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IUMB L de ILVEIDI UBUttS 

Professor Antonio de Almeida Prado 
Aposentou-se o Professor Antonio de Almeida 

Prado, Professor Catedratico de Clinica Medica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Sao Paulo. 

Ao ilustre Professor, figura das mais expres-

aivas da cuttura medica naclonal, padrao de 

homem publico, homenagem do Centro Academico 

«Osvraldo Ci*uz». 

CTJRRICULUM VITAE DO PROFESSOR 
ANTONIO DE ALMEDDA PRADO 

TKACOS BI0GBAFIC06 

Nascido em Itu, Estado de Sao Paulo, era 
13 de junho de 1889, filho do Dr. Francisco de 
Almeida Prado Dona Isabel Sampaio de Al
meida Prado. 

Estudos primarios na Escola Americana, de 
Sao Paulo (1898-1899); secundarioa, Escola 
Americana (1900-1902) e Ginasio Nogueira da 
Oapia, Jacarel, (1903-1904); examea parcelados 
dc madureza, Institute Silvio de Almeida, Sfto 
Paulo (1905-1906). 

Em 1907 matrlculou-se na Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro, defendendo tese de 
formatura e doutorando-se em dezembro de 
1912. 

Nos ultimos periodos do curso academico, 
frequentou o servico de Clinica Medica do 
Prof. Miguel Pereira, tendo si do Interno de 
nomeac&o ofkial durante ano de 1912. 

E m abril de 1916, quando ainda se com-
jiletara o corpo docente da Faculdade de Medi
cina e Cirurgia de S3o Paulo, transferiu-se de 
Sao Joaquim, interior do Estado, onde exercia 
atlvidade profissional, para a Capital, indo de-
sempenhar funcSes de preparador extra nume-
'•arto da Catedra de Fisiologia, sob a direcfto 
do prof. Ovidio Fires de Campos. 

Em i<-ver<>iro de 1916 fol nomeado professor 
substltuto de Clinica Medica, iniciando-se in*e-
dlatamente no maglstcrio, encarregado do curso 
rl« Propedeutica, que lecionou durante 9 anos. 
&n 1925 foi nomeado professor catedratico da 
Hi Cadeira* tendo por permuta com o prof. 
komingos Rubiao Alves Meira, passado para 
' I Cadeira de Clinica Medica, PropedeuUca e 
I*l>oratorio Clinico, de onde reverteu, em 1946, 
4 cadeira de sua prtineira nomeacfto. 

nnoos 
1 — Professor Emerito da Universidade de 

^ PatUo; 
II — Membro honorario da Academia Na

tional de Medicina; 
III — Socio benemerlto da Sociedade de 

Kedlclna e Cirurgia de Sfto Paulo; 
IV — Socio benemerlto da Associacfto Fau-

'•*» de Medicina; 
V — Ex-diretor do Servico Sanitario do 

^W^o de Sfto Paulo (27-10-30 a 6-12-30); 
VI — Ex-secretarlo da Educacfto e Sa-ude 

Publka do- Bstado de Sfto Paule (Julho a no-
v«mbrt> 1931); 

Vii — Bx-dlretor da Faculdade de Filoeo-
*̂ Cienclaa e Letras da Unlvereidade de Sfto 

^ul0 C20-7-1934 a 27-«-1937); 
Vin — Ex-vice Reitor da UniTereidade de 

8io Paulo (2-6-1936 a S7-«-37); 
.. Dt — Reitor 4a Unireraldade de Sfto P*ulo. 

* — Socle titular e fundader da Sociedade 
^ail»U da Hlatorta da Medicina; 
. ** — Socio honorario da Secledade de Bis-
*** ** Medicina de Rio de Janeiro; 
Xli _ Medico honorario da Santa Casa de 

^•rtoordia de Sfto Pauio; 
**" — Comendador da Core* da Italia; 

-.. X n' — Membro Itonorario da Academi* 
^J** 1 •> Medicina de Buenos Aireaj 

*v _ Membro bonorarto 4o tbteoeu da C*-
r 1* de Historia da ^Cadtetaa da »ue»as-

**«»; 
u ^ V i _ Membro honorario da Sociedade ̂ te 
^ j * * Interna de Buenoe Aires; 
- l ~~ M w n k r o honorario da Soclete Me-
^ **> KoepKau* de Parte; 
v *VIH — Membro honorario da Sociedade 
*£** da Hlstoria da Medicina ; 

Jfedieos de Santos; 

II —. Sindromos ceiebelares mistos. (Mo-
nografia de 163 paginas). Premio Alvarenga da 
Acadeniia Nacional de Medicina. Editora Cien-
1 ifica Erasileira. R. Dobici & Cia., Rio de 

solene de instalacAo de sua sede social. Ora-
toria de Sobremesa: E m agradecimento a sau-
ducfio do Prof. Cantidio de Moura Campos; 
SaudacAo ao Prof. Tretiakoff; Saudacao ao 

-•-£<; — Membro honorario da Assoclagfto 

do Institute Penido Burnler. de Cam-
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W u T ~~ S o e l° honorario da Aseeciaefto dos 

TBAMALBOa 

D, -~ Das variances eoliunetricas do base 
«4 ̂ tWta hcpaUoas. Tese de deutoramento 
(Y/*^da4%jde Medicina do Rio de Janeiro 
ftT^* de 4(tt paginas) — Tipografla Leu-

Janeiro 1913. 
Ill — Patologia e Clinica. (Volume de 209 

paginas). Editora Cientifica Brasileira F. Do
bici & Cla., Rio de Janeiro, 1929, encerrando 
os seguintes trabalhos: Patologia e Clinica; 
A tendencia do espirito medico atual; Moles-
tia de Parkinson e tabes; Formas anatomo-
Hinicas da sifilis gastrlca; Distrofla genito 
glandular coexistentc com bloqueio cardiaco 
completo; Sobre sinal de Dorendorf; Dots 
casos raros de meningite; Hidropisia da ve-
sicula biliar por calculo do cistico; Sarcoma 
do estomago; Dissociacfto auricuio-ve^triculai' 
completa prova paradoxal da atropina; Sobre 
os sintomas cardio-Taeeulares do bocio exolf-
Udmico; O conceito do cboque em patologia; 
Falsaa tuberculoses pulmonares; A contribui-
Sfto paulista ao estudo dos linfogranulomaa; 
Sobre a polinerrtte motora; Mk>patia progren-
aH« de tipo Leyden-Moebtus; Sobre urn oaso de 
tumor cerebral; Aljww aepectoa analomo-pa-
toiogicos da febre Ufoide; Molestla de Frie-
dreidi; Ulcera eaiosa da pcquena curvatura do 
«»tomago com aderencias gastro-hepnticas; E m 
torno ft afasia; Dois casoa de cirroee bepatlca 
de provavel «auaa tabagica. 

XV — Lea sindromea oerebelleux mixtes. 
(Menotrafia de 168 paginas). Bdicfto frawwa 
aumentada e atuaUzada. Maeeen e Cie. Editeua 
— Boulevard — Saint-Germain, 129-Parts — 
1931. 

V — Seara de Esculapio. CVolume de 206 
pactoaaj. Empi^eaa Grafica da cRerista dos 
THbwnaim. Sao Paulo, 1932. com o aegulate 
lematto: Paiavras de paraninfo: Discurso pro-
ferido no ato da colacfto de grau aos bacbare-
laodea do Co4egk> Arquidieceeano. Ektgios: 
Miguel Pereira; Arnaido Vielra de Carralho; 
Oscar Freire; Dingo de Faria I e XI; Fernan
do Vidal. N a Acadeniia I^aeional de Medicine; 
A o receber o cPremlo Arrarenga» de 1923. Nae 
feetae comemorativas^ do Jubileu Profissional 
de Miguel Cou-to: Miguel Cooto. N a Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Sfto Paulo; Saiida-
f̂to aos laureados de 1921; Saudaofto ao Prof. 
Hugo Salomon; ftaudatjfto aos laureadoe de 
1936; Ao M M I I I I a rresidencia; Por oeasifto 
do cincoontenario da .Vrmatura do ̂ r. J. D. 
Lopes; Ao paesar o mandato preeidenclal. N a 
Asflociacfto Faulista de Medictoa; Na seflslo 

Prof. Guy Laioche; Saudacao as senhoras no 
banquctn comomorativo do V aniversario da 
fundac.%o do Rotary' Clubc em Sfto Paulo; Sau-
ii.-;.-i'> ao Embaixador Macedo Soares. Jornalls-
ITIO Medico; E m torno ao metodo de Asuero; 
Estudos sobre a febre omarela; A moderna 
concepcAo da tuberculosa; Pletora medica. 

VI — Licoes conferencias de Clinica Me
dica. (Volume dc 282 paginas). Edicfto Cia. 
de Melhoramentos de Sfto Paulo. 1934, colecfto 
de 9 lii;6<-s e 3 conferencias assim distribuidas: 
Li',0-8; Septicc-piohemia estafllococica; Apen-
dicite cronica e mesosigmoidite de origem tu
berculosa; Endocardlte estreptoeocica eub-aguda, 
Slndromo leucemoide terminal; Bradieardia por 
perturba^ao complexa do feixe de His; Sobre 
os tumores do hipocondrio esquerdo: Hidrone-
se hematurica slmulando ascite; Hlpernefroma 
nwcieso atlpico; Sobre a pericardite exsuda-
(iva; O tratamento medico da ulcera gaatrica; 
Sobre oa sindromea cerebelo-talamicos. Confe
rencias: Colecistites parasit&riaa; Sintomas, pa-
tegenia e tratamento do diabete e suas com-
],4icac6e8; Noras e •elhaa ideias sobre a bwe-
dUariedade da tuberculose. 

VII — Aneuriemas aorUeoe. (IfaKografia 
de 141 naglnaa) Flores Mosso Bditoree, Rio 
de Jant-iro — 1936. 

V U l — Discursos e escrttos. (Volume de 
206 paginas). Empreea Grafica da cRevieta doa. 
Trlbunais», Sfto Paulo, 193S, coletanea- de varios 
escvKoa diepostos na ordem seguJnte: Palarras 
de Paraninfo: Diseurso proferido, em sess&o 
soienc, no Teatro Municipal, na cerimonia da 
impesicfto da Ucenciatura ft segunda turava de 
alunos da Faculdade de Filoeofla, Ciencias e 
Letras. Vida Universitaria: Camoes, Rui Bar-
hosa,- A priroelra turma de lieenciados; A 
runcAo cuHural do enslno. Medicina Social: 
Oaridade e asslstencia eocial; A oCaridade dos 
Menore»>; E m pro! do clnstituto de Leprolo-
gia»; A eseolh^ da profisefto; Prerenir e curar; 
Segr«do medico. Elogios: Celestino Bourroul; 
Pacheco e SiKra; Kniolras Vampr6; Miguel r«-

(Continua na pagina 2) 

.Diecurso proauneiado peio Ddo. Roberto 
Biollo, ex-presidente do C A O C na sessfto de 
deepedida do Prof. Almeida Prado. 

«Foi iij muito tempo, quase no secalo 
passado, na primeira metade do segundo lastro 
do atual que eu conheci, na velha Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, onde cstudava-
mos, u m jovem paulista que m e chamou a 
atencio e desde logo tambem i sirapatia, por 
multos e ponderosos motivos — atitudes fidal-
t»«. nobresa de sentimentos, culture inrulgar 
e lntelfgencia de primeira agua — Era Antonio 
<U> Almeida Prado». 

C o m estas palavras Eduardo Monteire, sen 
contemperaneo de Tida academics, vai alinhan-
•ande es ctraees blograficoe* desta figure 
magnifica que ha nfto multo tempo comemo-
rava sen jubUeu profeesoral hoje, vem mi-
ai6trar oficlalmente sua ultima aula, embora 
ainda mo«o e cbeio d»* posslbQidades. 

O espelho da vida reflete a imagem do 
Jovem atraves dos tempos no ho m e m adulto. 
Hoje, ao descrevermos Almeida Prado, nlo 
teriamos outras palavras senio aquelas met-
mas de Eduardo Monteiro, referidas ao jovem 
eatudante — «atitudes fidalgas, nobresa de 
sentimentos, eultura inTulgar e int«Ugencia de 
primeira agues. 

