadrilha
à Cátedra de Anatomia Desturalização. Dedicado ao
de nomes que se nomea
critiva dos Animais Domésensino prático dos alunos,
n u m mínimo espaço de
ticos da Faculdade de Medihábil dissector, enriqueceu o
tempo. Mas cada u m é
cina Veterinária da Univermuseu
do Departamento
u
m
a
"coleção"
verdadeira
sidade de S. Paulo e sendo
com belas preparações e pude "órgãos na accepção
aprovado com distinção deiblicou vários trabalhos orietimológica de função"; e
xa o lugar junto a Bovero.
ginais. Teve morte a 18 de
acrescentaremos,
de
"insProcura BoveTO atrair mais
maio de 1955.
trumentos
complicadíssijovens para o seu DepartaTodos os até aqui menciomos", e tais também pela
mento e propõe a criação de
nados foram os colaboradocombinação, em cada u m
crt"gos de monitoles indires e discípulos de Bovero
deles,
de
partes
singulacando os cinco primeiros,
em Anatomia; ao grupo que
res,
e
pelas
correlações
Orlando
Aidar, Geraldo Roo acompanhou nas atividafuncionais e orgânicas da
cha Azevedo, Antônio Cardes do Departamento de
língua,
da
face,
da
mão.
doso de Almeida, João BapHistologia que êle dirigiu
com o cérebro e inversatista Parolari e Amadeu
por dez anos, caberá certamente.
Caparelli.
mente melhor referência na
E são essencialmente
Terminado o ano de 1936,
notícia histórica sobre esse
"órgãos da vida de relaembarcou Bovero para a
Departamento.
ção",
que
se
caracterizam
Itália
e m gozo de férias,
As atividades do Departapela complexidade variamas com a saúde abalada,
mento intensificadas gradíssima.
incalculàvelmencujo estado se agravou logo
ças ao regime de tempo inte mutável, de muitas das
que chegou à sua Pátria.
tegral iá em pleno vigor
suas particularidades morExpirando a 9 de abril de
desde 1925, proporciona abfológicas.
1937, deixa luminoso exemsoluta regularidade nos curSi
para
a
Língua
pude
plo de dignidade humana,
sos e aplicação de novas
eu.
de
auakpier
modo.
dar
de
elevado sentido de dever
técnicas anatômicas que
aos meus Colegas u m a
e dedicação ao trabalho.
possibilitaram ampliaV as
iustificação
lógica
da.
miNão cabe nesta simples
coleções de peças demonsnha labuta que, repito, re- notícia histórica u m a apretrativas. Assim, de regresso
presenta a resultante sinciação da obra do fundador
de seu estágio de quase 2
tética de muitos anos de
do nosso Departamento de
anos na Europa, Odorico
atenta e direta observaAnatomia. Apenas se regisMachado de Sousa inicia
ção".
tra aqui o seu rigor, a sua
preparações do sistema linAparecem ainda neste vodisciplina de trabalho, a
fático segundo téNcnicte
lume
estudos
outros
na
sésua intolerância pelo "mais
aprendida de Rouvière, e m
rie
dedicada
aos
Desdentaou
menos", mas também a
Paris. Ao mesmo tempo que
dos brasileiros (Locchi, Erh- sua elevação ética, nunca
procura difundir o interesart,
O.
Machado
de
Sousa.
se permitindo juntar o seu
se pela biotipologia, orien
Bielik, Sawaya) de anatonome ao trabalho de u m
tando os primeiros estudos
mia étnica (Locchi) e a tediscípulo, embora sugerido
realizados nesse campo em
se inaugural de Olavo Mare orientado integralmente
nosso meio, em 1933.
condes
Calasans
(Sobre
as
por êle. E assim procedia
Por eíssa época o curso
membranas
interósseas
do
porque
dizia que estava apeescolar sofreu modificação,
antebraço e da perna) de
nas cumprindo o dever de
concentrando-se toda a Anacaráter
étnico
e
também
professor universitário que
tomia sistemática no 1.°
comparativo e que foi a úlnão pode valer-se do trabaano, com aulas todas as matima sugerida e orientada
lho do discíoulo, aparecendo
nhãs e a anatomia topográdiretamente por Bovero.
como co-autor.
fica desenvolvia-se no 2.°
T a m b é m aparecem neste
M a s registre-se também, e
ano, e m três tardes semavolume
estudos
de
OMacom
ênfase, o seu total renais. Nesse ano foi abolida
chado de Sousa sobre a tipudio aos fabricantes de
a praxe de aulas descritivas
pologia
humana
inclusive
trabalhos qtae não trazem
dos ossos e m particular; sosua pesquisa realizada na
nenhuma contribuição e vimente as generalidades soFrança sobre os tipos conssam simplesmente aumento
bre o sistema esquelético
titucionais dos Malgaches:
numérico de títulos para
eram ministradas aos alue ainda a tese por êle orifins de concurso. Como
nos com u m a apreciação dos
entada
e
apnesentãda
por
condenava os trabalhos que
grandes conjuntos ósseos
Pedro Moncau, "Sobre devinham com o título Mais
tais como a coluna vertesenvolvimento
físico
na
idau m caso" disto ou daquilo.
bral, o tórax, a bacia e o
de
escolar".
que as vezes só se distincrânio.
O Departamento de Anaguiam u m do outro pela
Prosseguem, por outro Ia
tomia estava estruturado
geografia do achado; este
do as investigações anatôem franca atividade e o
e m Xiririca e aquele e m Pimicas, isempre dentro das
Mestre
pensava
no
futuro:
rituba
(são palavras suas),
linhas diretrizes traçadas
discretamente deixava transsem nenhum real valor cienpelo Mestre, anatomia étniparecer
seu
desejo
à
sua
sutífico, por fim simples repeca e comparativa, sobretudo
cessão.
tição da coisa já sabida.
dos animais brasileiros.
Julgava já ter alguém preMas, longo será analisar
Assim o 4.° volume das
parado
para
assumir-lhe
a
as características da perso"Publicações" apresenta eschefia
como
natural
sucesnalidade e da obra do insigtudos de Bovero "Sobre a
sor independente de dispune Mestre desaparecido e
anatomia do palato duro",
tas. E assim realmente acon.
após a sua irreparável per; estudos de Locchi sobre anateceu
quando
após
a
sua
da era necessário de algum
tomia étnica (sobre as "Piimorte
posta
a
Cadeira
e
m
modo não deixar perecer a
cae palatinae", sobre o
concurso apenas u m dos
sua obra. E os que consti"musculus sternalis") além
seus
assistentes,
Renato
tuem o derradeiro grupo de
de outros de Barros Erhart
Locchi inscreveu-se, respeiseus colaboradores, sentindo
G. Sampaio, O. Machado de
tado pelos demais colegas
essa grande responsabilidaSousa, Sawaya, Etzel.
que vendo nele por todos os
de, fempenhaJram-se nessa
E ainda no 5.° volume de
títulos,
o
natural/
sucessor
tarefa. Após concurso R.
"Publicações", composto ade
Bovero,
deixaram
de
conLocéhi
assume a cadeira.
pós a morte de Bovero e
correr.
pronunciando sua primeira
abrangendo o período de
Ocupava-se
Bovero
da
foraula como catedrático a 20
1933 a 1937,, aparecem os
mação científica de seus asde setembro de 1937.
últimos trabalhos realizados
sistentes, que desejava ver
Recebe como novos assissob sua orientação e as pue m destaque na vida univer
tentes no Departamento,
blicações referentes a sua
sitária.
Pensava
na
necessiGerson Novah (1938), os exderradeira pesquisa étnica
dade de formar anatomistas
monitores Aidar (1939) e
de grande envergadura. Trapara o natural desenvolviCapaxeHi (1940) este logo
ta-se do seu estudo sobre as
mento
do
en.sXno
superior
desaparecido após enfermipapilas linguais, baseado em
do
País
e
julgava-se
no
dedade aguda; Parolari (1941)
cerca de u m milhar de línver moral de contribuir pa • e os assistentes extranumeguas humanas de diferenra isso, pelas condições que
rários
Guertes grupos étnicos. Este esMais oferecia
de 1.000
o João
uso de
deMoraes
Equanil
o publicações
Departamentosobre
ra (1943) que deixou o Detudo constituiu tema de sua
•
que
organizou.
a
partamento
e
m
1950
e
Euconferência perante a "2.em terapêutica atestam suas qualidades tranqüilizadoras
E m 1936 realizavam-se os
gênio Mauro (1938) que
Semana Oto-rino-laringolóprimeiros
concursos
para
e
músculo-relaxantes
prestou concurso de docên
gica de S. Paulo 1936" e que
docência livre e seus três
cia-livre de Anatomia em
terminava com esta síntese
mais antigos assistentes. (Cont. na pag. 11)
dos múltiplos aspectos, in-
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PROF. DR. JOSÉ' MEDINA

Catedrático de Clínica Ginecológica na Faculdade de Medi
e na Escola Paulista de Medicina — Moléstias de Senhoras
— Partos — Operações — Consultório: Avenida Brig. Luiz
Antônio, 1.234 — Telefone: 32-2902 — Residência: Avenida
Brig. Luiz Antônio, 1.030 — Telefone: 32-7073 — Consultas
das 14 às 19 horas

DR. JOÃO TEIXEIRA PINTO
Neurologia — Neurocirurgia — Rua 7 de Abril, 79 — 9.0
and. salas 9041905 - Fone: 34-4276

DR. JOÃO SAMPAIO COES JR.
Ginecologia — Patologia Mamaria
— Rua Itapeva, 500 — Conj. 7-D

Esterlidade Conjugai
Telefone: 32-8711

DR. ROLANDO A. TENUTO
Docente Livre - Neurologia Neurocirurgia Rua Itapeva,
500
9.0 andar
Telefone: 3(1-6073 (Marcar hora)

DR. DOMINGOS ANDREUCCI

Docente Livre de Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Rua Xavier de Toledo,
210 - 6.o andar - Conj. 61 - Telefones: 34-2919 e 31-2529

DR. ANTÔNIO BRANCO LÉFÊVRE

Livre docente da Clínica Neurológica U. S. 1. - Rua Itape
500 - 10.O andar - Telefone: 33-90o7

DR. JOSÉ' ZACLIS
Neuroradiologia, R. Itapeva, 500, 9.o andar

DR. MATEUS M. ROMEIRO NETO
Docente Livre de Clínica Médica da F. M. U. S. P. — Clí
nica Médica — Doenças do Coração e dos Pulmões — Cons.:
Rua Xavier de Toledo, 105 — 9.o Andar — Conj. 9-C —
Fone 37-9316

DR. EMIL SABBAGA
Clínica Médica — Nefrologia — Rua Peixoto Gomide, 515 —
Fone 37-1095

DR. RENATO CASTIGLIONI
Clinica Médica — Eletrocardiografia — Rua Almirante Brasil, 181 — Fone 93-1909 — Das 16 às 19 horas

DR. RUBENS MONTEIRO DE ARRUDA
Docente Livre de Clínica Cirúrgica da F. M. U. S. P.
Cirurgia Toráxica — Av. São João, 1.151 — 9.o andar
Fone 52-6773

DR. O RESTES ROSSETO
Moléstias do Sistema Nervoso — Rua Xavier de Toledo, 99
— 3.0 andar

DR. CLÁUDIO OSCAR BELLIO
Cirurgia Vascular Periférica — Cons.: Av. 9 de Julho, 181
— 6.0 andar — Fone: 34-5665

DR. MILTON MARETTI
Ginecologia e Obstetrícia — Hipnose e m Obstetrícia —
Av. Paulista, 2.073 — 6.0 andar — ap. 616 — Fone: 7-3030
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biografia de oswaldo cruz
(Conclusão da pag. 4)