Fresado professor: 
Somo* tio poucos aqui representados, mi«, 

na rerdade, podemos Terlflcar numa Tisio re-
trospectiva da imagiaacfto hnmana, que nal-
tum ponto das sales de aula, numa cadeira 
raga on nas enfermariae, Junto ft cabeceira do 
leito de u m enfermo, all estft, mentalmente, 
u m seu ex-aluno, prestando-lhe uma derradei-
ra homenagem, que nao 6 de despedida porque 
«> aluwos uenca »c dvspedem de ».eu. iKe»tre», 
pois eetes se continuam indeJevelmente na-
queles, pelo exemplo de seu trabalho, pela 
eficiencla de seu esforco, pelo brilho de sua 
Inteligencia, pela segnranca de sua capacidade 

pela integridade de suas atitudes. 
Meeo ainda, completava com brilhantismo 

vru ourso medico. Experimenteu as atraeoes 
da vlda hospitaler como interno de Clinic* 
Medica, transferindo-se, cm seguida, para a 
modesta cldade paulista de Sio Joaquim, onde 
tencionava excrcer concenciosamente nobre 
missio de curar. O destlno, porem, o cbama-
ria para outras partes. O Dr. Arnaido, des-
rortinendo horizontes com sua Tisfto ample e 
sua capaeidade lnvulgar para deeeebrir lide-
res, nfto tardaria a eonrida-lo para eolaberar 
na organieacfto da Faculdade de Medicina de 
SSo Paulo. E entao, para e nosso meio se 
dJriglu, dedlcando-se cem afineo na obra in-
Jente de former novas geracdes de medicos 
suficientemeute preparados para minorar as 
d«res dos nossos Irmlos doentes. 

O Prof. Almeida Prado, que eresceu com 
Sfto Faulo, que acompanhou o desenvolvimen-
to Terticinoso desta cidade de arranha-ceua, 
que, propriamente, s« fex na Faculdade de 
Medicina • a <•!• deu <> brilho de sua elerada 
eultura; S. Excia., que empreffou o melhor doa 
•eus esforcos para a ora;aniaae*o de noeeo 
meio universitario e contribaiu para elerar • 
nome deeta Casa de Kaslno ao padrfte axce-
lente em que so encontim, deatro de noes*« 
possibiUdades, vem aurora rransmHlr a aens 
assistentos e aranos. K D M I u n bravo soldada, 
•m t*da a puianca d« auas postibllldadea, a 
(..<in aeesa da cham* do Ideal para que eetes 

levem mais adiante, sempFe altiva, frutifl-
caudo em outroe meios, encttando novos eat-
preendlmentoe, formando a m helo de realise-
<:<>«. trausmKindo-se a cottura de sns par* 
•utros, ft sombre bemiaseja de u m a mesma 
Alma Mater que e a noss* Faculdade de M*-
did**. 

Ff»f. Almeida »md» 
Muit<» teria qee dlaer se foese rebuscar no. 

teswttros ^le seesa bibUaieea OA dados sobre 
seu P»SMM1» feeuad* de re*Uzac*>e, em qu*e» 
todos os eaap*s d* atiridade bnmaaat coaao 
poUtlco, com* edminifiirader onfrvemitarf*, com* 
organixador; ba-talbaado »o oaupo *Mdlo»-B«-
cial eu minlstMod* 6*as aeJas cem lntelig«»B-
(4a, cuttivando a* artee, * eleneia, eu exer-
<;eudo a profisefto medica, encontramee e m V. 
Bxcia. *ni lider na fteftsato, dilet* dleeipulo 
d« Btpocra4ee, que nfto ve limites em suae 
atirMades quando t«m em vista bem ester 
de se«s semelbantes. 

0 homem ft, por nature**, determlaantemente 
egoifrt*, aebando aempre mala facil eriticar v« 
v»»or..s de eoa epoca que preeurar neles suas 
qnelidade*. pecottbecendo-lbes os meritoe ver-
dadelros; quando os mais jovens porem, des-
pretenciosamente se rcunem par* preetar uma 
bomeuagem ao profeesor e amigo, e porque ela 
apreeeBto o selo d* amisade, a garautia do 
recoubeclmento, pporto de admirecfto. Sfto 
estas, pr*eade profe«»or4 as DOSS*S pelaTrae, 
cumprtaaentando-e pelas riteriae ak>a«>e*das, au-
gur*n**-the a m petrlr ehelo de vrntRrai e fe-
Ueidade*. 
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OS SETE PECADOS DA MEDICINA 
Ainda que seja lllmltado o numero de 

peeados que se pode cometer na pratica da 
medicina. sete sfto os principals: Obscuridade; 
Crueldade; Mau* modos; Super-especializacAo; 
Amor ao raror Estupides; Pregulc*. 

OBSCURIDADE — A um mau habito, tanto 
no escrever como no falar. Nfto faz supor 
maior profundtdade de pensamento como um 
l>oc;o de agua suja pode nos parecer mais 
profunda. Nas *preaent*coes obscures des-
perdica-se muitaa palavras e tira-se a force 
dos conceitos lmportantes. Devemos evitar as 
negates duplaa. Por exemplo, se se le: tnfto 
a, por nenhum motive, pouco Infrequente, que 
a ausencla do bacilo tuberculoso nfto seja re-
conhecida invariavelmente>, poucoa poderlam 
dizer se ha ou nfto bacilos. Ao escrever as his
tories cllnlcas deve-se tambem evitar transfor-
mar a linguagem simples dos enfermos na ea-
crita habitual dos llvros de texto. 
C R U E L D A D E — Este e, provavelmente, o 

pecado male important^ e mais difundldo. "t 
inconciente e devido, habitualmente, ft falta de 
tato. A crueldade mental e comum e se desen-
volve de tres manelras: a) falando demasiado; 
b) falando multo pouco; 3) esquecendo o en-
fermo. 

Quando se fala demasiado se sobrecarrega. 
com a angustia, a enfermidade que tratamos de 
curar. Antes de se dizer da molcstia devemos 
ponderar se isto val ajudar em alguma coisa 
o paciente. Quantos enfermos se sentient per-
feitamente bem antes de saber da pressfto ar
terial elevada ou de um sopro no coracfto. 

Quando se fala muito pouco, podemos, por 
outro lado, despertar no doente, temor ao 
desconhecido s agucar as suas lmaginacdes 
e superticoes. Os que tern uma artrite, tetnem 
o reumatismo; os bronquiticos receiam a tuber-

eulose, etc. Neste* caaos as expllcacoca sfto 
lmportantes e e dever do medico proporclona-
las. Ao dar alta a um enfermo deve-se in*-
trul-lo sobre o seu mal e contar-lhe o que se 
fea. tanto para destrulr os seu* temores como 
para, caso se submeta a tratamento com outro 
medico, poder eontar-lhe o que Ja foi felto. 

c) — Eaquece-se o doente nas dlscusaoes e 
conferencias aos pee da cam*, como se o en
fermo eativesse inconciente, ou sobre a me** 
de autopsia. Deve-se sempre evitar os <co-
chlchos* diante do enfermo e o mencionar en-
fermidades <pollssiIabicas». 

C R U E L D A D E FI8ICA — U m a forma desta 
<pec*do» e a super inveatigacAo. 8e um en
fermo estiver morrendo de cancer secundario, 
de modo que o primltivo aera facilmente des-
coberto na autopsia, 6 cruel fazer que esse 
paciente passe mal os seus ultimos dias. pon-
do-se o investlgador atra* do cancer prima-
rio. O doente que falece da insuficiencla car-
dlaca e menos infelta Bern cateteres cardia-
cos. punches arterial* a outras proves favo
rites dos que julgam o estado dos seus doen-
tes pelo gasto cardlaco em Utros por minuto, 
melhor do que pelo numero de escadas que 
possa subir. Ha outras, inumeras, ccruel-
dades menores* que podem ser facilmente evi-
tadas, tais como: dar diuretlcos mercurials ft 
nolte; pregar esparadrapo em regiSea com pelos; 
procurar aclorifria num paciente com anemia 
perniciosa e 20% de hemoglobina, etc. Pode-
se, muito bem, avaliar o lugar ende se deve 
colocar o esparadrapo ou melhorar a anemia 
para depots fazer a prova de suco-gastrico ao 
passo que a acloridrla nada tern com o estado 
do paciente. 

M A U S M O D O S — A grosaeria e uma gran-
de desvantagem no trato com oa enfermos. 

ou com oa colegas. Cora um enfermo d*re-»e 
evitar: a) imp*cientar-se ao tomar a historia 
de uma pessoa lenta; b) fazer chistee as castas 
dete; c) ler o periodico do paciente sobre a 
eama, demonstrando que afto mal* interesean-
tes as noticLas do que > que ele nos possa 
ter * dizer. 

Com as enfermcira* devemos evitar faml-
ll&ridadea, chama-la*. beiez*. minha flor, etc. 

Aoe colegas devemoe tratar sempre com 
corteala; aos noasos superlores devemos sem
pre o noeso respeito e atencfto evitando, natu-
ralmente a abajulacfto (entre nds, badalagem). 

fi convenlente pedir permissfto quando se 
val ver um doente no servico de outro colega 
e felicita-lo por suas publlc*c6es, trabalbos a 
homenagens recebldas. 

8UPER-ESPECIALIZACAO — SI justo que 
um medico tenha conheclmento e lnteresse es
pecial em certos temas, porem, e um erro 
lgnorar ou ser lndUerente com os demsia as-
suntos. O bom medico deve ser aprendiz de 
tudo e raeatre em algo. U m cirurglflo deve ser 
capax de calcular uma dieta simples de redu-
cfto ou receitar ferro para uma anemia sem ter-
que enviar o enfermo ao endocrinologist* ou ao 
hematologista. , 

Houve um oculist* que depots de examlnar 
um caso fez a seguinte not*: clsto pode ser 
parte de um sindrome de Laurence-Moon-
Bledl. Exlste algum dado de polldactilia? «0 
pi or da super-especial Izacfto 6 que muitos me
dicos creem eatar errados mesmo quando tra-
tam o caso o mais simples, se este cair dentro 
da eefera de outro especial 1st*. Nera todos os 
doentes com sintomas «funcionais» tern uma 
mente onde se traduz em complexos, regressoea 
ou slmbolizacdes; qualquer medico, com senso 
comum1, deve ser capaz de dar sftos conselhos 

para uma neurose simples. Ademeis, » super 
especlalizacAo faz que, por exemplo, o aler-
gista veja tudo atraves da alergia e crela que 
todo fenomeno no mundo seja dessa natureza. 

A M O R AO R A R O (Spanophilla). Este (, 
um caso sobretudo de estudantes. Na realld*-
de, enxaquecas e mais frequentemente a causa 
de cefalei* e vomitos que o tumor cerebral, « 
a atrofia do* musculo* da m&o 6 mais a meudo 
manifestacAo de artrite reumatoide do que en
fermidade do neuronio motor ou de costeU 
cervical. 

ESTUPIDES — Conslste na falta de senso 
comum. HA muitos tipos, porem. o mais co
mum € o automatlsmo terapeutico. Ao se pres-
crever um tratamento deve-«e ter presente i 
situacAo economlca, social, etc. do paciente. Or-
denar, por exemplo. uma dieta complicada a 
um operario e estupldez. 

PREGUICA — A preguic* em medicir* 
pode, tambem. ser fislca ou mental. Pel* pre-
gulc* fislca, delxa-ae, a* vezes, de se tomar • 
preeafto arterial, de se fazer um toque retal 
ou se passara por sobre uma regra de assepcia 
(flngir que nfto viu que a agulha para uma 
puncAo raquidea toeou a roup* da cam*) etc. 
A preguica mental 6 mais comum, sobretudo 
ao se fazer uma historia clinica; a dlstracAo 
com um doente que fornec* demasiados dados 
pouco fidedlgnoa; aceltar sem mais Interropa-
torios os dlagnosticos dados por outras pessoaa; 
contentar-se corn saber, por exemplo que 
paciente teve febre reumatica aoa IB anoa, ou 
que seu regime alimentar tern sido «suflcienter. 
Enflm temos preguica de pensar. Nfto acelte-
mos cagamente o dito por outros. e cultlvemos. 
sem chegar ao ceptlclsmo » duvida saudavel e 

fecund*. 
(Extraido do cThe Lancet* 11-358. 27-8-49) 

Professor Antonio de Almeida Prado 
(conclus&o da l.a pagina) 

relra; Miguel Couto; Ernst Breslau; Cassio 
Rolim. Discursos Clvicos. Aos professores de 
medicina de todo o pals. O dever dos cidadfto*. 
Varla: Tres prefacios: I) Medicina e Cirurgia; 
II) A hora dos mocos; III) Clinica Labora-
torio; Instruc&o e progresso. 

IX — LlcSes Cllnlcas (Volume de 290 pa
ginas). Editores M. Ponzlni & Cia. Rua Aa-
sembleia, 209 — Sfto Paulo — 1940, com a 
seguinte lndlce: Pleurlz colesterinico tuberculo
so; Epilepsia cardlaca; Sifilis cardio-aortica; 
Os sindromos abdominals agudos da tuberculose 
peritonial cronlca; Cisto hidatlco pedlculado 
da face inferior do figado; Aneurisma do seio 
de Valsalva ou diverticulo do pericardlo? Apen-
dicite cronlca e compreasfto da III porcAo do 
duodeno pelo pedlculo da arteria mesenteric*. 
Ulcera de estase; Etio-patogenla e slgnlflcocAo 
clinica do estomago cm cascata; Estigmas cll-
nlcos sanguineos; Infecc5es e Leucemlas; Es
tigmas clinicos sanguineos (II) Anemias e dla-
teaes hemorragicas; Slndromo cardio-anemlco. 
Reglatro fonocardlografico da III bulha; Flslo-
pat'ologla do* lctericlas; Diverticulo de Meckel 
de slntomatologia hemorragica; Algumas ne-
cessidades do ensino medico. 

X — As doenc** atraves dos seculos (Vo
lume de 415 paginas). «Sfio Paulo Medico*. 
Editora Ltda. Sfto Paulo, 1944, com os seguln-
tes capitulos: Introdu^fto; EvolucAo em pato
logia; As doenc** atraves da historia I; As 
doenc** atraves da historia — II; As doence* 
atraves dos paplros egipcios; As doenc** atra
ves da representacAo iconograflca artistic* <• 
funerarla — I; A* doenc** atrav6s da repre
sentacAo Iconograflca artistic* e funerarla — 
II; As doenc** atraves da* mumios; A* doen-
c** atraves das lesoes oeseaa pre-hlstorlcas — 
I; As doenc** atraves das lesoe* osseas pre
historic** — II; As doenc** atraves das lesoes 
osseas pre-hlstoricas — III; As doenc** atra
ves das lesoes osseas pre-hlstoricas — IV; Re-
troapecto geral conclusive 

XI — Estudos Medicos. (Volume de 280 
paginas). Sfto Paulo, 1947. Com o aeguinte in-
dice: Retroapecto evolutivo da clinica medica 
no Brasil; Pedro de Almeida Magalhftes; Clau
de Bernard; Corac.io reumatismal; No^Ses gerais 
de semlologia endocrina; Obsldado e ecu tra
tamento; Pleuri* lactcscente multiloculado tu
berculoso; Ictericla eapiroquetica benigna; 
Diagnostico diferenclal da* icterlcias; Mal de 
engasgo ou doenc* de Chagos? Blastomlcoses 
dos pulmoes e dos capsules suprarrenaia.. Sln
dromo de cardlaco negro; ConcepcAo patogenl-
ca e traComepto da ameblaae lntea.Unal; Aneu-
rlamas d'uploa da aorta intrapericardlca; A si
filis nas afecede* cardlo-vasculares,; Flsiopato-
logla topograflca das conexSes cerebelares; O 
enslnb da Propedeutlca. 

XII — Jornada de Democracla. (Discursos 
civlcos). Livrarla Martins. Editora Sfto Paulo 

XIH — Aneurisma de la aorta. Versfto cas-
telhana. Biblloteca Argentina de Medicina Bra-
silefta. Tomo VI. Buenos Aires — 1951. 

XIV — Vultos i tepia* medicos. Saraiva 
Editores S. A Sfto Paulo (No prelo), obde-
cendo a materia ft seguinte ordenacAo: Elo-
gios: Miguel Pereira; Rublfto Melra; Alolslo 
de Castro; Eduardo Monteiro; Auatregeallo; 
Cantidlo do Moura Campos; Waldemar Berar-
dinelll; Joaquim Morelra da Fonseca, Carlos 
Vlera de Morals e Paulo de Almeida Toledo; 
Adherbal Tolosa; Adolfo Schmidt Sarmento. 
Medicina Social e didatlca. Medicina e medicos 
na literatura atual; Rumos novoa da Medicina; 
A margem da medicina pslco-somatica; Brasil 

paralso das drogas; Congressos medicos; O II 
Congresso Medico Paulista; Prevldenci* e 
peculio medico; A luta contra o cancer; Cul-
tura medica e pletora proflsslonal; Cultura e 
formacao medica profisaionai; Enalno oficlal e 
docencla llvre; Eficiencla de enalno e limlta-
cfto de matrlcula. FESTIVIDADES JUBLLA-
RES: Discurso pronunciado na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de Sfto Paulo em aessfto 
conjunta com a AssoclacAo. Paulista de Medi
cina; Discurso proferido na seasao solene da 
CongregacAo da Faculdade de Medicina de Sfto 
Paulo; Discurso pronunciado no banquet*, no 
Hotel Esplanade, oferecldo por amigos e cole
gas. TRES PREFACIOS: Impaludismo de on-
tem e de hoje; Cultura e tecnlca; Nutricfto a 
produtividade. Varla: Polltlca e moral; A mis-
sfto da* Universidade*; Laboratorio a Clinic*; 
Amldala* e tnfeccfto local; Qua! a obra prima 
da literatura nacional? Sera brasllelro um 
tipo inferior? Coleglo Nossa Senhora do Patro-
cinlo de Itu e Madre Maria Teodora. ULTI
M O S ESCRITOS MEDICOS. A cirrose hepato-
oaplenomegallc* por esquistossomose de Man-
son — Plrajft da Sllva; Aspectos anatomo-cll-
nicos da esquistossomose cardio-pulmonar; Sln
dromo de cardlaco negro; Amlloldose artrite 
reumatoide. 

Reallzou olem dlsso, conferencias e ex-
posicoes orals em Sociedade* medica* do pats 
e eatrangelraa. 

ATIVIDADES DIDATICAS 
E UNIVERSITARIA3. 

Tlrantes curtl&simos perlodoa de licenc* por 
motlvoa partlculares e gozo de licence pre-
mlo em 1937, exerceu intense e assiduamente 
o magisterio durante 36 onos, nos primclroa 
anoa dedicado prlncipalmente ao ensino da pro
pedeutlca e noe ultlmoa ao da Clinica Pato
logia. 

Fora do enalno ofllcal, partlclpou de cursos 
llvres, tela oa do Patologia Digestlva, promo-
vldo pela AssociacAo Paulista de Medicina e da 
Santa Casa de Misericordla do Rio de Janeiro, 
dcsenvolvido era 12 aulas, com programs* prer 
vlamente ossentado e anunclado. Insplrou e or-
gulu multo* tesea de formatura da Faculdade 
de Sfto Paulo; arguiu concursos de docencla 
livro e de catedratico, nessa Faculdade, na Es
cola Paulista.de'Medlicna e em outras do pals 
(Rio de Janeiro, Bahla, Rio Grande do Sul). 
Instltulu. e manteve sempre, no seu Service, 
cursos de con'ferencl* e dldatlcos, cursos de 
ferias para estudantes", regldos pelos asslsten-
tes oficiols e extranumerarlos da cadeira. Tern 
lntegrado comlasoes elqitas pel* Congregacfto 
para organlzacAo do Regulamento e pianos de 
reforma do ensino. Serviu anos a flo, como 
inapetor de Ensino, cargo hoje extlnto a quo 
se atribulam, na epoca, funcoes fiscallzadora* 
da eflclencis. do ensino, da bbservancla do re
gulamento e de supervlsfto da* teses de dou-
toromento. Ainda por eleicAo da Congregacfto, 
fez parte do Conselho Tecnico Admlnlstratlvo 
e do Conselho do Hospital das Clinlcas a quo 
preatou servico durante o primelro ano do*seu 
funclonamento. Fol correlator das • tSugestoesV 
unanlmemente aprovadas pela Congregacfto 'e 
cnvladas, durante a Dlretorla Cunha Mota, ao' 
Governo Federal, para melhora do ensino me-« 
dlco nacional. elaboradas pelo Conselho Tec--
nico Admlnlstratlvo da Faculdade de Medicina 

de Sfto'Paulo (1940). " "- ' - " " 
Apreaentou em dezembro de 1946, ft con-

slderacao do Conselho Tecnico Admlnlstratlvo 
uma longa oxpoal̂ tto- de motlvos Justificative 
da criacAo da- Catedra de' Semiorogla,- como 
materia autonoma o lndlce fundamental; •-"* 

Reallzou, no Rio de Janeiro, no centro 
cEstudos br**ilelros>, urn* exposicAo sobre en
sino medico, debatlda pelos professores Roch* 
Vaz e Alvaro Osorio de Almeida, da Capital 
da Republic*, Sous* Campos e Andre Dreyfus, 
de Sfto Paulo. 

Tomou parte na Comiasfto, nomeada pelo 
entfto Dlretor, o Prof. Arnaido Vielra de Car-
valho, para repreaentar esta Faculdade na 
inauguracAo do novo edlflcio da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 1918. 

Representou Faculdade de Sfto Paulo, 
como delegado no VI Congresso Medico Ar-
gentlno de Medicina Interna, reunido em Cor
doba, em 1937. 

Como Secretarlo da Educacfto, na interven-
tpri* de Laudo de Camargo, nomeou a pri
meira comiasfto, constltuida pelos professores 
Alcantara Machado, Lucio Martina Rodrigues, 
Raul Briquet, Fernando Azevedo a pelo Dr. 
JUlio de Mesquita Fllho, redator do cEstado 
de' Sfto Paulo», grande propugnador da Idela, 
para estudar as base* da Universidade paulis
ta, * qual. ampliada depots no governo de Ar
mando Salle* de Olivelra. levou a cabo o mog-
no cometlmento, e entre cujos componente* 
figuravam os nomes doa professores R*ul Bri-
qUet, Fernando Axevedo e Dr. Julio de Mesqui
ta Fllho, remaneecentc* Jo primltivo nucleo or-
ganlzador. ' -

Na diretoria da Faculdade de FUosofla Cl-
enctos e Letraa redigiu, com a prestante cola-
boracfto do Prof. Agular Pupo, o '• Regulamento 
dessa InstttuicAo recem-introduzlda no nosso 
ensino superior, o primelro feito no pais, sem 

similar no padrao federal; coligiu o material, 
redigiu e fez publicar os numeros do cAnuario* 
referentes aos anos iniclaia da vida da Facul
dade, 1934 a 193€; fundou os eBoletins* cien-
tiflcos, publlcacSe* que. em conjunto com o 
<Anuario>, dfto notieia de toda a vida, escolar 
e produUva. daquele grande centro de estudos; 
adquiriu duas btbltotecas partlculares, a do 
Prof. Bresslau, falecldo na regencia da cadeira 
de Zoologia, compreendendo grande numero de 
obra* classic** e modern** olem de 20.000 se-
paratos, a do historiador Alberto Lamego. 
em que se encontra quase toda a literatura 
referente ft Historia do Brasil, Inclusive grande 
copla de documentos rarisaimo*. 

E m julho de 1944 foi designado pelo In-
terventor Federal, por indlcacAo da Congrega
cfto da Faculdade de Medicina. para integrar 
o Conselho de Assistencla Public* do Estado. 
no* tenr.oe do Decreto n. 1398 de 16 de moJo 
do mesroo ano. a cujaa funcoes, consideradas 
relevante*. incumbern coordenar, superintendcr 
os serricos a que »e rcfere o decreto acima 

menclonado. 
Por ocaslfto do seu Jublleo profeeeoral. err 

1941, publlcou-ae um livro comeroorativo, de 
mais de 1.000 pagina* dc textb. era numero 
especial dos cArquivoa de Cirurgia Clinica «? 
Experimental*, homenagem de amigos, colegas 
e dlsctpulos, com valtoalsslma e cxtensa cola-
bor»cAo cientifica nacional e sul-amerieana. 

Aposentou-se. voluntarlamente. em mar^o 
de 1951. Por ato da Congregacfto da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Sfto Paulo, 
recebeu era agosto de 1951. o titulo de Profes
sor Emerito daquelo lnstitulcfto untversitarla. 

B0CAGE E A MEDICINA 
«De medicina e de louco cada um t*m 

um pouco...» 

Docage que d* louco parece ter Udo 

muito, nao era grand* entusiasta da art* 

de curar nao perdia a oportunidad* de 

brindar os eaculapios da epoca com epigra-

mau e madrigrais, oficio em" que era bem 
versado o «pueta> de Portugal. Se nao, 

vejamos: 

U m chapado, um retumbant* 

Corlfeu d;i medicina. 

Certa menina adorava . 
E adoeceu-lhe a menina 

Eis para ctird-la o chamam 

Peia aiita "fania que tem; 
Geme doutor, e responde: 

Nao vou que Ihe quero bem 

O pulso paterno apalpa, 

E receitar pols Ja val: . 
DU-lhe o velho suspiraado; 

«Repara que sou teu pal!» 

Estando enformo um poeta 
Foi vislta-lo um dbtitor, 

E om rigorosa dieta 

Logo, Jogo o mandou pdr. 

«Regule-se, coma- pouco» 
Dl/.-lho o medico eminente; 
«A1, senhor! (acode o louco), 
Por Lsso * qu^^estou doente»». 

Rival de Socage, tambem portugufis • 

poeta, viveu na meama epoca Curvo Se-
medo, que nos deixou esta delicada l*m-

branca: 

<K) medico 6 sempre um cego, 
Qob tem na m&o um cajado; 

Para exercer seu emprego 
E* pelo enfermo chamado. 

Lutando v* co'a molestia 
Que* A" contenda" p̂ >r termo; 

Ergue o pan, da sem detenca; 

Mata, se acerta no enfermo, 

Cura so esmaga a doenca». 