FEBRE A M A R E L A

do, a tal ponto do presidente pelos homens públicos, as
da República perguntar: medidas preconizadas por
Desde meados do século
As autoridades governa.
"Quem é Oswaldo Cruz?".
Oswaldo Cruz não foram
passado, o Brasil era vítima
mentais foram naturalmenGuindado ao posto, lança- bem recebidas no seio da pode surtos epidêmicos de u m a
te recorrer ao Instituto Passe Oswaldo Cruz ao traba- pulação, chegando a ser
doença — a febre amarela
teur para que indicasse o
lho. Já lhe eram conhecidos chamado "Código de Tortu— que só na cidade do Rio
técnico dirigente dos trabaos trabalhos da Comissão ras". Não recuou ante a
de Janeiro, até 1908 fêz cer- Médico-Militar Norte-Ameri- ameaça. O resultado era
lhos do Instituto Soroteráca
de
60.000
vítimas.
Napico, certo de que somente
cana, realizada e m Cuba, sob sublime: e m 1902, sem camturalmente outras tantas
u m pesquisador estrangeiro
a direção do Major Walter panha sanitária, 984 óbitos;
eram vitimadas pelo Brasil
pudesse solucionar o probleReed, na qual ficara com- e m 1903, 584 casos; e m 1904,
afora, a tal ponto de sermos
m a pela instalação do refeprovada a participação de 289; em 1906, 39; e m 1908,
conhecidos fora como "País
rido Instituto. Pois bem, a
u m mosquito no ciclo evo- 4 casos.
da febre amarela".
resposta do diretor do Inslutivo da febre amarela — ESTRADA DE FERRO
E m 1902 o governo de Rotituto Pasteur, Roux é a seo Stegovia fasciata, mais
MADEIRA-MAMORÉ
drigues Alves estava disposguinte: "ninguém possui
tarde conhecido como Aedes A última campanha sanito a solucionar este problemaior competência do que o
Aegipti.
tária desenvolvida por Osm a aflitivo. O ministro do
Dr. Oswaldo Cruz, cuja caA topografia da cidade do waldo Cruz foi saneamento
interior, Dr. Joaquim Seabra Rio de Janeiro permitia a da região do Madeira-Mamopacidade e idoneidade ciensai à procura de u m Diretor
tíficas pessoalmente conheformação de focos permaré, para construção da Esde Saúde Pública, oferecen- nentes de críadouros do re- trada de Ferro do mesmo
ci, durante o tempo em que
do o cargo ao Dr. Salles
lidou no nosso instituto".
ferido inseto. U m a das pri
nome. É sabido que o atual
Guerra- Este recusa, indiEstava nomeado diretor do
meiras providências foi deEstado do Acre pertenceu ao
cando o nome de Oswaldo
Instituto Soroteráplco.
terminar a destruição desses Peru, sendo incorporado ao
Cruz como a pessoa mais caAo lado da produção de
focos. Assim eram drenadas Brasil mediante acordo forpacitada. O nome é prosoros, preconizava Oswaldo
sistematicamente todas as mado entre os dois países.
posto ao chefe da Nação. coleções de águas paradas.
Cruz a desratização como
pelo tratado de Petrópolis.
Era
u
m
nome
ainda
apagamedida
complementar.
imprensa
^ ^ ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ ^ ^ v ^ ^ v v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vigiadas
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^pela
^^^^
^^****e
^ Pois bem, u m a das obrigações do governo brasileiro
referia a construção de u m a
estrada de ferro e m plena
selva amazônica.
Oswaldo Cruz, já debilitado pela moléstia que o vitimava, atende à convocação
C»o sentido de sanear a inós.
pita região. O impaludismo
era o problema principalVenceu-o Oswaldo Cruz.
OS DISCÍPULOS DE
OSWALDO CRUZ
"A grande glória de Oswaldo Cruz", supere que se
diga, como citou Ruy Barbosa, "não consiste só no próprio Oswaldo Cruz. senão
ainda em toda essa brilhante escola de sábios e experimentadores, que prosseguem na sua obra, v. amplificam-na"
Oswaldo Cruz não pertenceu a corpo docente de nen h u m a Faculdade, mas teve
o grande mérito de instalar
u m a escola e m que a solução dos nossos problemas
fossem encontrados com os
elementos . próprios, enfim
u m a Ciência realmente brasileira.. Desta maneira nacionalizou a Medicina "ExperimentaL introduzindo-a e m
moldes científicos. A sua
escola era o Instituto Oswaldo Cruz, nome dado e m
1908, ao antigo Instituto de
Manguinhos.
Deste centro de pesquisas,
internacionalmente conhecidos,, onde Oswaldo Cruz.
o excepcional espírito de
organizador e administrador
aliava-se de descobridor de
valores científicos. Surgiram
daí os maiores nomes da
Medicina Brasileira: Carlos
Chagas, Gaspar Víanna.
Adolfo Lutz, Rocha Lima.
Artur Neiva, Henrique Aragão e a lista seria intermiANTIARTERIOSCLERÕTICO E
HIPOCOLESTEROLEMIANTE
nável.
Todo este quadro foi realmente revolucionária na Medicina Brasileira, a tal ponto de podermos afirmar sem
titubeação: há historicamente u m a fase antes de
Rua Frei Caneca, 741 — São Paulo
Oswaldo Cruz e u m a depois
de Oswaldo Cruz.
Faleceu a 11-2-1917.
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INDICADOR PROFISSIONAL
PROF. GERALDO DE CAMPOS FREIRE
Catedrático de Urologia da F.M.U.S.P. — Rua Marquês de
Itu, 58 — 12.0 and. — Fones: 35-6550 e 80-2217 (das 16
às 18 horas)

DR. JOSÉ LAMARTINE ASSIS
Oocente Livre de Neurologia da FMUSP — Neurologia.
Cons.: Rua Sete ae Abril, 704, 6.0 andar — Fone 37-0245.
Sanatórios Pompéia e Anhembí

DR. SILVIO ALVES DE BARROS
Docente Licre da FMUSP — Cirurgia — Rua Araújo, 165,
l.o andar, fone 36-3398, das 17 horas e m diante.

DR. LEONARDO MESSINA
Neurologia — Neurocirurgia. — Consultório: Hospital
Beneficência Portuguesa

DR. BERNARDINO TRANCHESI
E
DR. JOÃO TRANCHESI
Clínica Médica — Cardiologia — Eletrocardiografia.
Rua Itapepa, 500, 9.0 andar. — Fone 34-6384

DR. GERALDO CRUZ
Otorrinolaringologia — Rua Itapeva, 500, conjunto 3-B.
Das 16 às 18,30 horas. — Fone 34-7802

CLÍNICA DE MOLÉSTIAS

VASCULARES

Drs. Luiz Edgard Puech Leão Joamiim Bu»no Neto,
Marcus Wolosker e Mario Cinelli Jr.
Rua Peixoto Gomide, 763 — Fone 31-7121

CLÍNICA DE OLHOS SÉRGIO CUNHA
Av. Angélica, 1660 — Fone 52-6534

DR. ENNIO BARBATO
Cardiologia — Eletrocardiografia
Rua Sergipe N.o 319 — Fone: 51-86-64

INSTITUTO DE HEMATOLOGIA" É
CLÍNICAS DE SÃO PAULO

PATOLOGIA

Direção: Dr! Michel Jamra — Drá. Terézinha yerrasíro
ê Dr. Eurico Coelho
Rua Itapeva N.o 500 (térreo)

DR. ANGELINO MANZIONE
Assistente da F.M.U.S.P. — Cirurgia dos colons do reto
Cons.: Rua Marquês de Itu, 58 — 8.o andar — Fone, 36-55-64

DR. LEÃO

FAIWICHOW

Cirurgia Plástica — Rua Alves Guimarães, 1.127
Fone: 62-8741

DR. SÉRGIO D. GIANNINI
Clínica Médica — Cardiologia — Etetrooardiograiia

DR. EMÍLIO TERRERI
Clínica Médica — Gastroenterologia — Consultório: Rua
Antônio Carlos, 246 — Fone: 31-6654
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história do departamento de anatomia
(Cont. da pág. 9)
1945 passando mais/ tarde
para a clinica cirúrgica. Com o assistentes ingressavam
mais tarde no Departamento, Liberato J. A. Didio
(1946), Eros A. Erhart
(1948), Irany Novah Moraes
(1954).
As atividades do Departamento aeguem essencialmente na mesma trilha deixada por Bovero, mas naturalmente, modificações curriculares se refletem nc
plano didático da Cadeira
com certa redução do curso.
Por outro lado desenvolvese o ensino da Neuranatomia, com o regresso de Aidar que, como bolseiro da
Fundação Rockfejier estagiara na Universidade de
Cornell, em N. York, dediCfcndo-se essencialmente a
Geste capítulo da Anatotomia. O plano introduzido
por Aidar para ensino da
Neuranatomia prossegue até
agora, estando a respectiva
secção entregue à direção
de Eros Erhart.
Conquista o título de docente livre e m 1940 o Dr.
Olavo M. Calasans que apresentou como tese de concurso u m estudo sobre o pie
xo timpãnico.
As pesquisas prosseguem
e inúmeros estudos são apresentados como teses de
doutoramento ou de docência ou mesmo de concurso
a cátedras de outros institutos universitários (vol. 6.c
das "Publicações").
Taes são as teses de Humberto Cerruti (Sobre o ductus (arotidicut, 1939) de
Joaquim Lacaz de Moraes
(Sobre antropometria constitucional, 1939) de Gerson
Novah (Sobre o gânglio ciliar, 1941), de Joço de Moraes Guerra (Sobre os nervos da região inguinal, 1946)
de Mario Degni (Sobre o
dueto coledoco, 1945) de
Gerson Novah (Sobre a ar-

téria g á s t r i c,a esquerda
1947). Orientados pelo então docente livre Odoricc
Machado de Sousa foram
realizados os estudos apresentados como teses de docência por Eugênio Mauro
(Sobre as artérias e vias
bilíferas do lobo quadrado,
1945), por Nicolau de M o
raes Barros Filho (Sobre o
ramo externo do nervo laríngico, 1948), por Edison
de Oliveira (Sobre as artérias hemorroidais, 1948) e
como tese para o concurso
de Cátedra de Técnica Cirúrgica em Porto Alegre, o
estudo de Mario Degni (Sobre as artérias do colo sigmoide, 1948).
Durante os anos de 1949
e 1950, Alfred Auersperg,
Professor da Universidade
de Viena, participou das atividades do Departamento e
desenvolveu vários estudos
sobre sensibilidade cutânea
e peritoneal que foram publicados em
colaboração
com O. Aidar, Eros A. Erhart e Sylvio A. de Barros. O
volume 11 das "Publicações"
contém estes estudos além
de outros, entre os quais as
teses de doutoramento de
Liberato J. A. Didio (Sobre
as particularidades da superfície interna da veia ilíaca comum esòuerda, 1949) e
David Rosemberg (Sobre os
nervos vagos na porção infrabronquica db esôfago,
1949) J Numerosas outras
contribuições científicas foram trazidas pelo corpo docente do Departamento reu
nidas no vol. 12 das "Publicações" entre as quais estão
as teses de Luiz G. Wertheimer (Sobre os nervos da articulação do quadril, 1950)
e de Edgard S. San Juan
(Sobre a distribuição bronquial nos lobos superiores e
médio (1950).
Mas cabe destacar a participação dos docentes e assistentes, neste labor, cooperando com o catedrático e

chamando mesmo a si a
orientação
de
trabalhos
científicos. Assim aos que
fc-.-am mencionados acrescente-se a tese de Paulo
Correia (Sobre o nervo massetérico) orientado por Olavo M. Calasans.
Novo concurso para docência livre realizou-se em
1952 a êle concorrendo João
B. Parolari que apresentou
tese "Sobre o estinter de
Oddi no h o m e m " e Liberato
J. A. DiDio, cuja tese versou
sôhre o esfinter lileo-cecoeólico.
É naturalmente impossível nesta notícia dar u m a
informação exata e completa sobre o labor do Departamento na Investigação
original. Ela se reflete nos
poucos trabalhos preferidos
que marcam os rumos preferencialmente explorados.
O Departamento teve também grande influência no
desenvolvimento de outros
centros anatômicos. Assim
as novas escolas fundadas a
partir de 1950, sempre levaram do Departamento de
S. Paulo os docentes para
organizarem e regerem o
ensino da Anatomia. Assim
a l.a escola médica formada no interior do Estado, a
de Sorocaba (1951), teve,
Odorico Machado de Sousa,
como organizador do seu
Departamento de Anatomia,
que contou no ano seguinte
com a colaboração de Olavo
Marcondes Calasans nomeado professor de Anatomia
Sistemática1. A Escola de
Ribeirão Preto que começou
a funcionar e m 1952 teve
Gerson Novah a frente do
Laboratório de Anatomia;
a de Juiz de Fora, cujo início se deu e m 1952, teve
João Baptista Parolari com o Professor de Anatomia.
Outras Faculdades também receberam do Departamento de Anatomia de Sãc
Paulo, a colaboração de
seus docentes. Assim, Olavo