. • U m velho caiu na cama 
Tinha um fllho Esculaplno, 

? • .' "*-''*« 
Que. para adlvinhacao 
Campava de • ter bom tino. 

DEFINIfvOES 

Neurologlsta 6 aquele que sabe tudo 

e nfto fa/, nada. 
Orurgifto 6 aquele quo nfto sabe nada 

e' fax "tudo. 
Obstetra 6 aquele que nfto sabe nada 

e nfto faz nada. - -

-~+~*r" 

IPlPIll POMADA: - Sulfa em alta cutracao, associate as vitaminas A e D do oleo k figado de 
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0 C.A.O.C. e as Semanas Brasileiras de Debates Cientificos 
WILLIAM SAAD H O S S N E 

Presidente do Departamento Ctentffico 

Ao dar pubHcacfto ao presente artigo 

(cinos por flnalidade unlca < exdusiva 

esclarecer os colegas sobre os incidentes 

ocorridos durante a realizacfto da VSBDC. 

Nfto pretendemos com estas linhas se-

mear discordias ou eivar atritos entre os 

estudantes dc Medicina do Brasil. Esta 
atitude nfto seria dlgna de nos que sem

pre nos batemos pela crlacfto de um es-

pirito universitario entre os academicos 

de medicina, embora muitas vezes atin-
^hido interesses partlculares e angariando 

antipatias. Cremos de interesse mn ra-

pido esboco sobre as «Semanas Brasilei

ras de Debates Cientificos», para melhor 

julgarmos da situacfto atual. 

A I.a SBDC realizada cm seu berco 

de origem, em Niterdi, seguiu-se a n.a 

SBDC com scde em Porto Alegre e onde 
a nossa delegacfto se fez representar com 

apenas u m trabalho que, alias, fol pre-

miado. 
E m 1949 preparavam-se os estudan

tes da Faculdade para > V.o Congresso 

Medico Academico que teve por sede 

Faculdade de Medicina da Baliia. Infeliz-

mente esse Congresso nfto se realizou ate 

hoje. 

Avisados ft ultima hora da reallza

cfto da UI.o SBDC, no Rio de Janeiro » 

delegacfto do C A O C dela participou con-

soguindo boa atuacfto partlcularmcnte nos 
debates e na organizacfto do regimento 

da SBDC. 

A lV.a SBDC deveria ter por sede 

Sao Paulo e ser patrocinada pela Facul

dade do Medicina da USP pela Escola 

Paulista de Medicina. Entretanto, por va-
rios motivos julgaram os dirigentes dos 

Departamentos Cientificos, impossivel 

reallzacfto do Congresso. 

Convidados ft participar das ativida-

des do D C e lnteirados da importftneia de 

tal conclave, estabelecemos contacto com 
os colegas de Curitiba e de Sfto Salvador, 

no sentido de uma dessas Faculdades pa-
trocinar a, IV.a SBDC, uma vez que os 

Presidentes dos Departamentos Cientificos 
do C A O C do C A P B nfto viam posslblli-

dades de patrocinar essa Semana. 

Foi asslm que em outubro de 1950 

realizou-so a IV.a SBDC em Sfto Salvador 

sob patrocinlo da Faculdade de Medi

cina da Bahia. 

\ relacao dos premlos obtidos pela 

iu>s,sa delegacfto acha-se publicada na Ke-

vlsta de Medicina, n,* de maio. Cumpre, 

porem, ressaltar que dos tres trabalho* 

que obtlveram nota 10, em todos os Itens 
de julgamento e com todos os professores, 

dols eram nossos (Clinica Medica e Cli

nica Cirurgica). 

Sfto Paulo, por lntermedio da F M U S P 
i "in.i'. n, cada vez mais, malor contacto 

niaior interesse pela S B D C . 

A V.a SBDC, conforme decisfto to-

mada na Bahia e m 50 deveria reallzar-se 

era julho de 1951 no Recife. 

A o se Iniciar o ano letivo e com ele as 

atividades do D C afixamos imedlatamente a 

data do Congresso e, atraves de cartazes e 

folhetins dlstribuldes juntamente com o n.« 
de marco de 1931 da Revista de Medicina, 
Bos punbamos ft dlsposicfto dos colegas 

Por estas noites frias... 
Por estas noites frias, em meio ft 

[garoa fin* 

Vagoeio, sem rurao, pela ctdade, 
Buscando, e m cada cant*, e m cada 

[esquina, 

U m a Uusfto perdida, u m a saudade! 

E, so eneoatrar ein cada canto, em 
[cada esqulna, 

U m a Uusfto perdida, u m a saudade, 

Oontlnuarei a vagar, sob a garoa fina, 

iVlas nia* sem fim desta cidade, 

6ft, a esperar que a madrugada che-
[gando 

An uncle e m pouco u m novo dla. 
D m e m que contlnuarei esperand* 

£ que termlnarft numa nolte fria, 

Nolle e m que procuqarei pela cidade 

I m a Uusfto perdida. u m a saudade.. 

W. B. X4fl 

para qualqner esclareclmento, inclusive 

obtendo separata*, artigos e mesmo orien-

tacfto cientifica por parte do nosso Con
selho Consultlvo. 

Nossos esforcos foram coroados de 

pleno exlto pois para n V.a S B D C foram 

inscritos nada menos de 36 trabalhos cien

tificos, fa to «virgem» nas atividades cien-

tificas dos estudantes dc Medicina, no 
mundo, talvez, conforme as palavras do 

prof. Jaime Cavalcante. 

E m junho, nfto tendo recebido nenhu-

m a comunicacfto dos colegas de Recife, 

dirigimos aos mesmos pedidos de infor-
macfto sobre andamento da V.a SBDC. 

Nfto recebemos, porem, resposta al-

gtuna. 

E m setembro, atraves de telegramas 

tivemos noticias de que os colegas do 

norte realizariam a Semana de 13 20 

de outubro. Pelos estatutos e m vigor, 

Inscrlcfto dos trabalhos bem como u, clas-

sificacfto dos mesmos dentrc os grupos 

deveria ser feita ate 15 dias antes da 

reallzacfto do Congresso, isto e, ate 29 de 

setembro. A nossa delegacfto enviou tele-

grama pedindo inscrlcfto, e rclacfto dos 

trabalhos por via a6rea no dia 17 de se

tembro, aproximadamente u m raes antes 

da data estipulada para a realizacfto do 

Congresso. Posteriormente a esse tele-

grama o colega Antonio Sesso enviou ou

tro telegrama sollcitando inclusfto de 

u m seu trabalho na relacfto que jft havia 

sido envlada pela nossa delegacfto. 

Os trabalhos inscritos pelos colegas 

da nossa Faculdade foram apresentados 

prlmeiramente, n u m Congresso interno, 

perante Assistentes e Livre Docentes, ofi-

cialmente convidados, sofrendo os traba

lhos criticas sugestoes e preparando os 

colegas para a sua apresentacfto. 

Baseados no pareccr de Comlssdes 

julgadoras podernos dizer que os nossos 

trabalhos eram realmentc bons, alguns 

deles completamente originals. 

Estavamos, asslm, preparados para a. 

V.a S B D C . Entretanto, varias dificuldades 
surgiram. Recebeu a Reitoria, comunicacfto 
oficial sobre a realizacfto do Congresso, 

com a solicitacfto de nos coneeder os pas
ses para a viagem, como se deu por oca-

sifto da IV Semana. 

A ultima hora, por6m, Reitoria, in-

fellzmente, nfto nos forneceu as passagens 

pedidas. 

Apeiamos entfto para o Diretor da 

Faculdade de Medicina. A o espirito com-

preenslvo, ft colaboracfto irrestrita do prof. 

Jaime Cavalcante rendemos aqui a nossa 

homenagem. Nfto fosse apolo dado pelo 
prof. Cavalcante, nfto tcriamos partido 

para Recife. 

C o m a verba concedida pelo Diretor 

da Faculdade, com dinheiro da D C con-

eedido pela Diretoria do C A O C compra-
mos as passagens para «* nossa delegacfto 

que deveria partir no dia IS de novembro. 

Infelizmente a nossa partlda nfto se deu, 
por estar interditada » rota Sfto Paulo-
Rio e somente chegamos era Recife no 
dia. 15 de novembro sendo que os trabalhos 

cientificos terlam Inicio no dia 16. 

Os colegas poderfto imnginar como se 
encontrarum os nossos representantes 

quando chegados no Recife, foram Infor-
mados de que a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Sfto Paulo nfto tlnha di-
relto de participar da V.a SBDC, acrescen-
tando que nfto teriamos direito ft estadla 

prevista pelos estatutos. 

Pediram os nossos colegas que os tra
balhos que levavam fossem apresentados 

nas sessoes desse dla, sob inscricfto condi-
cional ate que, chegando o chefe da Dele
gacfto, que cedera seu lugar a u m dos 
colegas que deveria apresentar seu tra
balho naquele dla, fosse o assunto posto 
e m dlscussfto. Mas, nem isto fol aceito. 

Dlante destes fatos nossos colegas da Fa
culdade, pediram u m a Assemblela extra-
ordlnftria a fim de tratar do assunto. Du

rante a reallzacfto dessa Assemblela de 
banoadas, realizada no me s m o dia, fleou 
esclareddo que a nossa Faculdade nfto 
M-»a representada, exceto por irm repre

sentante, pois nfto havia sldo pedlda 1ns-
erlefto dos trabalhos. Argumentaram os 
•ossos colegas, tentando mostrar que u 

D C envtara a relacfto dos trabalhos com 
u m me* de aatecr.dencia e que, apesar de 
tudo, era outroi f'ongressos, outras dele
gacies que nea se^.uer havlam pedido ins

crlcfto foram aceftas. 

O telegrama do colega Sesso era claro 

dizia: ccpeco inclulr E N T R E O S TRA

BALHOS DA FACULDADE DE MEDI
CINA DE SAO PAULO, seguinte tra
balho. .,» 'i 

Essa era mais uma prova de que lia-
via sldo envlada a nossa relacao dos tra

balhos. 

jf [ Nada, porem, consegulu convencer os 

colegas de outros Estados que teimavam 

em que Sfto Paulo nfto havia envlado n 

relacfto dos trabalhos. Enflm, exlstla uma 
opinlfto dominante: nfto aceltar os nossos 

trabalhos. 

No dia seguinte, com a chegada do 

chefe da Delegacfto, foi pedida nova reu-

nifto a fim de que melhor se esclarecessc a 

situacfto. Informado pela mesa dc que Sfto 
Paulo nfto fora aceito como participante 

da V.a Semana, por nfto ter pedido Inscri

cfto, nrgumentamos que as provas de que 
haviaraos envlado o pedido de inscricfto 

eram sobejas que talvez Correio ti-
vesse motivado esse cmbaraco; apesar de 

ter apelado pant o bom-senso de todos os 

presentes, mostrando que tun fato aciden-

tal, completamente independente da nossa 

vontade iria impedir a apresentacfto de 

trabalhos cientificos de colegas do mesmo 

Brasil, a votacfto foi contraria aos nossos 

desejos. Na l.a votacfto votaram it nosso 

favor a Delegacfto do Rio Grande do Sul e 
a de Pernambuco (ultima a votar) cn-

quanto » Escola Paulista dc Medicina, se 

absteve do voto. 

Na 2.a votacfto nos denun votos fa-

vorftveis o Rio Grande do Sul, a Escola 

Paulista de Medicina e Pernambuco (ulti

mo a votar). Declaramos sinecramentc aos 

colegas que ambiente que encontramos 
era completamente desfavoravel, quase 

chegando a hostil. 

Embora reconhecesse a Mesa Direto-

ra, um dos nossos colegas, como congros-

sista, nos pedidos de consulta as vurias 

bancadas Delegacfto de Sfto Paulo nem 

sequer era mencionada. Argumentava a 
Mesa que a nossa Delegacfto nfto tinha nm 

Chefe inscrito. Ora, pelos Hens dos esta
tutos « unico representante que pode del-
xar de ter trabalho cientifico 6 Che

fe da Delegacfto. No nosso caso, ainda 
que nfto fosse aceita *. nossa inscricfto, 

devcr-se-ia recenhecer a nossa qualldadc 

de Chefe de Delegacfto fato contra o qual 

a Mesa se opds. Chocou-nos profundamen-

te, despertando vivos protcstos do nossa 

parte essa atitude antipatica e antl-demo-
crfttlca. Nfto podiamos admltlr o nao re-

conhecimento do CAOC. Nenhum repre

sentante protestou contra esta atltudc 
Acusados de «transgrcssores» pelo Presi

dente da Mesa provamos que so exlstla 

transgressfto nfto era de nossa parte, mas 
por parte dos organlzadores da Semana. 
em ultima analise da Mesa Diretivn. 

Com efelto, estudando os estatutos 
que estavam sendo seguidos notamos que 

os mesmos que os que vigoravam durante 
.. ID! SBDC < nfto os que deveriam reger 

a V.» SBDC. 

Argumentava a Mesa — vejam » 
puerilidade de tal justlflcativa — que os 
estatutos nfto foram postos em vigor por 
terem sido perdldos que nenhuma Fa
culdade os possuia. Ora, pessoahnente 

confessamos nfto ter recebido pedido al-
gum nesse sentido e ainda mais, possuia-
mos uma copia desses estatutos que, 
fellzmente e por extranha colncldencia se 

achavam em nossas mftos. 

Tentaram deturpar nossas criticas 
aflrmando que nfto havia dlferenca entre 

os dots estatutos. Provamos, item por 
Item, as modlfleacoes introduzidas no cNo-
vo regunentos. Nem asslm se convence-

ram os colegas de todo o BrasiL Fatos 
desse tipo caracterixaram os Incidentes. 
A argumentacfto era mieril, sem funda-
mento. Assim, por exemplo, houve quern 
achasse que os nossos trabalhos eram em 
numero elevado por isso nfto deveriam ser 
aceltos pois isso acarretaria em prolon-
gamento das sessoes. Dlante desses fatos 
e man tendo sempre atitudes ponderadas 
encerramos a dlscussfto retlrando-nos do 
Congresso com as segulntes palavras «In-
fellzmente este lneidente i uma prova da 
falta absoluta de espirito universitario no 
Bra.sfl e de falta complcta de formacfto 
para Cons^essos Cientificos. Encerramos a 
dlscussfto, pois hugamos, dlante das opi-
nioes expostas pelos colegas impossivel 

qoalquer entendimento)'. 

Lamentando o fato, frizamos entre
tanto que nfto seria este incidente que rro-

diflcaria a atitude do C A O C que estaria, 
como alias sempre esteve, de bracos aber-
tos pondo os seus prestimos aos Estudan
tes de Medicina do Brasil. 

oCo 
Desejamos acrescentar a tudo i que 

aclma dissemos que a convitc do Dr. Noel 
Sette, tivemos oportunidade de apresentar 
os nossos trabalhos no «Centro de Estu

dos da Cadeira dc Tcrapcutlca Clinica» 
de Recife, e entfto ouvimos desse Uustre 
medico do Norte, membro de uma das ban-

cas cxaminadoras da V.a SBDC que os 
estudantes de medicina da Faculdade de 

Sfto Paulo estavam de parabens pela ex-
celencia dos trabalhos apresentados e que 

lamentava que os denials estudantes do 

Brazil nao tivessem tldo a oportunidade de 
ouvir os univcrsiturios paulistas. 

Retlrando-sc da \r.» SBDC, a delega
cfto da Faculdade de Medicina dc Sao 
Paulo enviou ft mesa dirctiva o seguinte 
oficio: 
A O SPv. PRESIDENTE D A V 

Considerando que uma das flnalida-
des das Semanas Brasileiras de Debates 
Cientificos 6 Intensificar c ampliar o sen-

tiraento de fraternldadc entre as Entida-

des Estudantls os estudantes de me

dicina; 
Considerando-se a nossa Delegacfto 

prejudlcada pela decisfto tomada pela As-

scmbl6ia das Bancadas; 
Considerando tal decisfto uma afron-

ta ao espirito universitario, que deveria 
orientar as reuni5es dos estudantes do 

Brasil; 
Considerando que nao foram aceita*. 

pela Mesa Diretiva, as credenciais do 

Chefo da Delcgac3e, o que equivale ao nao 
rcconhecimcnto do Bepartamento Cienti

fico do Centro Academico «Osvaldo Cru>i» 
da Faculdade de Medicina da Universidade 

dc Sfto Paulo; 
Considerando o fato de que, embora 

aceito o nosso colega Antonio Sesso, como 

representante da Delegacfto de Sfto Paulo, 
o mesmo nfto era consultado nas oeasloe^ 
em que se dlrlgia pedidos dc consulta as 
varias bancadas, como tambem nfto era 
convidado i% participar das atividades ofi-

clais da Semana; 
Resotvemos sollcitar ao prezado cole

ga, n retlrada da inscricfto dos trabalho* 
i da Inscricfto da nossa Delegacfto, qua 

alias fazemos com pesar. 
Conslguamos tambem, aosso senti-

mento de magna por tudo « que foi deci-
dldo, fazendo votos para que incidentes 

como estes nfto mais se repitam, pois o* 
consideramos macula nas aUvidades uni-

versitarias. 
Sem mais, subscrevemo-nos 

William Saad Hossac, Ntt»-

aiel Sllva, Terezlnha Vcrrastr* 
Bomea Clanclarnlo, JwS Dntrs d< 
OUveira, Enric* Coelho, Aatonl* 
gesso, Victor Nossenewetg, Rath 

Bftnteg. 
Recife, 18 de outubro de 1 M 1 

Hipocrates 
A malor das figuras da medicina «ntig* 

6 Hipdcrate* de Cos. Exlstem ccrca de 70 obras 
que Ibe sfto atribuidos, ma* que, cm exame 
mais acurado, demonstram ter sldo redigldaa 
p*or mftos diversaa. 

Hipocrates nasccu na llha de Cos. all por 
460 A. C. Ate que ponto c de responsavel pel** 
70 obras que lbe atribuem, e cousa que nfto 
»e sabe. Bast* que se diga que entre os seculos 
IV e V A. C. essa* obras estavam sendo es-
crita* e que, pela primeira vez na bistoria do 
mundo, ela* revelavam nfto somente uma >....-
ncna pratica, como tambem cientifica ou, no 
minraio, fitosofica, de encarar a medicina. A 
teoria hlpocratica da medicina, jA hoje em dl*. 
nfto eeria 1ft muito dc ee aceltar, pois que 
estavam os gregos, evidentemente, multo long* 
de possuir a main remota das idcla* a respelto 
do funclonamento do corpo. 

Acreditava-se que o corpo constava de 4 
liquidos fundamentals ou humores.* a saber, a 
fleugma, o sangue, a bile amarela e a bile 
negro, sendo que a mistura harmonica de 
todos yuatro vlnba a ser a condlcfto de saude 
perfeit*. Alem dlsso. ainda preclaavom ser equl-
librados o* 4 «poderca» do color, do frio da 
umldado e da aecura. A nocfto eegundo a 
qual o corpo sadio se acha em cqullibrio dina-
mico era sensata, r/.oa a teoria em si 6 intcl-
ramente inutll como gula do dlagnostico ou 
do tratamento. Todavla, como sempre acontece 
na medicina, os homens cram mclhore* que as 
teoria* e acreace quo se eneontram no* llvroa 
de Hipocrate* dencrlcftes llndamcnte claras e 
precise* de case*, verdadelros modeloa de ob-
Bervacfto clinic*. 

(cPequena Historia da Clencia» de F. 
Bberwood Taylor). 
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NOTICIAS CIENTI'FICAS 
Diretoria do A apao da Vitamina C 

na cicatrizacao das feridas Departamento Cientifico 
z=-_-=z para 1952 -——:.—:— 
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Constitue a cicatrizacfto um fenOraeno bioldgico fundamental, 

inerente <* todos os tecldos. Trata-se de processo do extrema Impor-

tancia. A Cirurgia, por exemplo, depende da cicatrizacfto esta, por 

sua vez, sofre influencia de fendmenos locais gerals. 

Alem dos beneficios decorrentes da reduefto da contamina-

cfto, da reduefto da quantidade de tecldos desvitalizados e a imoblllzacfto 

e repouso da ferida, sdbre o processo cicatricial, existe a interferencia de 

fatores gerais. Entre tais fatores gerals avultam u idade, a desidra-

tacfto, a hipoproteinemia as vitaminas. A cicatrizacfto nos individuos 

idosos e mais precftria necessitando, as pessoas idosas, maiores cuidados 

sob esse aspecto: tal fato foi positlvado inclusive em verificacoes experi-

nientais. A desldratacfto 6 prejudicial ao processo por acarretar 

ocorrencia de fase exsudatlva mais longa e fase proliferativa mais lenta. 

A influencia da hipoproteinemia pode decorrer da diminuicfto da pressfto 

osmotica, o que faculta o aparecimento de edema, ou do retardo na acfto 

celular de proliferac&o; talvez esses dols fatores atuem concomltante-

mente. 

No que diz respeito as vitaminas, apenas o papcl da vita-

mina C esta bem estabelecido. E m individuos com Escorbuto nfto so 

nfto ha cicatrizacfto das feridas, como se abrem cicatrizes antlgas. Ex-

perimentaimente foi demonstrado que a vitamina C e indlspensavel a 

formacfto da substftneia colagena inter-celular. Assim sendo, flea patente 

a influencia de tal vitamina no importante campo da cicatrizacfto das 

feridas. Decorre, desse conheclmento, a necessidade de nfto liaver des-

culdo no que respeita ao seu suprimento. A acfto de outras vitaminas, 

que nfto a vitamina C, no processo cicatricial, nfto esta bem patenteada. 

Quanto ft cicatrizacfto, maximo que se pode fazer e criar 

boas condicoes para que ela se processe devidamentc; nunca, porem, 

pelo menus ate o momento atual, se poderft tentar apressa-la. Portanto, 

um dos indices * serem bem cuidados e aquele relacionado ao correto 

suprimento de vitamina C. 

V. A. N. 

•^•^•••••^•^•^•^•••^•HB^BBj 

Presidente 
PAULO ZUPPO 

ccocc.'> -.czorccxc • y>^c'.cc^occooco<x)cccoooccoocc>cccoocccc'cccccc xctcc- -c coccccccc-ccccccccocrc<-' 

l.o secretario 

JORGE HADDAD 

2.o secretArio 
FAUSI ATIQUE 
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V I T A C ! N 
EM 3 TIPOS 

D R A G E A S : — Cada drftgea contemi 

A M P O L A S : — (Tipo normal) — Cada ampola contem: 

A M P O L A S : — (Tipo forte) — Cada ampola contem: 

Vitamina C (acido asc6rbieo) 0.05 g 

Excipiente q.s.p 0,20 g 

Vitamina C (acido asc6rbico) 0,125 g 

Solucfto de fosfato de sodio 2<7c em agua 

distilada q.s.p 2 cm3 

Vitamina C (acido ascdrbico) 0,50 g 

Solug&o de fosfato de sodio a 2r/c em agua 

distilada q.s.p 5 c m 3 

INDICACOES 

Avitaminose C suas manifestagocs (Diatese hemorragica 

— Molestia de Werlhof — Escorbuto sindromes escorbuticas) — 

Mol6stias infecciosas agudas cronicas — Auxiliar dos processes cica- V 

tricials. 

Companhia Farmaceuiica Brasileira 
VICENTE AMATO SOBRiNHO S. A. 

Pra<;a da Liberdade, 91 — Tel. 3 6 - 2 8 2 2 — Caixa Postal, 2438 — S A O P A U L O 
*-4 

A S E P T I L M l LI L: - Flalil-sullaliazol, sullaniifa p e a absorvldo, assQCiado as viiamiis K g 

SEPTIL R I N O : — Sulfa e efedrina. associadas pa 
lanxenlo eliologico e siniomdiico de afechoes 

vias asreas superiores. 
o ir 
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Formatura de 1951 
Paraninfo Professor Luiz V. Decourl 

Realixa-sc no dia 21 de dezembro as 20,30 h. 
no Teatro Municipal a cerlmonia de colacfto 
de grau da turma de 19S1. da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Sao Paulo 

Fol escolhido para Paraninfo Prof. Luiz 
V. Decourt, por todos os titulos merecedor des
ta just* homenagem que lbe prestam oa dou-
torandos que se despedem este ano. Ser&o ainda 
homenageados os sra. Prof. Alipio Corre* Neto; 
Prof. Oodoy Moreira; Prof. Pedro dc Alcan
tara; Dr. Bernardino Tranches! Dr. FIori*no 
de Almeida, Dr. Daclo do Amaral; Dr. Walter 
Qdgard Maffey, Dr. Jose Montelro; Dr. Orlando 
Aidar, Dr. Hern an i Lotufo e Dr. Carmino Ca-
ricchlo. Sera prestada homenagem postuma ao 
i lustre Prof. G«raldo Horaclo de Paula Souza. 

Para orador da turma fol eleito 
Isac Guz. 

Ddo. 

Sfto os seguintes os forraandos de 1951. 