A descoberta de produtos químicos e farmacêuticos destinados a curar as moléstias que afligem
a Humanidade, é um dos feitos que mais enobrecem o Homem! A M E R C K SHARP & D O H M E ,
pioneira na fabricação da maioria das vitaminas, foi quem também descobriu e produziu em primeira mão vários antibióticos, cortisona, hidrocortisona, dexametasona, estreptomicina, clorotiazida, sulfaquinoxalina, nicarbazin, hidroxocobalamina «, mais recentemente, tiabendazole.
Sendo uma indústria química e farmacêutica de elevado padrão, a Merck Sharp & Dohme vem
produzindo de forma a atender ãs necessidades clínicas do Brasil e à exportação para diversos
países do continente latino-americano, de matéria prima e especialidades farmacêuticas de conceituado prestígio científico.

Modernas máquinas, complexo aparelhamento científico e elemento
humano do mais alto gabarito unem-se para fabricar os conceituados
produtos químicos e farmacêuticos da Merck Sharp A. D o h m e .

i^^ra

Vista aérea das modernas instalações da Merck
Sharp <t D o h m e - e m Sousas, município de
Campinas, Estado de São Paulo.

MERCK SHARP & DOHME S.A.
Indústria Química e Farmacêutica - Subsidiária de Merck d Co. Inc. Rahway, N. J.-E. U. A.
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Marcondes Calasans, ministrou u m curso de Anatomia
na Faculdade de Ciências
Médicas de Pernambuco e m
1952. Eros Erhart ministrou
o curso de Neuroanatomia
na Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto e m 1952;
Di Dio, assume a cátedra de
Anatomia da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Minas Gerais e m 1954;
Aidar e m 1953 e 1954 desenvlveu curso de neuranatomia nas Faculdades de Medicina de Alagoas, Recife e
Porto Alegre.
E m agosto de 1955, Renato Locchi requer sua aposentadoria. Encerra então,
u m ciclo de 18 anos de intensa atividade didática 3
científica, à frente do Departamento de Anatomia,
mantendo o seu renome que
já vinha de Bovero e que
êle sucedeu com tanta dedicação e brilhantismo. Foi
Locchi sem dúvida, o aglutinador dos Anatomistas
brasileiros, trazendo-os todos ao seu Departamento
e m S. Paulo na memorável
l.a Reunião Brasileira de
Anatomia, e m julho de 1952.
Nesse conclave sob sua inspiração fundou-se a sociedade Brasileira de Anatomia que tem sua sede permanente
neste Departamento.
Assumiu, então, a Cadeira, interinamente, designado
pela
Congregação.
Odorico Machado de Sousa
já professor adjunto, por
concurso realizado e m março de 1955 e e m março de
1956 presta concurso para a
Cátedra sendo empossado a
16 de junho. Sua primeira
aula na qualidade de titular
de Anatomia foi proferida
a 3 de agosto desse mesmo
ano.
Sem afastar-se do plano
geral da organização, das diretrizes didáticas e científicas, o Departamento tem
procurado atrair novos elementos e interessá-los na
ciência anatômica.
Pleiteou junto à Diretoria
o restabelecimento dos car
gos de monitor para manter
os jovens ligados ao Departamento, ainda durante o
curso. É novos assistentes
foram admitidos, como Dr.
Cláudio A. Ferraz de Carvalho que após seu doutoramento defendendo tese sobre "Angioarquitetura da
zona de transição esofagogástrica"
(1963), obteve
u m a bolsa da Fundação
Rockefeller para u m estágio
na Universidade de Kiel, sob
a direção do Prof. A. Bargmann; Dr. Cecil José Rezze
e Dr. Leonel Costacurta,
este transferido do Departamento de Anatomia da
Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto.
Considerando de grande
vantagem ter e m seu corpo
docente, elementos e m plena atividade profissional.
que estabeleça a ligação da
ciência com a clínica, o Departamento conta com dois
cirurgiões como assistentes
e m tempo parcial, o Dr. Luiz
G. Wertheimer, que é professor de Ortopedia na Faculdade de Medicina Sorocaba e o Dr. Trieste Smanio.
Conta ainda com a colaboração de dois outros como
assistentes extranumerários.
Dr. Waldomiro de Paula.
atual chefe do Pronto Socorro do Hospital das Clinicas e Dr. Ermete Abbondanza.
Nos últimos anos o Depar.
tamento tem desenvolvido
os estudos no domínio intermédio à macro e à microscopia graças ao moderno
instrumental de óptica que
o Departamento pôde adquirir; destes estudos se tem
o c u p a d o principalmente
Olavo Marcondes Calasans,
trazencüo contribuições oris ginais
t u r isobre arquitetura do
músculo ciliar, dos músculos
endéticos, da arquitetura do
timpano, etc.

INDICADOR PROFISSIONAL
PROF. JOSÉ GALUCCI
Prof. Adjunto da F M U S P — Ginecologia e Obstetrícia Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1-234 — Fone: 32-2902

DP.. PLÍNIO BOVE
Prof. Ass. Clín. Cirúrgica da F M U S P Doenças do Fígado e
Vias Biliares — Cons.: Av. Ipiranga, 1.064 — 2.o andar
Fone: 34-2719 — das 16 às 19 horas — Resid.: fone: 80-5947

DP.. IRANY NOVAH MORAES
Clin. de Moléstias Vasculares - Prof. Assist. Cl. Cirú. da
F M U S P — Av Paulista, 2.073 — (Conj. Nacional) 6.0
s/ 602 — Fone: 80-8317

DRS. AMÉRICO PAULO MORGANTE e
SÉRGIO ESTEVES
Otoneurofoniatria —

Rua Marquês de Itu, 306 —

conj. 44

DR. MILTON ZVCCOLOTTO
C P Pediatria —

Rua Andrade Neves, 110 —

Fone: 5-0077

DR. WANDERLEY NOGUEIRA DA SILVA
Livre docente de Clinica Médica da FMUSP — CRM 2272 —
Doenças do Coração — Cons.: Rua Itapeva, 500 — 10 o and.
Fone: 33-4631 — Res.: 52-2331

DR. MARIO ANDREUCCI
Ortopedia e Traumatologia — Cons.: Hospital Anchieta:
Rua Pedro de Toledo, 1.118 — Fones: 7-8221 e 70-7249

DR. SYLVIO SARAIVA
Neurologia — Av. Ipiranga, 313 — 7.0 and. conj. 70
Fone: 37-2292

DR. CARLOS EDUARDO DE FIGUEIREDO FERRAZ

Professor da Faculdade de Medicina de Sorocaba - Assisten
do Serviço de Fisioterapia do Hospital das Clínicas

DR. VVALTON CARNEIRO

Assistente do Serviço de Fisioterapia do Hospital das Cli
Ex-Fellow da Clínica Mayo (E. U. A.) - Viaduto Nove de
Julho, 181 - ll.o andar -Tel.: 36-6878

DR. ANTÔNIO PRUDENTE CORRÊA
Docente da F. M. U. S. P. - Cirurgia Surdez e Vertigens Consultório: Praça da República, 386 - 5.0 andar - Telefone:
36-5954 - Das~I4"-ayrtynTjras Residência: -Telefone: 7-3225

DR. TRIESTE SMANIO
Cirurgia Geral Consultório è residência: Rua 24 de Maio,
247 - 7.o andar - Telefones 34-6765 e 34-9641

DR. GABRIEL RUSSO
Neurologia
Neurocirurgia - Cons.: Rua Xavier de Toledo,
210 - 7.0 andar - Cónj. 71 Fone: 34-3700 - 2.as, 4.as e 6.as
feiras das 16 às 18 horas - Residência Telefone: 80-3438

DR. LUIZ GUSTAVO WERTHEIMER

Docente Livre da F- M. U. S. P. - Ortopedia e Traumatologi
Cons.: Avenida Angélica, 2.754 . Fones: 52-9808 e 52-0808
Residência: Rua Benedito Chaves, 153
Telefone: 8-8123

DR. VALERIO JOSÉ' DE BRITO

Cirurgião Dentista - Do Serviço de Odontologia dp Hospita
das Clínicas das F. M. U. S. P. Consultório: Ria da Consolação, 2.561 Conj. 1 - Telefone: 8-5817

DR. B. NEME
Docente de Clínica Obstétrica e Ginecológica da F. M. U. S. P.
- Consultório: Rua Pamplona, 842 Telefone: 31-3660 — Cs
2.as, 4-as e 6.as-feiras das 14 às '18 horas

ELECTRENCEFALOGRAFIA
DR. ADAIL FREITAS JULIÃO
C.R.M. 3.765 —

Rua Marconi, 53 - 6.o andar - Telefone:
34-8649

CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA —
DR. O. LODOVICI
Assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo - Correção de defeitos adquiridos e de nascença - Cirurgia Estética - Consultas às 2.a, 4.a e 6.as-feiras, das 15 às
18 horas - H O S P I T A L M O D E L O - Rua Tamandaré, 753 - S|
107 Telefone: 33-9124

ELECTRENCEFALOGRAFIA
DR. LAPLACE PINTO VALLADA
Av. Paulista, 2.412 — Fone 31-3896 — Marcar Hora