1 — Abram Benjan Fajer 
2 — Alba Sanches 
3 — Alfredo Lagonegro 
4 — Amllcar Yasbek 
5 — Antonio Bento Furtado de Men-

donga Netto 
6 — Antonio Carlos da Costa Bueno 
7 — Antonio Carlos Debes 
8 — Antonio Inocente Roque Funcia 
9 — Antonio Spina Franga Netto 
10 — Benedito Jos6 de Cunto 
11 — Caio de Araujo Lima 
12 — Carlos Zamot 
13 — Cassio Valentim Penteado 
14 — Chafi Savala 
15 — Cristovam Pacheco Ferreira de Sa 
16 — Chusei Jukemura 
17 — Dante Ancone Montagnana 
18 — Divo Leonardo Sanioto 
19 — Edmundo Zarzur 
20 — Edsel Maria Gallacci 
21 — Elias Villela Lemos Monteiro 
22 — Emil Sabbaga 
23 — Eneas Brasiliense Fusco 
24 — Enide LLsboa do Nascimento 
25 — Fabio Freire 
26 — Fuad Kassab 
27 — Gentil Moreira Filho 
28 — Gildo da Rocha Britto 
29 — Hersz Josek Trajber 
30 — Isac Guz 
31 — Jamil Maluf 
32 — Joao Delfino Michaelson Bernar

do Alvarenga Rossi 
33 — Jofto Ferreira de Mello 
34 — Jofto Valente Barbas Filho 
35 — Joaquim Jacintho Floriano de 

Toledo 
36 — Jorge Alberto Fonseca Caldeira 
37 — Jos6 de Araujo 
38 — Jose de Carvalho GuimarSes 
39 — Jose Donato de Prospero 
40 — Jos6 Eduardo Dutra de Ollveira 
41 — Jos6 Lodovici 
42 — Julio Timoner 
43 — Luigi Frankenthal 
44 — Luiz Caetano da Silva 
45 — Marcelo Edgard Drouet 
46 — Mario Elias Arra 

Prof. Luis V. Decourt 

47 — Mario Nuncs Miranda 
48 — Michel Chebli Maluf 
49 — Motaury Moreira Porto 
50 — Murillo Rodrigues Viotti 
51 — Nathanael Silva 
52 — Nazareth Nunes Abreu 
53 — Nelson Abrfto 
54 — Nelson Teixeira CandeLiria 
55 — Osvaldo Jesus de Ollveira Lima 
56 — Paschoal Salvia 
57 — Paulo David Branco 
58 — Petrdnio Stamato Reiff 
59 
60 dc Almeida 

Radi Macruz 
Roberto Araujo 
Moura 

61 — Roberto de Barros 
62 — Roberto Brdlio 
63 — Roberto Guidoni 
64 — R o m e u Cianclarulo 
65 — Rubens Branso 
66 — Rubens Campos 
67 — R u y Vaz Gomide do Amaral 
68 — Samuel Schvartsman 
69 — Thales de Brito 
70 — Therezinha Verrastro 
71 — Tibire Alves de Rezende 
72 — Tomoyas Inague 
73 — Tulio Miraglia 
74 — Vicente Amato Neto 

75 — Vivaldo Martins Simoes 
76 — Waldyr Prudente dc Toledo 

77 — Welfare Almeida Castanho 
78 — William Ermcte Primo Callia 

79 — William Saad Hossne 

80 — Yoshiko Aaanuma 
81 — Miguel Inacio Tobar Acosta. 

A todos os votos de felicidades do 
O Bisturi*. 

Ceu sem nuvens 
Dedico ao 3.o urubu ft esquerda de qv. 

vai a praia pelo canal. 
Eu vi u m urubu voando, 
e muitos esperando na praia. 
He perto, urubus sfto pretos 
de longe, u m borrii<̂  de nanquirn. 
Todo urubu danca o Frevo 
e :« malorla so fala inglds 
What? What? What? 
What?. 
O mar de desontcndldo 
Inslstiu no Fox-Slow. 
O slmposlo tcrminou, 

n-\ ho^a da lua em geinada. 
What? What? What? 
What? What? 
What ? . . . 

William Callia 

E P l T A F l O 
Affnal tambem ful para a mesa, 

Retalhado meu corpo ficou. 

O Mlgnone pagou despesa 
E Behmcr » «necro» papou. 

Foca. 

Diretoria do 

Centro Academico Oswaldo Cruz 
z = r — para 1952 

Presidente 
Luis Edmundo da Silva Freire 

Com as eleicdes rcalizadas a 4 de outubro 
foi eleita a seguinte Diretoria, que devera re-
ger os destinos do CAOC durante o ano de 1952. 

Presidento: Luiz Edmundo da Silva Freire. 
Vice-Presidente: Tharcillo de Toledo Fllho. 
l.o Secretario: Milton Zaldan. 
2.o Secretario: Bnlo O. dos Santos. 
l.o Tesoureiro: Jofto Pagenoto. 
2.o Tesoureiro: Joamel Bruno de Meio. 
l.o Orador: Andre R. Cruz. 
2.o Orador: Roberto H. Barbosa Enge. 
cO BISTURI> est* certo de que a cDiretoria 

Freirc» tera uma gestAo ft altura das tradi-
g5es do CAOC e para isso salientamos alguns 
Lrechos do programa da nova Diretoria; cons-
trucfto da cCasa do Estudante de Mediclna>; 

Reduefto do curso de Higiene para seis meses 
pass*ndo o de Terapeutica para um ano; reorga-
nizac&o da cLlga de Combate ft Siillis*; remo-
delacfto do Bar e Restaurante; incentivo a As-
sociac&o Atletica. 

Alem de se bater pelos nossos problemas 
internos esperamos que a cDiretoria Freire>. 
tendo ft frente a inteligencia e a decisfto do 
colega Freire, lute tambem pela maior solida-
riedade entre os universitario* paullstas, apoian-
do e colaborando com a nossa UEE, agora sob 
a presidencia do colega Agostinho Beta-
rello, para que cada vez mais essa organizacao 
se identifique com o reals interesses estudantis. 
A cDiretoria Freire* os melhores votos de 

felicidades do cO BISTTJRIv = CONFISSAO — 
$> -ooyooooooxyy^oxcoy^ooooomAQ p r e z a (l 0 Professor LudgerO da Cunha w>»»'x»*>*>»xcooo:>>>*»g 
8 Mota, oferece o admirador « 
o § 
| V I C E N T E A M A T O N E T O | 
g Sou dotd, eu vou the dize, o que se passou-se. 
§ Fui eu. .. till eu sun senhd, § 
8 Qne trucidci esse professd, por se farso e porque m e enganibeld. .. 
8 Cunha Morsa, que 6 o nomc dele, se deu comigo dols ano e meio. 
| Quando ano acomecou eu propuis de nois dois vive como dois cara deve § 
8 Ise quere. § 
8 8 
g E die topd sem reluntancia, dizendo inte pra mim: 8 
2 Aceito. . . td sutisfelto.. . 
o Vou te aprumft; hoje n u m 6 faci u m a pessoa se arrumft. .. 
8 Agarra firme a torracfto, que prometo se bfto contigo; g 
8 E m mini tu so pode te u m ami go... § 
8 Nessa hora de embromacfto colega Broio ate fald: 
g Professd! Nosso pai tu bancd. .. % 
8 Diante da situacfto fiquei de bdas intencfto. 8 
8 Repeli as bebedcra, deixel ate as gafiera. § 
S Enfrentei as Patoldgica como u m valente e atd fiquet doente. 
8 Eu instudava, m e cansava; § 
O o 

g E as aula do B c m a c do Lombarda eu aturava. 8 
§ N u m era de aguenta nfto... Dola ate o coracfto. .. j| 
8 M a s eu nunca m e queixava; nem de come, as veiz eu m e alembrava. 

Nunca m e dlseuldel das Patoldgica eiftneia, p'ra podft sai das dependdn- 8 
[elas... 

Flz meus oio estrcbuchft de tanto as lamina espia... 
Do Lombarda nfto ful nas gana, 
Que dlzia que era tudo <i m e s m a inana... S 
Mas u m dla, seu dotd, u m tar de Foca, figurfto das redondeza, 
Quo de Nutricfto manja flno, como toca viollno, 
C h a m o professd apartadnmente, rum ele se aenplaeho meu numero _ 

[amirefi. . 
".•o Cunh i asi-iin fald: Esse Cridio, esse nego, no pau mais vai pd. . . 
i:h' n u m abadaid. .. _ 
E a faccia dele ndis n u m atopd. .. c 
X:i Facurdade quando cheguei, n u m guentei e perguntei: § 
Professd, porque cumigo tu assim qud exagerft? 8 
E mais u m ano m e assegura? § 
file disso: N u m sci. . . n u m sei. . . m e deixa, pira, vai p'ra Ift. .. 
Pinica, vai anda, n u m vem cumigo boqueja. E u quero te ve sofrd. . . | 
E si tu comccft a m e ehateft sd capaiz de m e infezft de m e u assistente te 8 

[faze virft. . . § 
o g 
8 Pen dotd, seu delogado, ai n u m aguentei, p'ra cima dele pulci, 
§ Cbapei... chapel... cliapci ; o resto, conta eu n u m sei... § 
X«x>ccoc(XXOcocooocoeoooooooccKXx;oooc<x>oooCTOocooccoc^^ Deixcmos escola como nos despc-

dimos de uma namorada cujo amor custou 
6 anos e uma conquista dificil. 

Levamos no coragfto u m a mftgua, 
^a mente a lcmbranga indelcvel de sua 
'niagem. Vivemos uma existfincia neste 
tempi o, 6 anos, u m nada perante a. eter-
nidade, mas u m mundo na vida do 
'lomem. (?) 

Despedimo-nos velhos no aspecto mas 
adolescentes para a vida pratica. Somos 
as sementes que irfto genninar na tor-
rnenta. 

Esta turma, que, se despede, 6 igual 
as outras, ou melhor, identica; hft es-
tuclioso; hft o bajulador; hft o espirltuoso. 
Apenas uma coisa e dlferente: cada u m 
3o nos tem uma pei*sonalidade. 

Estao fenccendo as liberdades as 
^prcocupagdes. B e m ou mal o curso esta 
f»nuo. Nosso titulo e: D O U T O R . 

espe 
Quigft lembremos com carinho as vigi-

llas da anatomia, patologia e neurologia, 
pois a vida pratica que surprcsas nfto nos 
guardara ? 

Aos professores u m M U I T O OBRI-
G A D O . Aos nossos pais que vibraram co-
nosco desde os primeiros passos, parti-
lhando das nossas lutas, nossa eterna 
GRATIDAO. 

A sociedade, que nos reccba de bra-
gos cruzados, pois se assim acontecer terft 
contribuido com seu quinhfto. 

Aos medicos recem-formados e aos 
de ja maio:- experiencia r-penas u m apelo: 
«QUE AUMENTEM SEU CABEDAL DE 

AUTO-CRiTICA>. 

Aos jovens que deixo nesta faculdade, 

que se esforcem cada vez mais no sentido 

de cultuar o espirito de humanidade, com-
preendendo realizando sem favores, ou 

deveres, suas atribuicdes. 

Estamos na era do progresso; torna-

se necessario que nos engrenemos cada 
vez mais nos problemas do mundo, pro-

curando resolve-los da maneira mais ra-

cional menos aventureira. 
Os alquimistas na Idade Media dedi-

cavam-se ao estudo de transformar os me-

tais comuns em OURO. 
Embora nada conseguis3cm suas ex-

periencias deram origem aos pruneiros 

elementos da quimica. Os sucessores desses 

velhos alquimistas sao os quimicos mo-

dernos. Na atualidade, aparelhos fabulo-
sos, por meio de bombardeamento de ions 
transformarmam as substftneias, parecen-

do prdxima a realizacfto do sonho dos al

quimistas. 
Se isso acontecer sera um grande 

triunfo da CIENCIA. 

O ouro perderia lugar que ocupa 

em relagao aos outros metais, VALORI-

ZANDO-SE P A R A S E M P R E AS RIQUE-

SAS D A INTELIGENCIA; D O TRABA

LHO; OS VERDADEIROS TESOUROS 
DA HUMANIDADE. 

William Callia. 

Callia disse: 
«La neurologia 6 quela seienza con la 

quale, o senzo la quale 11 malato resta 
tale quale)). 
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(Comentario sobre o tratalbo apreseRlado a Camara Estadual pelo Depotado Alipio Correa Neto) 

A titulo de curiosidade transcrevemos 

abaixo o «juramento de Hipocrates*, nem 

sempre lembrado, nesta epoca de grandes 

cartases luminosos: 

«Juro por Apolo, medico, por Escula-

pio, por Higea e Panacea, por todos os 

deuses e todas as deusas, tomando-os por 

testemunha de que cumprirei, de acordo 
com m<"bft« forcas e capacidade, j jura-

mento compromisso seguintes: Con si-

derarei m e u mestre de medicina do mes
m o modo que os autores de meus dias, 

com ele partilharel meus bens, e, se pre-

<iso for, suprirei suas necessidades; terei 

seus filhos por irm&os, e se eles desejarem 
aprender a medicina, lhes ensinarei sera 

salario nem contrato. Transmitini os pre-

ceitos, Mcdes verbals e todo ensino a 

meus filhos, aos de meu mestre e aos dis-

cipulos identificados por u m compromisso 

e u m juramento segundo a lei medica, 

mas a nem u m outro. Dirigirei o regime 
dos doentes e m seu proveito, de acordo 

com minhas forcas e m e u julgamento, 

hci de m e abster do mal e da injustica. A 

ninguem darei veneno, ainda que m o pe-

cam, nem tomarei » iniciativa de seme-

lhante sugestfto; igualmente, nfto empre-

garei nenhum pessario abortivo. Passa-

rei n?*"h^ vida e exercerei mlnha arte com 

inocencia e pureza. Nfto praticarei ope-

racfto da talha; deixft-la-ei aos que dela 

devem ocupar-se. N o lar e m que eu pe-

netrar, entrarei apenas para o beneficio 

dos doentes, guardando-me de qualquer 

acfto ma, voluntaria corruptora, e so

bretudo da seducfto das mulheres. Tudo 

que eu vir ou ouvir e m sociedade, no 

exercicio da profissfto ou fora dela, cala-

rei o que nfto convem dlvulgar, encarnn-

do i* discrecfto como u m dever e m tal 

caso. Se cu cumprir este juramento sem 

transgredi-lo, que m e seja dado haurir os 

beneficios da vida e da profissfto, para 

sempre honrado entre os homens; se 

violar 3 m e tornar perjuro, que eu possa 

ter sorte contraria!» 