RADIOISOTOPIA CLINICA — RADIOTERAPIA
DR. ALOYSIO LIVRAMENTO BARRETO
Rua Minas Gerais, 492 — Fone 52-3572 — Das 14 às 18 Horas
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8.a TERAPÊUTICA D A S
E m pediatria l a 2 gotas
MICOSES, Prof. Carlos da
(2-4 mg.j por quilo de peso
Silva Lacaz, 1962.
e por dia.
9,a O S E S V A Z I A M E N T O S
ANGUIFUGAN
CERVICAIS, Dr. Jorge FairIodeto de Ditlazanlma.
banks Barbosa, Dr. Josias de
Xarope, 50 mg. por 5 cm3.
Andrade Sobrinho e Dr.
Drágeas com 50 mg. e 100
Cláudio Hamilton Faccio,
mg.
1962.
Anti-helmíntico, específico
lO.a O PILITRAUMATIpara estrongiloidiase.
ZADO, Dr. Ibanez de Carva300 mg. por dia durante
lho, 1962.
14 dias para adultos. 150
11.a S Í N D R O M E S
CO
(turma de 1962) e Dr. OtáA indústria farmacêutica.
mg. por dia durante 14 dias
PROLÓGICOS, DIAGNÓSTI
vio Fonseca Ribeiro, químicomplexa como qualquer oupara crianças. Efeitos colaC O S E TERAPÊUTICA, Dr.
co licenciado pelo Conselho
tra e m todos seus detalhes
terais (náuseas-enjôos) poMoacyr Pádua Vilela, 1962.
Regional de Química sob n
econômicos, sociais, técniderão ser corrigidos admi12.a SIGNIFICADO CLÍnúmero 000860/58.
cos, financeiros, tem ainda,
nistrando Amprazin Gotas
NICO D A N O M E N C L A T U R A
b)
Secção de controle
u m a característica humana,
1/2 hora antes da medicaCARDIOGRÁFIbacteriológico: — Sob a res-E L E T R O
intrínseca e extrínseca, que
ção.
FICA, Dr. Zark Carameli e
ponsabilidade do Dr. Joaa difere e destaca de todos
BEGUICIL
Dr. Ennio Barbato, 1962.
quim Büller Souto, médico
os ramos de atividades. Os
Beglucil BI
13.a T E M A S D E CIRUR
formado pela Faculdade de
seus responsáveis não são
Vitamina BI, 50 mg. VitaGIA PEDIATRICA, Dr. DeyMedicina da Universidade
anônimos. As grandes camina C, 100 mg. Cloridrato
ler Goulart Meira, 1962
sas, no mundo inteiro, tra- de São Paulo.
de Cisteina, 10 mg. Glicose
14.a CIRURGIA G E R A L
c.) Secção de Hipodermiazem da sua origem a marca
a 3 0 % para 10 cm3.
(l.o Volume), Prof. J. B. Re
-- Responsável pela fabriindelével de u m personaVitamina BI, 100 mg. Visende Alves, 1963.
cação dos produtos injetágem, químico ou farmacêutamina C, 200 mg. Cloridra15.a E N D E M I A S PARASIveis diretamente dirigida
tico, e ostentam como símto de Cisteina, 20 mg. GliTÁRIAS D A Z O N A R U R A L
pelo farmacêutico responsábolo o nome de u m a famícose a 3 0 % para 20 cm3.
BRASILEIRA, Prof. Dr. Savel com a colaboração de
lia. E só perduram na sua
Beglucil 25%.
36 auxiliares especializados. muel B. Pessoa, 1963.
autenticidade se mantidos
Vitamina C, 250 mg. Vita16.a E M E R G Ê N C I A S E M
d)
Secção de drágeas,
intactos a marca de sua orimina BI, 12,5 mg. Cloridracomprimidos e cápsulas: — PEDIATRIA, Dr. Augustc
gem e a tradição de seu noto de Cisteina 10 mg. GliGomes de Mattos, 1963.
Sob a a responsabilidade do
me. O seu progresso e sua
cose a 2 5 % para 10 cm3.
17.a I N T O X I C A Sr.
Lucien Cury, formado
ascençao se retratam no
Vitamina C, 500 mg. VitaÇ Õ E S ACIDENTAIS A G U pela Faculdade de Farmácia
bem que possa representar
mina BI, 2$ mg. Cloridrato
sua atividade, sempre à pro- e Odontologia de Alfenas D A S N A INFÂNCIA, Dr.
de Cisteina, 20 mg. Glicose
Samuel Schvartsman, Dr.
(turma de 1953), com a cocura de eliminar a dôr e o
a 2 5 % para 20 cm3.
José de Araújo, Dr. Eduardo
laboração de 3 técnicos, e
sofrimento do homem.
Beglucil 50%.
operários especializados e 15 Marcondes, 1963.
Só pode ser pura u m a inVitamina C, 250 mg. Vita2. Bolsas de Estudos Proauxiliares.
dústria farmacêutica que
mina BI, 12,5 mg. Cloridrae) Secção de líquidos °.cienx. instituída com o protenha todos os problemas
to de Cisteina, 10 mg. Glipósito tíe incentivar a pesxarope: — T a m b é m sob a
de outra qualquer (sociais,
cose a 5 0 % para 10 cm3.
quisa de laboratório e a
responsabilidade do Sr. Lueconômicos, técnicos, finanPerturbações decorrentes
experimentação clínica de
cien Cury, com a colaboraceiros) mas que traga, no
do teor glico vitamínico do
nossos produtos farmacêutição de 2 técnicos, 14 auxiâmago de seu organismo a
sangue.
cos e concedidas a serviços
liares especializados e 2 serinquebrantável
força
do
1 a 2 ampôias por dia. via
hospitalares e centros de
ventes.
ideal pioneiro, e transmita
endovenosa.
investigação científica de
DEPARTAMENTO
em todos os seus gestos e
CHOLFIG COM
Escolas Médicas.
CIENTIFICO
movimentos, a firmeza e a
METIONINA
e. Sociedade e Associações
Doze médicos compõem o
confiança de seus atos. Nós
Metionina, 500 mg. Colina,
Médicas,
íntima colaboração
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diretivo
a
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somos u m a Indústria Far10 mg. Formina. 200 mg.
com todas as associações ?
São Paulo: Prof. Dr. Jair
macêutica.
Extrato fluido de alcachosociedades médicas na diXavier Guimarães, Dr. João
Procienx, Produtos Cienfra, 2,4 cm3. Extrato fluido
vulgação de suas atividades.
Procópio Fortes, Dr. Rubens
tíficos Xavier, pertence à
de jurubeba, 0,6 cm3. PeptoXavier Guimarães, Dr. H. promovendo e colaborando
família Xavier, hoje na sua
na, 100 mg. Sulfato de mage m jornadas e congressos
Josek Trajber, Dr. Ricardo
terceira geração.
Somos
nésio, 1.200 mg- Glicerina 4,.í
médicos.
Vagnotti; Recife: Dr. Emau m a indústria farmacêutica
cm3. Água destilada para
4. Centro Acadêmico de
nuel S. Teixeira; Belo Hoautêntica pela força de nos15 cm3.
Escolas Médicas: efetiva corizonte: Dr. Gastão Pacheco
sa tradição e buscamos e m
Terapêutica auxiliar das
laboração através de iniciaSobrinho; Curitiba: Dr. João
nossa evolução, a atualidahepatopatias e afecções das
tivas de marcante utilidade
Gualberto Sá Scheffer; Salde técnica e terapêutica pavias bíliares.
aos estudantes de medicina.
vador: Dr. Manoel Nogueira bem servir aos médicos e
1 colher das de sopa 3 vePudemos destacar entre oura; Porto Alegre: Dr. Mário
ao povo de nossa pátria.
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Rigatto; Rio de Janeiro: Dr. tras:
E para dar aos leitores
CLORGIN 500 mg.
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1 comprimido, duas vezes
2 — Departamento de PuCientífico de Procienx poProcienx.
por dia.
blicações Procienx: — Cendem ser resumidas e m 2
DIRETORIA
CLORGIN R
tro Acadêmico
"Oswaldo
itens:
Procienx é dirigido pelos
Clorotiazida, 250 mg. Rea) — Política interna: Cruz", da Faculdade de M e
seguintes sócios proprietáserpina, 0,125 mg.
dicina da Universidade de
1. Orientação e execução
rios:
Cardiopatias hipertensivas
São Paulo.
de todo o trabalho técnieo
Antônio Gomes Xavier
e suas conseqüências.
3 — Sala de Música ProNetto — Diretor Superinten- da produção.
2 a 4 comprimidos por dia
cienx: — Centro Acadêmi2. Sugestões e pesquisas
dente.
DISENFÓRMIO
co "Benjamin Baptista", da
de novos produtos ou atuaJoão Procópio Fortes —
Comprimidos:
Escola de Medicina e Cirurlização de fórmulas.
Diretor Técnico.
Neomicina (sulfato), 50
gia do Rio de Janeiro.
3. Redação de todo mateJoão Gomes Xavier Júnior
mg. Sulfadiazina, 250 mg.
4 — Sala de Apostilas Pro
rial de informação médica.
— Diretor Comercial.
Ftalilsulfatiazol, 250
mg
cienx: — Centro Acadêmi4. Orientação e execução
Fernando Silva Xavier —
Pectina, 30 mg. Brometo de
co "Sir Alexandre Fleming",
da propaganda médica e
Diretor Jurídico.
metilhomatropina, 0,5 mg.
da Faculdade de Ciências
seus assuntos correlates.
ADMINISTRAÇÃO E
Excipiente para 620 mg.
b) — Política externa: Médicas do Rio de Janeiro.
DISTRIBUIÇÃO
Pediátrico:
5 — Sala Procienx - DeIdealização e execução de
Contando com a colaboNeomicina (sulfato), 25
partamento Feminino:
—
u m novo e pioneiro esquema
ração de 157 funcionários a
mg. Sulfadiazina, 125 mg.
Centro Acadêmico "Carlos
de colaboração com os méadministração da empresa
Ftalilsulfatiazol, 125mg. Pec
Chagas", da Faculdade Nadicos e estudantes de mediestá confiada ao Departatina, 20 mg. Brometo de mecional de Medicina.
cina.
mento de Contabilidade e
tilhomatropina, 0,1 mg- Veí6 — Refeitório Procienx:
1. Fundo Editorial Pro
Departamento Legal e com
culo aromatizado para 5cm3.
cienx, destinado a facilitar — Centro Acadêmico "Vital
200 elementos encarregados
Tratamento das infecções
a publicação de livros técni- Brasil", da Faculdade de
da promoção e distribuição
intestinais e suas manifestaMedicina de Sorocaba.
cos e didáticos, com o objediretamente ligados ao Deções.
7 — Sala Procienx: —
tivo de incentivar autores
partamento Científico e DiComprimidos: Casos aguCentro Acadêmico "Gaspar
nacionais e tornar mais
retoria.
dos, dose inicial 2 a 4 com
Viana",
da Faculdade de
acessível
a
aquisição
de
liDEPARTAMENTO TÉCNICO
primidos e em seguida 1 a
Medicina do Triângulo Mivros necessários ao estude
O Departamento Técnico,
2 comprimidos de 3 em 3
neiro, e m Uberaba.
médico. Até esta data, fosob orientação de ncsso Dihoras; dose de manutenção
8 — Gravadores Procienx:
ram publicadas as seguintes
retor Dr. João Procóolo
1 comprimido cada 4 ou 6
- Centro de Estudantes de
obras:
Fortes, médico formado pehoras. Casos crônico?, 1
l.a NEURANATOM r .A, Dr. Medicina da Faculdade de
la Faculdade de Medicina da
comprimido cada 4 ou 6 hoMedicina de Santa Maria,
Eros A. Erhart, 1960 (edição
Universidade de São Paulo
ras.
Estado do Rio G. do Sul.
esgotada).
(turma de 1940) e do farPediátrico: Casoj agudos,
0 — Salão Social "Pro2a D O E N Ç A S INFECCIOmacêutico responsável Sr.
dose inicial 2 a 4 medidas
SAS E PARASITÁRIAS, Dr. cienx: — Diretório AcadêAntenor Landgraf, formado
(10 a 20 cm3) e e m seguida
mico "Nilo Cairo", da FaculRicardo Veronesi, 1960 (edipela Faculdade de Farmá1 a 2 medidas (5 a 10 cm3>
dade de Medicina da Unição esgotada).
cia e Odontologia da Unicada 3 hoTas. dose de maversidade do PaTaná.
3.a DISTÚRBIOS
PSIversidade de São Paulo
nutenção, 1 medida (5 cm3)
QUIÁTRICOS D A CRIANÇA, PRODUTOS
íturma de 1931), está assim
cada 4 ou 6 horas. Casos
ACRIDINAL
Dr.
Haim
Gruspun,
1961
formado:
crônicas, 1 medida (5 cm3)
Acriflavina, 15 mg. Formia)
Laboratório de con- (edição esgotada).
cada 4 ou 6 horas.
4.a DIAGNÓSTICO D A S na. 250 mg. Azul de Metiletrole químico: — devidaFITOVITE
no, 20 m. Beladona 15 mg.
PARASITOSES
INTBSmente aparelhado para exeInfantil:
NAIS P E L O E X A M E D A S Excipiente para 600 mg.
cutar qualquer análise quíÁcido glutâmico, 350 mg.
Substâncias antisséücas e
FEZES, Dr. Vicente Amato
mica ou físico-química com
Inosita-Hexafosfato de cálantiespasmódica indicadas
Neto, Dr. Rubens Campos e
absoluta perfeição. Tal lacio e magnésio, 100 mg. ViDr. Cláudio Santos Ferreira, e m todas as afecções d.*>s
boratório está entregue aos
tamina D2, 500 U.I. Clorivias urinárias.
farmacêuticos: Y o 1 a n d a 1961 (edição esgotada).
drato de tiamina, 5 mg. Clo2 drágeas três vezes &»
5.a T R A T A M E N T O D A S
Massud, formada pela Faridrato de piridoxina, 0,5 m g
dia. fora das refeições.
PARASITOSES
INTESTIculdade de Farmácia da
Pantotenato de cálcio. 10
NAIS, Dr. Cláudio Santos AMPRAZIN
Universidade de São Paulo
mg.
página
Promazina. Gotas, 50 b
m. i s t u r i
Ferreira. Dr. Júlio Croce e
(turma de12
1952); Morio SaAdulto:
por cm3. Drágeas, 25 mg. e
Dr. Rubens Campos, 1961
to, formado pela Faculdade
Ácido glutâmico, 700 m g
100 mg. Injetável, 50 mg. e
(edição esgotada).
de Farmácia e Odontologia
InosítaHexafosfato de cál100 mg.
6a E L E T R O C A R D I O G R A de Araraquara (turma de

Direção - Organização
Atividades

Cloridrato de piridoxina, 1
mg. de nitrofurantoina por
mg. Pantotenato de cálcio. dia ou seja 1 colher das de
20 mg.
chá de Mlxurin Pediátrico
Estimulante das atividacada 6 horas
des físicas e mentais.
NEMAFUGAN
Até 6 comprimidos por dia.
Adipato de piperazina.
FLAVONIL
Comprimidos de 600 mg. e
Vitamina P. 100 mg. Vitaxarope, 600 mg. por 5 cm3.
mina K, 1 mg. Vitamina C.
Anti-helmíntico: ascaridio100 mg.
se, tricocenfalose e oxiuri.se.
Normalizador do tempo
60 mg. por quilo de peso,
de coagulação, aumentando
por dia. durante 3 dias.
a resistência capilar. N.> PABAN
pré < pós opeTatório, nas
Propanteliwe, 10 mg. Medoenças infecciosas aguda-; probamato 100 mg. Sulfato
e no período de gravidez.
de magnésio, 250 mg. Exci3 a 4 drágeas por dia.
piente para 800 mg.
FOSCODIN
Distúrbios fisiopatológicos
Infantil:
do aparelho digestivo e coaÉter guaicol glicenlico. djuvante no tratamento da
35 mg. Fosfato'de Codeina. úlcera peptlca.
3,5 mg. Fumarato de meta3 a 6 drágeas por dia
pirilina, 3,5 mg. Cloridrato PLURACTION
de efedrina, 1,6 mg. Cloreto
Cápsulas — tetracíclina,
de amônio, 16 mg. Extrato
250 mg. sulfametoxipirldafluido de ipeca, 0,005 cm3. zina, 100 mg.
Tintura de acônito, 0,0l5cm3
Suspensão — (por 5 cm3)
Tintura de beladona, 0,010 tetracíclina, 100 mg. sulfacm3. Benzoato de sódio, 65 metoxipiridazina, 75 mg.
Xarope aromatizado para
Terapêutica anti-infeccio10 cm3.
sa.
Adulto:
Cápsulas — 1 cápsula caA mesma composição com
da 6 horas.
cerca de 3 vezes suas conSuspensão oral — (criancentrações.
ças) 1 colher das de chá
Gotas: Éter guaicol glicecada 6 horas.
rílico, 50 mg. Fosfato de co- SEDAVIER
deina, 10 mg. Fumarato de
Meprobamat^:
metapirilina, 5 mg. CloridraAdulto: comprimidos com
to de efedrina, 5 mg. Extra400 mg. Infantü: comprito fluido de ipeca. 0,010 cm3. midos com 100 mg.
Tintura de beladona, 0.010
Relaxante muscular. Trancm3.
Veículo aromatizado
qüilizante.
para 1 cm3.
3 a 4 comprimidos por dia.
Expectorante. antiespas- SEDAVIER
módico, antialérgico e seda- ANTIDISTÔNICO
tivo da tosse. E m todas as
Meprobamato, 200 mg.
afecções do aparelho respi- Homatropina, 1,2 mg. Ergoratório.
tamina, 0,3 mg. Excipiente
Adulto: 3 a 4 colheres das
para 250 mg.
de sooa por dia.
Distonias neurovegetatiInfantil: 3 a 6 colheres vas.
das de sobremesa por dia.
Até 6 comprimidos por
Gotas: 5 a 40 gotas, con- dia, antes das refeições.
forme a idade, 3 vezes por SULFA — ACRIDINAL
dia.
Sulfametoxipiridazina, 150
HEXAPAVERINA C O M
mg. Acriflavina, 15 mg. ForRESERPINA
mina, 200 mg. Azul de meReserpina v princípio ativo
tileno, 20 mg. Beladona, 15
Rauwolfia Serpentina), 0,20
mg. Excipiente para 750 mg.
mg. Cloridrato de papaveriAssociação de substâncias
na, 0,020 g. Fenil etilmaloni. antisséticas e antiespasmóluréia, 0,20 g. Rutina, 0,050
dicas das vias urinárias e
g. Vitamina C, 0,050 g. Exsulfametoxipiridazina, sulcepiente para 0,250 g.
íamidico de* ação prolongaHipertensão arterial e
da.
suas conseguênejas.,^ ^.^ ... 1 drágea cada 6 horas, fo^"à 4 coiriphmKlos por dia- ^ ra das refeições.
a critério médico.
XANTINON B12
HUMECTOL 100 mg.
Ampôias de 2 cm3:
Dioctilsulfossucinato
de
Vitamina B12 crist. (ciasódio, 100 mg. Excipiente
nocolbalamina anidra), 10
para 500 mg.
mcg. Xantina, 0,50 mg. MeEmoliente do bobo fecal tionina. 50 mg. Cloridrato
de ação mecânica sem indude colina. 50 mg- Fração L.
zir ao hábito.
de Wilson, fração antitóxi1 a 4 drágeas por d'a.
ca hidrossolúvel, 1 cm3. FaHUMECTOL D
tores lipotrópicos hepáticos
Dioctilsulfossucinato
de
2 cm3.
sódio, 60 mg. Danthron, 50
Ampôias de 5 cm3:
mg. Excipiente para 500 mg.
Vitamina B 1 2 crist. (ciaAssociação do dioctil —
nocolbalamina anidra). 100
emoliente do bobo fecal —
mcg. Xantina 1,25 mg. Mea u m laxativo de ação sua- tionina, 150 mg. Cloridrato
ve — Danthron, indicada
de colina, 50 mg. Fração L.
nos casos de prisão de vende Wilson — fração antitre, não irritando o intestitóxica hidrossolúvel, 2,50
no e não induzindo ao hácm3.
Fatores lipotrópicos
bito.
hepáticos 5 cmS.
1 a 4 drágeas por dia.
Drágeas — cada drágea
METIONINA
contém:
Metionina,
comprimidos
Vitamina B 12 crist. (ciacom 0,50 m g — Excipiente
nocolbalamina anidra, 25
para 1,00 mg.
mcg. Lipocário (equiv. a 5,0
Comprimidos com 1,00 mg. g. de pâncreas), 100 mg.
— Excipiente para 1,20 mg. Metionina, 100 mg. Inositol,
Perturbações hepáticas —
50 mg. Cloridrato de Colina.
tratamento pré e pós ope20 mg. Concentrado de fígaratórios e nas intoxicações
do (fração álcool-insolúvel
medicamentosas.
equiv. a 5,0 g. de órgão fres3 a 8 gramas por dia. de- co), 50 mg. Mucosa gástrica
pendendo das condições próe m pó, 20 mg. Excipiente
prias a cada caso.
para 550 mg.
MIXURIN
Hepatopatias — IntoxicaTetracíclina, 250 mg. Nições alimentares e medicamg. Citrato de sódio, 50 mg. mentosas, pré e pós operatrofurantoina 50 mg.
tórias.
Medicação quimioterápica
1 ampôla via intramuscue antibiótica de largo espec- lar diariamente.
tro para as infecções das
3 a 4 drágeas por dia.
vias urinárias.
XAVIERCETINA
1 cápsula cada 6 horas,
Drágeas:
ou a critério médico.
Cloranfenicol
sintético,
MIXURIN PEDIÁTRICO
250 ms. Vitaminas do comNitrofurantoina, 25 mg. plexo B.
Tetracíclina base, 125 mg.
Xarope:
Veículo especial aromatizaCada 5 cm3 contém: clodo para 5 em3.
ranfenicol sintético, 125 mg.
Medicação quimioterápica
e vitaminas Procienx
do complexo B.
e antibiótica de largo esTerapêutica das infecções
pectro para as infecções das
por germes Gram-positivos
vias urinárias.
e Gram negativos, sensíveis
Via oral 50 mg. de tetraao janeiro
cloranfenicol.fevereiro
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imagens, doado pela Fundação Rockefeller. Este foi o
primeiro aparelho instalado
no Brasil e tem possibilitado estudos sobre a dinâmica dos órgãos "in vivo"
Vários filmes têm sido elaborados e já apresentados
e m vários congressos científicos. (Sobre a mecânica do
carpo, vias bilíferas, coronáriográfias, funcionamen.
mento do estômago operado
a Bilroth I e II; outros estudos prosseguem sobre a
motilidade da trompa ute
rina e sobre a deglutição.
O Departamento foi pioneiro entre nós, na aplicação da eletrpmiografia ao
estudo da função dos músculos estriados nos movimentos voluntários. Os pri
meiros estudos foram realizados com a colaboração
do Serviço de Fisioterapia
do H. O e depois do Departamento de Fisiologia da
F. M. Está agora o Depar
tamento de Anatomia dota
de do aparelhagem própria.
doado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa, poden
do assim intensificar o ritm o de estudos nesse campo
Vários músculos iá foram
analisados com esta técnica
e os resultados foram apre
sentados em congressos nacionais e internacionais c
puhlicados também no país
e fora dele.
Além destes novos rumos
o Departamento não abandonou porque ainda enor_memente produtiva, a inves".
tigação de caráter étcnico.
Neste momento Leonel
Costacurta se ocupa dos