A "Ordeai dos Medicos §1 
C o m o ja e do conhecimento publico foi 

fundada e m Janeiro ultimo, a Associacfto 

Brasileira de Medicina*, entidade que re

presents a classe medica da pais. Foi 

criada e m Sao Paulo, durante o T H Con

gresso da Associacfto Paulista de Medi

cina e foi eleito seu presidente prof. 

Allpio Correa Neto. Sfto Paulo ficou sen-

do a sede da nova organizac&o medica, 

pelo m e s m o motivo que levou sede da 

American Medical Association para Chica

go e nfto para Washington, isto 6, por

que Sfto Paulo 6, hoje, o maior centro 

medico do pais. 

Fundada a cAssociacfto Brasileira de 

Medicina*, que represents, realmente u-

m a classe porque por seus membros cria
da, resolve o Governo desenterrar dentre 

os muitos projetos da ditadura o da cria-

cfto da cOrdem dos Medicos do Brasil>. 

Contra esse medida levantou-se a Asso

ciacfto Brasileira de Medicina, na sua 
l.a Assembleia Geral, realizada recente-

mente e m Belo Horizonte, como ja o 

havia feito » Associacfto Paulista de 

Medicina, unica entidade medica de ftm-

bito estadual do pais que nfto foi consul-

tada sobre a criagfto da cOrdem dos M6-

dicos*. 

£ ponto de vista da A . B. M . e da 

A . P. M., que, se nfto rt certo que a cOr

dem dos Medicos «nfto corresponde aos 

interesses da classe, pelo menos 6 evi-
dente que surge n u m momento inopor-

tuno, pois ja se fundou e se processa a 
organizacfto definitive de u m a sociedade 

medica nacional, perfeitamente capaz de 

resolver satisfatoriamente os problemas 
da classe, sem interferencia dos cCon-
selhos de Medicina*, regu lament a ndo-se a-

penas pelo Codigo Penal, vlngente e pelo 
«Servigo Nacional da Fiscalizacfto da Me-
dicina>. 

Essa e a posicfto dos medicos de Sfto 
Paulo; Essa deverft ser a posicfto dos 
estudantes da Faculdade de Medicina. 

Nas vesperas do pleito eleltoral que le

vou o prof. Allpio Correa Neto. ft Assem
bleia Legislative, tivemos oportunidade 
de entregar-lhe u m documento assinado 

por grande 'maioria dos alunos da Facul

dade de Medicina de Sfto Paulo, apoian-

do sua candidatura ft deputac&o esta
dual. Consideramos, portanto, o Deputa-

do Allpio Correa Neto, nfto apenas u m 
representante do povo, atraves do Parti-

do Socialista Brasileiro, mas, e m parti

cular, o representante dos alunos da Fa

culdade de Medicina, na Cftmara Estadual. 

E por isso que temos a satisfagfto de 
levar ao conhecimento dos colegas este 

trabalho,, parcela do que tem sido feito 
na Cftmara Estadual, por quern em-

presta toda sua capacidade de traba

lho, inteligencia e posicfto social e m be

neficio e e m defesa dos interesses da 

coletividade. 

— X X X — 

Consta trabalho do Deputado Alipio 

Correa Neto, cuja leitura integral reco-

mendamos insistentemente todos os co

legas, de minuciosa analise da situacfto 

hospitalar no Estado de Sao Paulo, que 

como sabemos 6 das mais precarias. Diz-

nos, inicialmente o Deputado Alipio Cor

rea Neto: «A apostrofe de Miguel Perei

ra, ao afirmar que o Brasil e" u m imen-

so hospital, ainda chega at6 os nossos 

dias com a, m e s m a veemencia de verda-
de de tedio. Todos aqueles que tem 

e m mftos u m a parcela de responsabili-

dade nos destinos do Brasil deveriam ins-

creve-los nas suas preocupagoes de in

teresse publico, como u m aviso perma-

nente, a nos lembrar o que estft por 

f a-zer». 
A assistencia hospitalar, por motivos 

obvios, e u m devsr do Estado. N o entan-

to, se compulsarmos alguns trabalhos e-

xistentes sobre o assunto chegaremos ft 

lamentavel conclusfto que pouco ou quase 

nada tem sido feito pelo Governo nesse 

setor, pois ainda estamos na fase do 
«santacasismo>, das instituigdes de cari-

dade cuja manuteng&o se faz, principal-
mente » custa do trabalho gratuito do 

medico. 
Segundo as estatisticas ja conhecidas 

chega-se ft conclusfto que a «assistencia 

hospitalar razoavel 6 aquela que garante 

oito leitos por mil habitantes urbanos 

quatro mil da zona rural*. Sendo a nossa 
populacfto estadual de aproximadamente 

dez mllhoes temos necessidade de cerca 

de scssenta mil leitos. Dadas, porem, as 
nossas condigdes economico-sociais pode-

riamos reduzir esse numero, para as deli-

beracftes praticas, ft metade, isto 6 .... 
30.000 leitos o que talvez fosse suficiente. 

Dividindo Estado e m doze regides 

que foram devidamente estudadas verifica 

o Deputado Alipio Correa Neto que dis-

pomos, anualmente, de apenas 10.189 lei

tos, aproximadamente, o que, como ve-

mos, estft muito, longe do minimo que 

necessitamos. 
Para » resolucfto desse grave proble

m s sugere ao Estado: «associar-se as ins

tituigdes privadas idoneas, amparando-as 

financeiramente e orientando-as tecnica-
mente. Se a tendencia entre nos para re-

solver o problems da assistencia hospi

talar, 6 a iniciativa privada sob base 
cristft da caridade, com poucas excegdes, 

competiria ao Estado, parece-nos, apolar, 

incentivar e racionalizar esta tendencia 

respeitando-lhe acima de tudo, funda-

mento ideol6gico>. 
Sugerindo esta solucfto estuda Depu

tado A . Correa Neto, todos os meios que 

poderiam levar, dentro de certo tempo, 

ft concretizecao deste piano. 

C o m o lider da classe medica do pais a 
como Presidente da Associacfto Brasilei
ra de Medicina, o Deputado Allpio Cor

rea Neto destaca com especial carinho a 
parte que diz respeito ft posicfto dos me

dicos nesta nova forma de assistencia me

dica que esperamos, seja brevemente in-

troduzida e m nossos hospitals. 

<Os medicos serfto admitidos e pagos 

pelos proprios recursos dos hospitals sub-

vencionados. Os seus vencimentos corres-
ponderfto ao salario minimo, avaliado pe

la Jornada de 3 horas de trabalho, como 

nwel inferior. Os hospitals de classe A e 
B terfto medicos internes, conforme regu

lamentacfto, recem-formados e serfto con-
tratados por 2 a 3 anos. Eles perdem 

definitivamente lugar findo contra

to e serfto substituidos por outros nas 
mesmos condigoes. A regulamentacfto da 
admissfto e atividades do medico sera con

forme, no que for possivei, ao regimen-

to interno do Hospital das Clinicas. D o 

mes m o modo, os seus vencimentos. Os 

atuais medicos e m servico nos hospitals 

subvencionados serfto contratados para se-
rem remunerados. Os novos contratos se

rfto feitos na base de eoncurso de titu-
los atinentcs ft sua especialidade. 

Serft exigido do medico contratado 

frcquencia diaria ao servico e sua per-

manencia, no minimo, por duas horas eon-

secu t i vas, 

C o m as medidas expostas no seu tra

balho, eituando solucionando devida

mente, o problema da assistencia hospi

talar no Estado, de modo a satisfazer os 
interesses da populacfto e salvaguardar os 

interesses e dignidades da classe medica, 

conclui o Deputado Alipio Correa Neto: 

«Snr. Presidente e Snrs. Deputados. Al 

estft o nosso piano tragado e m largas pin-
celadas. A sua regulamentacfto, posso ga-

rantir-lhes, colocarft o Estado de Sfto Pau

lo c m posicfto destacada dentro do Brasil, 

porque este serft o inicio da campanha ca

paz de chegar ao resultado e resolvermos 

realmente o momentoso problema de assis

tencia hospitalar do nosso povo. 
Se atual Governo se dispuzer estu-

dft-lo, modiftcft-lo e adapta-lo dentro das 
possibilidades atuais, stm mudar as suae 

linhas mestras, acredltamo3 que o Snr. 

Lucas Nogueira Garccz, honrado e inte-

gro Goyerrua^or do Estado de Sfto Paulo, 

e o seu menos digno Secretario da Sau-
de e Assistencia Social, prof. Francisco 
Antonio Cardoso, tenham prcstado ao nos

so h o m e m do trabalho u m servigo que co-

brira de bencftos os seus nomes. Nfto 0 
agradecimento transformado e m votos elei-

torals mas a. recompensa de ter a recon-

forto intlno, ao saber que o h o m e m rude 

das nossas longinquas paragens rctempe-

rou as suas atividades combalidas *.. se 
aprestou, feliz e energico para prosse-

gulr a sua luta pela vida, dentro da vida 
da Nagao. Quando todas as mfies po-

bres delxarem as maternidades carregan-
do o fruto de seu seio e futuro da Patria, 

na ccrteza de que outras vezes podcrfto 

repetir sem perigo, «, faganha dc criar 

u m a nova vida; quando o ope ratio dap 
cidades deixar ps nossos nosocd.nios. sc-

reno, c m dias ensolarados de alegria 

felicidade, refeito no seu animo; quando 

tudo isso constituir u m a parcela dc con-

forto de confiancs, os agradecimentoa 

anonimos as recompensas pelo dever 
cumprido constituirfto o melhor e o mais 

elevado galardfto do atual Governo. pelas 
epocas e m fora>. 

Alvaro dc Magalhacs 

A Socializaqao da 
Tendo eido publicada no <Bisturi» de 

agosto-1950, u m a brilhante conferdncia 

sobre a Socializacfto da Medicina, pro-

nunciada pelo ilustre prof. Akneida Ju

nior, voltamos a abordar o m e s m o tema, 

desta vez para levar ao conhecimento dos 

colegas a opinifto do H I Congresso da As-

sociagao Pnuhsta de Medicina, o que signi-

fica opiniao da grande maioria dos me

dicos do Estado, de reprcsentantes de 

quase todos os Estadoe do pals. 

Apds longos debates, que se prolon-
garam pela noite ft dentro, e m que foi 

minuciosamente analizada a situacfto do 

mddico no Brasil, e m particular daqueles 

que, assalariados pelo Governo, prestam 
servigo e m instituigdes ptiblicas, chegou 

Congresso a conclusfto pura e simples, que 

se o Governo pretende promover a assim 
chamada csocializagfto da medicina* o 
pensa fazer a custa somente do sacrificio 

do medico. 
Sfto as seguintes as conclusoes tod-

ricas «. que chegou o m Congresso da 
A P M : «A € socializacfto da mediiena estft 

na dependdncia da soclallzagfto dos meios 

de produgfto, embora o regime capitalists 
nao exclua « possibilidade da existencia 

de servigos medicos inadequadamente so-

cializados, como se vcm vci'ificando e m 

numerosos palses, incluindo o Brasil. 

Os principals motivos desta cvolugfto 

sfto o fraco poder aquisitlvo de grande 
parte da populacfto a progressiva com-

plexidade da medicina com seu conse-

quente encarecimento. U m a das consc-

quencias desta fase social tem sido sa
crificio da profissfto medica que passa 

ser instrumento de interesses pollticos 
econdmicos de toda ordem*. 

Dentre as conclusoes praticas desta-
camos aquela que concita os medicos 

tcombater a socializacfto unilateral in

tegral da medicina por inviavel em nosso 

ambiente atual e desastrosa para u. noss.i 

profissfto^ ; a que constitui o Item 10: 

<devem os medicos combater trabalho 
medico gratuito. Fixar e m 4 horas a du-

ragfto maxima normal do trabalho medico. 