m m . lumbricais da mão dos
negros e Waldomiro de Paula e Ermete Abbondanza, investigam as aa. coronárias
cardíacas nos negros; Guarany Sampaio continua sua
série de /estudos sobre as
artérias ern geral comparativamente nos grupos étni
cos.
Os estuds de caráter experimental também se têm
desenvolvido, contando o
Departamento com condições mais adequadas a este
gênero de trabalho. Assim.
a secção de Neuranatomia
sob a responsabilidade de
Eros A. Erhart que recebeu
substancioso auxilio em material, da Fundação Kellogg, \iem trabalhado no
problema da regeneração
nervosa, com a colaboração
de Cecil José Rezze e da estagiária Ruth Illoz, bolsista
da Fundação de Amparo à
Pesquisa.
Graças a u m a instalação
própria dirigida pelo médico
veterinário Álvaro Ubirajara Monteiro, tem sido pos
sível conduzir outros estudos esperimentais tais como
o crescimento ósseo, a evolução da arquitetura e sobre a revascularização lirr
fática dos enxertos cutâneos, este último trabalho a
ser apresentado como tese
de doutoramento do estagiário Jorge Psillakis.
Os resultados da investigação realizaria no Departamento tem tido ampla réDercussão internacional e
inúmeras são as citações,
comentários e transcrições
dos trabalhos saídos deste
Departamento.
Longo seria e inoportuno

car nesta n:tícia u m a relação de todas elas, mormente das que se acham
nos inúmeros trabalhos especiais. Por isto e apenas a
título de exemplo, serão
enumeradas algumas das referências sobretudo as que
se acham nos tratados ou
obras gerais.
Assim, os estudos de Loc
chi sobre as ossificações peritrigeminais se acham referidas no tratado de Rouvière (vol. 1, 1948); os de
Jarbas B. de Barros sobre o
músculo platisma se acham
no texto de T. v. Lanz e W .
Wachsmuth "Praktische Anatomie — Hals, vol. 1, p. 2,
1955); os de Odorico Machado de Sosa sobre a língua humana se acham no
Tratado de Rouvière (vol. I,
1948); a descrição de Calasans sobre o músculo ciliar
foi amplamente utilisada na
grande obra de Duke-Elder
e Wybar "Systema of Ophtalmology" cujo 2.° volume
é dedicado à Anatomia do
sistema visual (1961): neste
volume estão referidos os
estudos de Novah sobre o
gânglio ciliar. iA técnica
proposta por Eros Erhart
para coloração da mielina
foi registrada rno livro de
Cowdry "Laboratory Technique", 3.a ed., 1952; as observações de Machado de Sousa sobre o sistema simpático dos negros foram referidas por G. A- Heuse em seu
livro "Bilgie du Nir" (1957);
as investigações de Trieste
Smanio sobre a topografia
do segmento retro pancreático do duto coledoco foram
largamente referidas no livro de N. A. Michels "Blood
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À Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e ao
Centro Acadêmico «Oswaldo Cruz»,
as homenagens da

Supply and Anatomy of the
Upper Abdominal organs"
(1955); e por fim para não
alongar por demais estas
referências, todoa os estudos eletromiográficos sobre
as funções dos músculos "i n
vivo?\ realizadas por O. Machado de Sousa, J. Baptista
Parolari, Luiz G. Wertheimer, Lacaz de Moraes, F. L.
Moraes Vieira e Figueiredo
Ferraz, estão referidas no
recente livro de J. V. Basmajian "Muscles Alive, their
functions revealed by electromyography" (1962).
O Departamento esteve representado nos Congressos
internacionais de Anatomia
realizados nos últimos 30
anos. Assim e m Amsterdam (1930) esteve presente
R. Locchi que de novo representou nossa Universidade em Milão (1936); O. Machado de Sousa participou
dos Congressos de Oxford
(1950), Paris (1955) e Nova
York (1960) do qual também participou Eros A.
Erhart e Orlando J. Aidar.
A todos estes Congressos os
representantes deste Departamento apfreaentaram os
resultados de investigações
originais.
Contando com amplos recursos materiais e técnicos e
dotado de u m a biblioteca especializada, e m grande par
te constituída pela bibliote
ca particular de Bovero,
bastante rica e m obras gerais, periódicos e separatas,
o Departamento de Anatomia de São Paulo, foi naturalmente se constituindo e m
u m centro de treinamento
procurado selos estudiosos
nacionais e estrangeiros para estágios de aperfeiçoamento e especialização. Assim, inúmeros têm sido os
bolseiros de várias escolas
médicas do país. enviados
pela Fundação Rockefeller
e pela CAPES, para estágios
de duração variável; e vários são também os bolseiros estrangeiros enviados
por suas próprias escolas ou
pela Organização Mundial
de Saúde para conhecer a
nossa organização e adquirir conhecimentos científicos e técnicos especiais, que
o Departamento está e m
condições de lhes proporcionar.
Pelo mesmo fato o detamento é continuamente
solicitado a fornecer seus
docentes especializados para
as mais novas escolas que
se fundam no país, como a
de Campinas, cuja Cadeira
de Anatomia está confiada
a João Baptista Parolari e a
da Santa Casa de São Paulo, onde o ensino de Anatomia é dirigido por Orlando
J. Aidar.
Também escolas estrangeiras têm solicitado ao Departamento de Anatomia de S.
Paulo ,a sua cooperação para a reorganização do en
sino de Anatomia; assim
Orlando J. Aidar esteve na
Escola Medica de San Salvador por 4 anos para a or
tganização
u r i do Departamento
de Anatomia, e m missão patrocinada pela Oficina Pan

a mesma missão (Honduras,
Guatemala).
O Departamento de Anatomia de São Paulo, mantém intercâmbio científico
com 85 Departamentos congêneres nacionais e estrangeiros enviando e recebendo
continuamente os respectivos trabalhos de investigação.
O Departamento de Anatomia conta, outrossim, com
u m a secção de Histologia,
onde são efetuadas' preparações para a Secção de
Neuranatomia bem como as
necessárias para os estudos
em geral, do pessoal docente do próprio Departamento
e de outros serviços. A secção possue pessoal técnico
especialisado e m número de
quatro que atende também
ao preparo de coleções de
lâminas, principalmente do
sistema nervoso, solicitadas
pelas várias Faculdades de
Medicina do país (Belém,
Fortaleza, Salvador, Rio de
Janeiro, Juiz de Fora, Belo
Horizonte, Uberaba, Sorocaba
Botucatú, Campinas.
Curitiba, Porto Alegre) e do
exterior (Coimbra, Caracas,
Ciudad Bolivar — VenezueSantiago — Chile, Cochabamba).
Na parte administrativa,
conta o Departamento com
dois tradutores e duas bibliotecárias, que funcionam
como secretárias do Departamento e que auxiliam a
administração do mesmo.
Para o Serviço de embal-

ACONTECEU...

samento e conservação de
cadáveres o Departamento
conta cm dois embalmadores e para os serviços técnicos e m geral, 5 funcionários.
Para os serviços de Raios X,
estão escalados dois técnicos, u m dos quais é também
encarregado do serviço de
fotografia.
A par dos cursos normais.
o Departamento, atende às'
aulas para os cursos parauniversitários ou anexos entre os quais os Cursos de
Obstetrizes, de Enfermagem,
de Nutricionistas, que são
ministrados pelos Drs. Ermete Abbondanza, Trieste
Smanio e Waldomiro de
Paula.
Esta sintética exposição
sobre o desenvolvimento, i
organização e orientação das
atividades do Departamen
to justificam, portanto, aquela já citada frase de Bovero:
"A Anatomia não é u m
galho seco da biologia". Explica-se e justifica-se a organização de u m Departamento de Anatomia com os
recursos atuais e até mesmo
mais amplos, com pessoal
dedicado integralmente às
suas atividades especificas
no ensino e na pesquisa.
A anatomia atual, muite
mais interpretativa do que
simplesmente
descritiva.
longe de estar esgotada, oferece ainda enrme campo de
estudos e necessita de muitos cultores por gerações seguidas.
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E ATIVIDADES
Não li os autos, mas, à
vista da notícia que m e fez
conhecer o caso, quero crer
que essas decisões conflitam
com a proverbial sabedoria
dos que as proferiram, de
u m lado, os honrados Juizes
do Tribunal paulista, e, de
outro, Ruy Barbosa, nome
que, pronunciado, por si só
já é u m elogio.
Dess'arte, a briga acadêmicos de medicina versus a
sua própria escola teve u m
desfecho melancólico, e nós
ficámos sem saber, e m face
do Direito, com quem estava a razão.

ATUAIS
DAS OUTRAS
CADEIRAS
DA FMUSP
SERÃO
PUBLICADOS
NO
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Vm ponto muito citado,
mas obscuro quanto aos Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é a
vaia ao Prof. Edmundo Xavier, nosso primeiro professor de Química. Com a finalidade de elucidar melhor
este acontecimento, o Dr.
Jayme Candelária, presidente do CHOC em 1914 presta
o seu depoimento pessoal.
Com a publicação deste
artigo, estamos certos da
nossa colaboração o história
da atividade gloriosa da cinauentenária Faculdade de
Medicina da Universidade de
S. Paulo.
A REDAÇÃO

NÚMERO
DE
O BISTURI
DEDICADO
AO
CINQUEN
T E N Ã R I O
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(Cont. da última pág.)
nejados com minúcia.
Podemos dissentir de métodos, adotar filosofias diversas, mas é imperativa a
solidariedade da conduta e
a fé na obra a realizar.
Dentro do respeito da personalidade humana e dos
pontos-de-vista sustentáveis,
sòlidamente postos e m dados que os qualifiquem, objetivos e insuspeitos, cabe a
franqueza das divergências
na expressão clara e pública na medida da discordância, quando elevada é a expressão, e impessoal e genérico o plano das vivências.
£
no contrabater das
idéias que se hão de firmar
osT R
conceitos''.
A B A L H O D E EQUIPE
"A medicina, como profissão individual, está terminada. Hoje, o trabalho,
pela especialização e multiplicidade de conhecimentos,
é u m trabalho de equipe de
especialistas; passou do indivíduo para o grupo. Maíj
ainda, como o grupo não
pode trabalhar sem as necessárias condições de meio.
de material e de instrumental; o grupo médico já não
é suficiente.
Evoluiu para a "organização médica". É o local
apropriado, com o material
adequado e o instrumental
indispensável, com especialistas e técnicos de toda a
ordem, trabalhando em regime de 24 horas efetivas.
A civilização e o desenvolvimento impuseram formas
que o passado, mesmo recente, desconhecia.
Dado o espantoso progresso da medicina e o seu
alto coeficiente preventivo e
curativo, a saúde passou a
se identficar na medicina —
a quem cabe preservá-la ou
restabelecê-la, e o médico se
identifica com a promoção
da saúde.

H á cidades que não comportam o médico porque não
comportam a "organização
médica" (hospital, laboratórios. Raio X, salas de operações, anestesia etc.), sem
a qual a função do médico
é escassa ou nula.
£ u m problema sócio-econômica e não profissional.
A solução tem de, obviamente, ser outra.
A "Organização Médica"
aparece onde as condições
econômicas e demográficas
permitem, e o problema não
se resolve criando escolas de
Medicina, ou mandando médicos a cidades que os não
comportem..
É o caminho do futuro,
realidade do presente, e que
cabe encarar com objetividade.
O ensino nas Escolas Médicas deve orientar-se para
a formação das "quipes médicas" e do trabalho em conjunto, e não a simples preparação pessoal. O ensino
e o esforço deverão ser pela
I N T E G R A Ç Ã O D A S DISCIPLINAS nos seus aspectos
clínicos, cirúrgicos, radiológicos, laboratoriais que é a
orientação atual e única
compatível com o desenvolvimento científico e da pesquisa clínica; e não dos "Departamentos", que é u m a
idéia inexequível, pois que é
u m a unidade executiva e
administrativa, superada pela realidade e pela experiência, impossível pela legislação administrativaTenhamos ã coragem de
abandoná-la, e encarar o
futuro, que começa no hoje
com a realidade que a experiência codifica, e a previsão divisa.
É a disciplina integrada
em todas as suas modalidades de diagnóstico, de terapêutica e de investigação.
Assim se abrem as portas
da Medicina de hoje, dia l
do ano 1 desta segunda metade do século que vivemos.
E se não pagarmos hoje o
preço desse progresso é cer-

to que teremos de saldar os
juros acumulados da dívida
desse atraso. E o tempo há
de contar na marcha por
essa estrada.
O que importa a São Paulo, não é formar o maior número, é formar os mais capazes; importa não formar
mentalidades incapazes de
mensões que o "Brasil requSr.
Não podem ser homens
despreparados e culturalmente inferiores às necessidades dos grandes problemas do país e da convivência universal das Nações
Estamos correndo contra o
fator tempo, e não nos podemos dar ao luxo de desperdiçá-lo. Mais que a questão financeira é o fator HOM E M que sobreleva o problema, e que e m última análise é o fator decisivo. Se até
hoje o binômio do ensino
superior foi — professor e
aluno — por certo passou
êle agora a outro plano, dando prioridade ao complexo
— investigação — divulgação, — pesquisa e solução
são problemas — que nos
são próprios e que devem
ser resolvidos com o conhecimento das nossas condições, com meios e métodos
que consultem a realidade
que vivemos.
A função das Faculdades
superiores não é mais o encargo primacial de transmitir a cultura e formar profissionais; e "formar o aluno" já é u m terço apenas
das suas atribuições. Fundindo o sábio e o professor
com o h o m e m socialmente
atuante e politicamente válido, a função verdadeira é
a investigação e a pesquisa,
sobretudo dos problemas
brasileiros, sua publicação e
divulgação, para que fiquem
abertos ao debate e à controvérsia, e que se formem
elites superiormente cultas,
preparadas para exercer as
funções das classes dirigen(Continuação da últ. pag.)
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medicina a serviço do progresso
E m 1925, após u m longo período de escassez de energia
elétrica que evidenciou a necessidade de, para «tender ao
progresso de S. Paulo, ser construída u m a grande central
geradora, foi decidido, pela Light, dar início às obras de
Cuba tão. U m sério problema sanitário se apresentou desde
logo: a malária que. de forma endêmica, assolava a região
onde localizada está a vultosa usina, e que, sem medidas
especiais, recrudesceria, por certo, com o sensível incremento
populacional, provocado pelos numerosos indivíduos convocados para a imensa construção. Era tão ameaçadora a
situação que o notável Arthur Neiva, consultado, afirmou
que a realização de u m empreendimento do porte do que
se intentava envolvia risco tão grande que oportuno se
tornava mencionar os exemplos, não remotos, da MadeiraMamoré e do canal do Panamá. Determinada que estava a
realização da obra, ante o conjunto de vantagens naturais
oferecidas ao projeto (que, ainda hoje, em seu campo, e dos
mais empolgantes realizados pela engenharia mundial),
aceitou a Light o desafio, e teve a rara felicidade de confiar
a campanha anti-palúdica a u m extraordinário h o m e m de
ação e de saber: o saudoso Dr. Abel Vargas.
O que foi o trabalho do Dr. Vargas — a quem a Light
proporcionou todos os recursos — é referido, com a simplicidade com que o fazem os sábios, e m u m magnífico relatório apresentado à direção daquela Sociedade, sob o título
"Profilaxia da Malária na Serra de Cubatão". Hoje, decorrido mais de três decênios do extraordinário feito do incansável sanitarista, muitos dos conceitos nesse relato expostos
estão superados, mas êle constitui, ainda, informe preciso e
precioso sobre o que a dedicação, o patriotismo, a vontade
de vencer representaram para a realização de uma obra
decisiva para que o País iniciasse sua marcha batida rumo
à grande meta: afastar-se do charco insuportável do subdesenvolvimento. Cubatão é o exemplo que nos pode tornar
orgulhosos de nossa capacidade de, aproveitando os elementos favoráveis que nos são propiciados pelo ambiente,
vencer os entraves à rápida evolução do País- O desenvolvimento ímpar de S. Paulo — que alguém, com muita justiçi,
classificou como "o milagre dos Trópicos" — dependeu marcadamente da energia produzida por essa usina, que só pôde
ser construída pela criação de propícias condições sanitárias,
conseguidas por u m a luzida plêiade de médicos brasileiros,
orientados pelo Dr. Vargas, cujo renome transpôs as nossas
fronteiras e, no âmbito nacional, adquiriu expressão tal que
— excedendo aos limites de ação numa empresa — o elevou
ao eminente posto de Diretor do Serviço Nacional á.\ Malária.
O Dr. Vargas, na árdua batalha contra a infestação
pelo Plasmodio de Laveran, lançou mão de todas as armas
de que, na época, era possível dispor: métodos anti-)arvários,
nas áreas planas da Baixada; drenagem, inclusive das
abruptas encostas da Serra do Mar; desmatação: rigoroso
exame prévio à admissão de empregados e tratamento dos
enfermos. Ao par dessa atividade estafante, conduziu
magistralmente diuturnas e originais observações da fauna
culicidiana, que forneceram acervo inavaliável de elementos
nara o combate à moléstia invalidadora de elevada porcentagem dos obreiros indispensáveis para o progresso da Nação.

Para os favoráveis resultados
dessas medidas, muito influíram os conhecimentos hauridos pelo Dr. Vargas nos
seus estudos sobre os percalços ocorridos, pela tardia
convocação de malariologista, nas construções das usinas de Itatinga, Ribeirão das
Lajes e Estrada de Ferro
Noroeste.
Nos últimos anos de sua
laboriosa e exemplar existência, o Dr. Vargas consubstanciou suas percucientes
observações numa farta messe de escritos publicados e m
órgãos especializados e, entre estes, tem destaque o que
constitui u m a súmula de
suas delongadas experiências: "Armazenamentos d'água e Malária" — para o
qual contou com a colaboração do engenheiro Mário
Savelli, técnico com longa
prática de obras realizadas
em áreas malarígenas.
A grande larrancada desenvolvimentista não foi assistida pelo Dr. Abel Vargas,
mas toda « vez em que se
considerarem as origens desse dinâmico instante de nossa trajetória histórica, toda
a vez que contemplarmos as
imensas instalações industriais da Baixada Santista,
vanguardeiras do radioso
porvir desta Nação privilegiada, é dever lembrar esse
douto, infatigável e modesto
lidador que foi, como médico,
u m dos artífices mores das
bases das hodiernas realizações, de que, com razão, podemos nos ufanar.
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Para a Quimioterapia da Tuberculose
por via oral.

(Conclusão da pág. 14)
Se não nos prepararmos
e m profundidade, técnica e
tes, que é a sua atribuição culturalmente, para resolver
e o seu destino.
os grandes problemas de
Os alunos hão de benefihoje, e mais ainda deste fim
ciar-se desse trabalho pela
de século, vamos parar, não
emulação e pelo exemplo
por falta de investimentos e
das grandes individualidafinanciamentos, mas por
des criadoras. Assim se
falta de recursos humanos.
abandonam os velhos métoTemos de abandonar a culdos pedagógicos superados
tura retórica e a meia ciêndo ensino passivo e paternacia distribuída a muitos, e m
lista que o liberalismo rotermos mais demagógicos
mântico nos legou. N a "esque reais, para formar as
cola nova", na límpida eveficientes elites pensantes e
posição de Lourenço Filho,
atuantes, capazes de enfren"cada aluno há de desenvol
tar os problemas brasileiros.
ver-se segundo suas próprias
O desenvolvimento intecapacidades e recursos, pôr
gral, pára atingir a univeração e esforço individual; o
salidade, será feito por u m
interesse ensinará a discinúcleo de cultura exponenplina e o esforço. De qualcial, integrado no ambiente
quer forma, aprender-se-á a
sócio-econômico do momenlazer fazendo e a pensar
to, capaz de ver com objetipensando,
situações
D E S E N V Oe
Lm
VIME
NTO
vidade e resolver cientifica-
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"Uma situação qualquer
de ensino é sempre de cooperação social, característica que a escola tradicional
não leva e m conta. É ela no
entanto, fundamental na
educação, por isso que o é
na vida humana.
Tanto quanto a vida biológica, a existência mental
se entendei na interação
do organismo e do meio físico, como na interação de
cada pessoa com o seu grupo, ou ambiente de pessoas,
grupos ou instituições no
qual se insere. A medida
que a pessoa se desenvolve,
amplia-se também esse ambiente no qual assimila a
cultura, vindo, depois, dela
particular. Então a noção
de
LIBERDADE
INDIVID U A L encontra limites na
RESPONSABILIDADE, sem
a qual não terá razões de
direção e equilíbrio ou ajustamento normal.
Por origem, função e dess tino,
t u ra ieducação é u m processo social".

o desenvolvimento, não nos
permite o uso das engrenagens desdentadas, a emperrar e a frear a roda digan
tesca do progresso.
É preciso que à rotina não
se chame tradição; à repetição dos mesmos erros não
se chame experiência; e à
incapacidade de renovar
não se chame de respeito
ao passado.
Cada paulista que surge,
n a s c e com quatrocentos
anos, fortemente preso à
tradição deste povo, mas livre bastante para traçar o
seu destino.
Estes homens hão de fazer a Universidade das cinco décadas que hão de vir;
saberão criar o verdadeiro
cérebro pensante de DSo
Paulo que há de .se impor e
irradiar pelo Brasil, como
já se soube impor pelo tramente os grandes problemas
balho, ou pelas armas, no
da Nação e do H o m e m .
ímpeto da sua força e na
Essa é a função da Unidecisão da sua gente.
versidade.
Nesta Universidade, nós
"São as vozes dos fracasseus centros de estudos essados que mais alto se lepecializados, equipes de culvantam para cobrar aquilo
turas profundas, saberão
que não puderam prever ou
realizar, esses grandes deve. equacionar os grandes problemas
de São Paulo e do
dores que agora se apresenBrasil, e apresentar as sotam como cobradores, devem ser afastados" para que • luções científicas e objetivas norteadoras da ciência,
os verdadeiramente capazes
da tecnologia, da política e
planejem e executem aquilo
da administração.
que os mais serão os maioSerá o facho de luz que
res beneficiários. É preciso
saberemos manter aceso e
ter a coragem de afastar a
levantar alto, para guiar o
meia ciência, a meia cultuBrasil sob a liderança dos
ra, a meia capacidade.
homens desta terra"
A marcha acelerada para

Aguarde o próximo número de
O BISTURI dedicado às cadeiras da FMUSP.
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oração d e encerramento
oração do professor edmundo vasconcellos na sessão solene de encerramento do
cinqüentenário da faculdade de medicina da universidade de São Paulo
Na sessão comemorativa
do cinqüentenário da Faculdade de Medicina, realizada dia 27 de janeiro de
1964, o professor Edmundo
Vasconcellos pronunciou o
seguinte discurso:
"Cabe-me hoje, designado da Congregação desta
Faculdade e como decano
do corpo de professores, encerrar os festejos dos primeiros cinqüenta anos desta
Escola, nas solenidades comemorativas do seu jubileu
de ouro.
Oitenta homens, de 1913
até hoje, ostentando o título de professor, dando a generosidade do seu esforço e
a pujança do seu saber, ergueram
este monumento
que hoje é padrão de nosso
orgulho, glória de São Paulo e luzeiro do Brasil.
Professores, Alfonso Bovero, Antônio de Almeida Prado, Antônio Cândido de
Camargo, Antônio de Paula
Santos, Benedito Montenegro, Cantídio de Moura
Campos, CaTmo Lordy, Celestino Bourroul, Delphino
Pinheiro de Ulhoa Cintra,
Domingos Rubião Alves Mei
ra, Enjolras Vampré, Ernesto de Souza Campos, Franklin A. de Moura Campos,
Flamínio Favero, Geraldo
H. de Paula Souza, Jayme
Regallo Pereira, João Alves
de Lima, João de Aguiar
Pupo, João Paulo da Cruz
Britto, Jayme Arcoverde de
Albuquerque Cavalcanti, Luciano Gualberto, Ludgero da
Cunha Motta, Luiz de Rezen.
de Puech, Nicolau de Moraes
Barros, Ovidio Pires de
Campos, Pedro Dias da Silva, Raphael Penteado de
Barros, Samuel Barnsley
Pessoa, Sérgio de Paiva Meira Füho, Raul Carlos Briquet; jovem professor sentei-me ao lado desses mestres.
Já não mais teremos diante de nós u m a figura única
a reverenciar, mas u m a
plêiade sobre a qual construímos o nosso presente,
cada u m com o seu quinhão
mais farto ou mais modesto no jardim da nossa saudade, no preito da nossa
gratidão ou na glória da sua
obra fecunda. E havemos
de voltar a esta porta fechada para alongar por ela
os longes da nossa reverência. Mas haveremos de ter
os olhos na frente, voltados
para o novo mundo que
surge, sem esquecimento do
passado opulento, mas sem
compromissos com êle; livres para criar as novas
formas de vida e de trabalho, que hão de ser concentâneas com o ecumenismo
da ciência e com a medicina universal.
C o m essa ciência e essa
medicina que se alargam a
cada dia que amanhece,
plasmando nas realidades
de hoje, as formas concretas do amanhã.
Sem medo de Substituir
os velhos ou usados instrumentos pela ferramenta que
forja o mundo novo que
cresce.
Daqueles que aqui se assentavam quando aqui entrei, já nenhum mais aqui
professa. Retiraram-se uns
para o repouso da vida, entraram outros para o silênoio da morte.
Nesta corrida de revezamento das gerações de
mestres e discípulos, hoje
está em minhas mãos o
bastão que m e foi entregue
para que, em tempo, eu o
passe aos provindouros neste posto.

portado; passados os anos,
voltou à sua cátedra de Salamanca e reiniciou a mesm a aula com a palavra que
se seguia à frase que deixou
e m meio. U m estrugir de
ovações aclamou o símbolo
da unidade das idéias na
constância das atitudes. E
a grandeza moral de u m
povo cintilou no cristal límpido de uma coerência."
PREVER O FUTURO
"Passo hoje às gerações
do futuro, como discípulo
dos mestres de ontem desta

mente produtiva, não permite a perda de tempo e a
desorientação ainda reinantes.
Qualquer dos cursos universitários é possível ser
feito em quatro anos. Se
juntarmos os três meses de
férias do fim do ano, com
u m ao fim do primeiro se
mestre, as quatro semanas
que perfazem outro mês e
que se vão em comemoraçõese várias, com mais cinqüenta e dois domingos e
alguns feriados, vemos que
mal chegamos a seis meses
efetivos de curso-

disputamos a qualquer um,
nesta obra, o tamanho do
sacrifício na extensão do
propósito."
PERMUTA
DE
CONHECIMENTOS
"Do mesmo modo que no
campo econômico não podemos prescindir do capital
estrangeiro, no campo intelectual e técnico não podemos prescindir da experiência sedimentada das grandes
nações pensantes do mundo.
Devemos atrair para cur-

que de melhor nos convenha. Assim se fez, em menos de cinqüenta anos, a
transformação
do Japão
feudal, na grande potência
que é, em todos os ramos
da atividade humana- Essa
permuta de cultura e êssc
alargamento de novos horizontes, para homens afeitos
a pensar e a realizar, integra o universalismo da inteligência.
São Paulo já saiu pelo seu
desenvolvimento industrial,
econômico e cultural, daquele pauperismo que impede de pensar e agir fOTa das

Dedicado ao Cinqüentenário da F.M.U.S.P.
A N O XXVIII

Diretor
Antônio Drauzio Varella

Casa, a consciência da unidade e a fé inquebrantável
nos nossos destinos.
O Brasil cresce n u m ritm o de u m milhão e meio
de almas por ano. Dentro
de 40 anos devemos ser 150
milhões. É necessário que
a infra-estrutura deste País,
que a inteligência e a alta
cultura hão de preparar, es
teja organizada e suficientemente forte para que não
se abale, pela insuficiente
previsão, a liderança e o comando. Será a tarefa que
nos incumbe como meta
para a segunda parte desta primeira centúria que a
nós coube iniciar.
É preciso considerar o
Brasil na dimensão das suas
reservas, e prever hoje, com
inteligência lúcida e cultura aprofundada, o dia radioso do amanhã.
A popularidade do momento é fácil, difícil é a
popularidade do futuro. E
esta é a que deve interessar a cada um, porque
alarga; os limites ide u m a
vida e porque só o alcançamos na medida e m que deixarmos de pensar em- nossos problemas pessoais, para pensar, com o sentido da
eternidade, nos problemas
nacionais.
A função da Universidade é preparar profundamente os forj adores desse
futuro."
INTELIGÊNCIAS
SUPERIORES
"Um país forte e ativamente atuante no conceito
das nações, é o que possui
homens cultos que o possam
orientar e governar. Que
seja capaz de forjai* idéias
e criar novos rumos. Que
se identifique consigo mesm o paTa ver e interpretar
as suas realidades objetivas.
criando as soluções que lhe
sejam adequadas e próprias,
e não a cópia da experiência de outros. É u m a ilusão
e u m contra-sentido que a
Universidade deva formar
quantidade de profissionais
armados de meia capacidade. Isso é função das escolas técnicas.
À Universidade cabe preparar as inteJigências superiores e as culturas extensas, capazes de encontrar novos caminhos e resolver os grandes problemas
e m todos os campos das
ciências especulativas ou

Casa de Arnaldo, Jan-Fev., 1964

Nada justifica hoje essa
perda imensa de vida e de
numerário, quando o esforço muito mais estafante, ou
tanto quanto, da indústria
mostrou que trinta dias por
ano é o repouso suficiente
ao trabalho anual.
A organização racional
do trabalho na Universidade e na Escola é u m imperativo que as forças produtoras e a tecnologia já disseram da excelência dos resultados.
As chamadas profissões
liberais na sua preparação
e no seu exercício, ainda
estão no período de trabalho desordenado e ocasional.
O desgaste de tempo, de
esforço e de verbas, sobe a
percentagens que a indústria hoje consideraria como
proibitivas.
Impõe-se nos cursos da
Universidade, como matéria
obrigatória em todas as séries de formação subgraduada, a criação dos cursos
de "organização racional do
trabalho", se não quisermos
ver 50% dos nossos investimentos de tempo, produção
e verbas, malbaratadas pelo
esforço desconexo. Nenhum a grande organização hoje se permite trabalhar fora
dessas normas.
Paralelamente se impõe o
curso de "Metodologia do
Estudo e da investigação
científica" sem o que o trabalhador intelectual fica fora do conhecimento do seu
mais precioso, ou melhor,
único instrumento real de
trabalho e de produção.
O terceiro imperativo é a
concomitância do estudo e
do trabalho pela interação
das ciências puras e das
aplicações da ciência, não
havendo mais hoje, no dizer
de James B. Conante, presidente da Universidade de
Harvard, distinção separativa entre os homens que se
dedicam a u m a ou a outra
atividade.
É u m a estrada loríga com
trânsito em dois sentidos,
palmilhada por uns e outros.
que nas trocas das idéias e
das experiências abrem novos caminhos e rasgam novas sendas.
É o fertilizante das inteligências que há de fazer germinar as melhores sementes.
E as sementes não se contabilizam em cruzeiros, mas
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sos especiais, como professores visitantes por vários
meses, os homens de valor
real que devam conviver
conosco, permutando conhecimentos e vivência; por
outro lado devemos enviar.
pelo menos cada três anos.
os nossos professores aos
grandes centros de cultura
geral ou especializada, onde
quer que eles se encontrem,
para na permeação das
idéias e das técnicas, trazer-nos sem preferências, o

restritas necessidades domésticas de viver hoje e sobreviver o amanhã. Pode
traçar diretrizes a longo
prazo e colaborar eficazmente na solução dos grandes problemas brasileiros.
A sua Universidade pode
ser o grande centro do estudo, do equacionamento
dos problemas do Estado e
da Nação.
Trabalhando em conjunto, atuando com u m "brain
trust" à maneira do grupo

de Lebret, do "Tiers Monde",
onde os problemas são estudados em conjunto e as
soluções científicas apresentadas. C o m as pesquisas das
ciências sociais e humanas,
sociologia, etnologia, história, psicologia, a orientação
da política deve ser científica e técnica e não emocional e personalista.
Para isso é preciso homens à altura das tarefas e
não meia ciência ou competências de curto fôlego. A
função da Universidade não
é fazer muitos, é preparar
capazes.
Devemos, ao cabo deste
primeiro ciclo dos nossos
cinqüenta anos, rever o que
está errado ou simplesmente antiquado; ver com objetividade as necessidades
do futuro, e adaptar a nossa
conduta aos nossos destinos,
mesmo que isso nos custe
profundas mudanças nos
hábitos e nos métodos. Foi
o que tiveram a coragem de
fazer os Estados Unidos ao
ver que a formação da sua
juventude os estava pondo
em desvantagem na obtenção de homens realmente
capazes na conquista dos
espaços cósmicos.
Tudo o que se imprópria
às necessidades de hoje, deve ser impiedosamente posto de lado, para que não
venha a custar a sobrevivência das gerações de
amanhã.
Não é mais possível caminhai sem planos e sem
prazos fixos para sua realização. A planificação e o
método mesmo da civilização e m marcha, e nenhum
organismo consciente das
suas finalidades, ousará caminhar sem a pesquisa, o
trabalho, e os destinos pla(cont. na pag. 14>

homenagem aos ex-presidentes
do caor, e aos professores
Aos egípcios, devemos o formação do patrimônio artístico.

Aos gregos, a sociedade moderna deve as bases de seu patrimônio füosófitio.
Aos romanos, nossa civilização deve os fundamentos de seu patrimônio
•inrídico e político.
Dos hebreus, o mundo

religioso hodierno —

herdou suas concepções.

Prosseguindo essa análise, concluiremos que o progresso do mundo moderno é a síntese dos empreendimentos e dos ideais de civüizações que nos
antecederam.
Da mesma forma, nessa mesma linha de pensamentos, a análise do nosso
Centro Acadêmico revela que êle é hoje a síntese do idealismo e das realizações que viveram sob o majestoso teto da Casa de Arnaldo.
Analisemos as fontes dos nossos patrimônios cultural, cientifico, assistencial, recreativo^ esportivo, artístico e político,, e logo perceberemos quanto
herdamos dos nossos colegas que nos precederam. Como resultado dessa análise, surge espontaneamente o reconhecimnto, o qual nos move a prestarmos
nossa homenagem, nossa gratidão aos nossos preãecessores, aos ex-presidentes
tto nosso respeitado e estimado Centro Acadêmico, aos Mestres que se integraram e se integram, que viveram e vivem as aspirações de seus discípulos.
Qual o sentido desta homenagem, sendo o resultado de uma análise, que se
manifesta não só por palavras, mas também pela conscientização de nossa
responsabilidade de preservar o patrimônio que herdamos e mais, de enriquecê-lo com as realizações a que o processo histórico universitário nos obriga.
para que os nossos futuros colegab possam reconhecer em nos, tudo quanto
hoje reconhecemos naqueles que nos precederam.