Considerar como salario minimo o corres-
pondentc u este horftrio que cubra as 

necessidades bftsicas do medico, indepen-

dentemente de sua otividade fora do era-
prego*. 

C o m o se vd, a socializagfto da medici

na e no concenso quai,o unflnime da clas.?e. 

u m a necessidade social que se impdc, ca
da vez mais, como unica formula capaz 

de resolver satisfatoriamente os nossos 
problemas medico-socials. 

Socializar, entretanto, apenas a me

dicina, nfto d encarar o problema de fren-

te, m as apenas contornft-lo criando ainda 

maiores embaragos. 
Se, realmente, descjamoe socializacfto da 

Medicina, devercmos propugnar por uma trons-
formacfto social mais ompla — a socializacfto dos 
meios de produc&o — como multo bera conduru 

HI Congresso da A.P.M. 
A.M. 

R E F O R M A S 
Dedicsda ao doutorando Antonio Spina 

Francs Neto. 

Si meu reitor: eu pudesse 
•o ten lugar m e assentar, 

antes que mais se fbzesse 

eu m e poria a assinar: 

1) Abolicfto dos names 
critdrio dos mais infantes! 
M a s f lrmaria contudo 

tempo integral para estudo. 

2) O dla ntU teria 
aquelas hora* do dia 
em que o aluno sentisse 

disposlcfto peiguicc. 

3) Ne novembro » fcverelro 
o deseanso e essencial, 
por Isso no item primeiro 
fol caneelado o final. 

4) O critdrio de passagem 
para o ano superior 
serft dado pela dosagem 
da Tocac&o p'ra doutor. 

A dosagem serft feita 

com u m a luz de candeia 
que trarft u m professor. 

Num bosqoe eerft detxad* 

e m ragar deternunado 
n m titulo d* doutor. 

Serft entfto aprovado 

Quern sob a htz que clarela 
for melhor procurador. 

lift de sex reprovado 
quern Hear oil parado 

perdklo na escnridfto. .. 

1VONK 

yxnooxXG** 

J4 
Menos vole eatudo sera 1 obaervacAo, 

est* ainda menos sem previa orientac*o-
Bipp. eomparava a arte medica com a arte <** 
navegar, e * de Osier o conceito: observar •** 
Mtud.tr o fenomeno morbldo « faser-ss ao c^ 
•em carta de navegncfto: estudar noa livro* 
sem o doente, # permaneeer no porto. 

CLEMKNTIKO FRAG* 

AMtSEPTIL COLUTORIO: — Sirifa Novarsenobenzol, para o tratamento de aleccoes buco-faringeanas. 

http://Mtud.tr
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O Divorcio -Uma necessidade 
= social - Discussao = 

Sindromo Hipertensivo Cronico 
Que e* o casamento ? 

A uni&o de dois seres para constituir 
uma famllia. Para isso bastaria que dois 

seres que assim quelram se unam, pro-
eriem, vivam juntos e estft constituida a 

famllia. 

E, para tanto, e necessario o contrato 

Civil ? 

Na sociedade atual, em que tudo pre

cise ser legalizado, em que para cada 

passo e para cada ato 6 preciso documen-

tacfto escrita — como bem diz Voltaire 

pela voz de seu Ingenuo: «por voces nfto 
confiarem uns nos outros 6 que voces to-

m a m tantas precaugoesi*. — mesmo para 

a uni&o voluntsria de dois seres que se 

amam e necessario autorixagfto eecrita do 

contrato. 

Ora, que diferenca hft entre este con

trato civil e qualquer outro? 
Nenhuma ! Logo o casamento civil 4 

um contrato e como todo contrato perfeita-

mente dissoluvel. 

E para dois seres que queiram consti

tuir famllia e necesario o sacramento re 

Hgioso ? 

Para os que sfto religiosos slm, para 

os que nfto o sfto basta o contrato civil. 

E continuam assim mesmo. bem casados. 

Logo, se a igreja o instltuir — e nem 
todas assim o fazem — o casamento reli-

gioso serft indissoluvel. Mas somente o re-

ligioso. 

Estas conclusoes sfto simples, logicas e 

irrefutftveis. Nfto hft o que refutar. S6 hft 
«espernear» daqueles que langam mfto 

do argumento da indissolubilidade para con-
qulstas de posicoes e honrarias; so hft o 
gritsr histerico dos <rsalvaguardeiros> da 

moral — de que moral ?; so hft, que 

sempre houve, a patente intengfto de es-

tabelecer confusfto, daqueles que a todo 

custo querem manter suas atuais post-

goes, quasi sempre conquistadas por sub-

terfugios desta natureza; ou entfto e a in-

,i.nua ou fanfttlcs opinifto daqueles que se 
delxaram convencer pelos mais ccstegori-

zados> ou daqueles que, por estarem bem, 

nfto acreditam que alguezn nfto o possa 

estar. 

Qufto fracos sfto todos os argumentoa 

aventsdos em altas vozes. E quanto mais 

alta e a voz mais fraco o conteudo. 

A instituigfto da dissplucfto do casa

mento romperia o unico vinculo que une 

a famllia*. • 

Quanta ingenuldade ! O dlv6rclo nfto 6" 

mais que a legalizacfto de um fato jft con-

sumado. Nfto vem destruir a vinculo, nfto 

vem provocsr o rompimento. O divorcio 

so faz corroborar este fato e dar uma opor

tunidade nova ftqueles que falharam. 
E e de fato visivel a intengfto de esta-

belecer confusfto quando negam a lndlvi-

dualida,de_ de dois atos perfeitamente dia-

tlntos e independentes u m do outro: o ato 

civil e o ato religioso. 
Para eles entfto o casamento — sem 

distincjio de especle — seria e unifto -in

dlssoluvel* de dois seres quo flzeram uraa 

promessa perante Deus e que Deus, por 
um de seus «representantes» na Terra, 

dccidiu que s6 a morte poderia separa-los. 

Que casamento reUgtoso seja isto na

da temos contradizer. ' 
O que exiglmos e que nfto nos dfcm «gato 

por lebre>. 0 casamento civil nada tem a 
ver com o religioso e slm est* depends 

daquele, porque nfto se realiza sem aquele. 

E hft mais, nfto existe no Brasil religifto 

oficial, embora a maioria seja catdlica. E 

nfto 6 plausivel admitir que os que nfto 

sao cat61icos -& mesmo que minoria, em

bora nfto pequeiia — tenhsm que obede

cer aos dogmas desta igreja, e com maior 

razfto os que nfto sfto religiosos obedecer 

dogmas de qualquer igreja. Que os catd-

licos sejam proibidos pela sua igreja de 

dissolverem seu casamento 6 uma colsa ©^ 

6 bem outra obrigar a quern nfto 6 cato* 

lico" a obedecer dito dogma. * > • V " 
E por que entfto nftpT condenar o desv 

quite ? Nfto 6 uma forma' ~- mesmo que 

incornnteensivel — de dtsaohigfto ? Apenas 

porquifc nfto psiarute nova unifto ? 
Dizem entfto, um povlco^mals brandos, 

Que o casamento 6 » unifto de dois seres 
que se amam e uma simples desinteligen-
c*a ou rusga moment&nea'nfto deve acar-
r«tar uma preoipitada sep^ragfto. 

Valham-nos os ceus se todas as rus-
Sas e desinteligencias fossem simples * 
^mentftneas ! r-.-.-.I;-, - ^ 

por Jos© Velensck 

E mais eerto ainda seria este argumen

to se sempre fosse i uni&o de dois seres 

que se amam. Acontece porem que muitas 
vezes nfto 6 esse o caso. As vezes, de fa
to, sfto dois seres que se amam e que as
sim permanecem por toda vida. A estes 

dissolucfto exists ou nao, que Ihes im

ports, nunca os atingira e sequer afetarft, 

Mas, aqueles que se casam porque jul-

gavam se amar, aqueles que se iludiram, 

aqueles que foram iludidos, aqueles inex-

perientes e, ainda, hft, a grande leva dos 

que se casam por necessidade, por interes

ses, pelo receio de ficarem solteiros e por 
uma aerie outra de motivos e flnaUdades 

e que, apds pasada a 6poct ilusdria, apes 

estabelecidas e reconhecidas a 9 c ire in is t an -

das quo levaram ft unifto — ou em outras 

palavras: derrubados os cas'elos de areia, 

quebrados os aneis de vidro, caidos na rea-
lidade... — devem suportar-se (e c*3te ft 

o termo exato), suportar-se por toda a vida 

devem pagar por toda a vida um erro devi-
do ft inexperiencia; devem, como alguem. 

jft disse, com bastante acerto, viver por 

toda a vida amarrado a um cadaver, que 
cum casamento infeliz 6 como se um vivo 

estivesse amarrado a u m cadaver por to
da a vlda». 

Outro argumento que apresentam 6 «. 

per gun ta: E os filhos ? que 6 dos filhos 

de pais divorciados ? 

Para refutar este argumento bastaria 
antepdr-lhes estas perguntas: Que 6 dos 

filhos dos desquitados ? E que 6 dos fi

lhos dos simplesmente separados ? 

Mas, como v&o mais adiante em sua 
argumentscfto dizendo que hft um desa-

juste das criancss quando os pais se 

divorciam, diriamos: talvez. 

Mas que maior desajuste causa nos fi
lhos que um casal incompatlvel, u m cssal 

que nfto se entende, u m casal que briga 

diante dos filhos, u m casal que nfto se 

su porta ? 

E 6 justamente o casamento infeliz, 

casamento incompatlvel, a causa primor
dial de enorme leva de desajustados, 

recalcados « pslcopatas que tiveram uma 

infftneia sslpicada de ma us exemplos, de 
tort urosas i ntri gas entre seus pais. 
E quanto a reconcillacfto, o argumento 

e tambem multo falho, pois que diferen

ca faz para dois sores que resolvent vi
ver novamente juntos, se eles estavam 

simplesmente separados. se estavam des

quitados, ou se estavam devorciados ? 

— X X X — 

E* incompreenslvel o tomor que certos 
individuoa tem do divdrcio. Outros apenas 
sfto os atemorizados pela Igreja. E esta 

chega a tal ponto que OS obriga a. impe-
dlr a discuss&o de u m projeto do lei, na 

Camara Federal, que visa-is a dissolucfto 

do casamento para os desquitados hft cin-
co anos. E os manda tfto longe que exi-

gem seja fcita votacfto nominal, sabendo 

do antemfio que poucos sfto os deputa-

dos que se atreveriam a votar contra os 

ditames da Igreja. 
E jft nfto vamos dicutir este projeto, com 

o qual paxticularmente nao concordamos 
inteiramente, porque visa apenas suavi-

zar o problema e nfto atacft-lo de frente 
institumdo defir-rtivamente o divdrclo uma 

necessidade social em noso pals. Mas A 
quo serft um passo a mais, u m alicerce a 

menos.... 
A questao do dlv6rclo atualmente 6 tun 

verdadelro «cavalo de batalhs> do Vati-
cano. Cremos que aos lideres espirituals do 

catollcismo pouco importa de fato a exls-
tencia ou nfto do divftrcio. Eles podem mui

to bem proiblr os seus adeptos de se dl-
vorciarem e serfto obedecidos; estaria 
assegurada a indissobulidsde do casamen

to religioso; e estaria assegurado o vin
culo familiar cristfto; e estaria assegura

da a moral cristft. 

—XXX— 
Para os casamentos fellzes, jamais a 

Aeidstencia do divdrcio poderft acarretar 
qualquer abalo. Para os casamentos infeli-

zes o divdrcio 6 a unica tftbua de salva-
gfto. Nfto lhft recusemos! As consequfin-
cias mal^flcas que porventura poderiam 
resultar com advento do divdrclo sfto 

infimas em comparag&o com os inumerft-

veis beneflcios que trarla ft sociedade atual 

e ao futuro do Brasil. 
E nfto nos venham com argumento de 

que o Brasil nfto estft ainda ft altura de 

tomar esta atHude. U m a nagao estft ft al-. 

tura de tomsr uma atitude quando a toma » 

(Tema oficial do I* Congresso Bra-
slleiro de Esterilid*de. 
Nota previa * reveu* da Cadeira 

de Uroloffia). 

cL' klpertenslon somiaal e'est la 
trraad saal de rhon-aaite*. 
(cL'Obste«iicl* ehes rb»nuae>> 

Este novo sindromo, pel* primeir* vez ven-
tilado e doscoberto recentements pelo nosso 
eminente cientlst* patticio Gatilhao Oualberto, 
4 uma enUdade nosoldgica. mais comum e fre
quents do que se penaa-a, tendo sido po&sivel 
o estudo dos seus caracteres erracas ao abundan-
te material eocontrado no meio universitario, 
monistlco dos internos do Hospital da* Cli
nica*. 

Teoricamente aventado h& al(runs anos. so
mente agora, tendo sldo tema oficial de Con
gresso, pode ser pratlcamente estud*do com 
comprovac&o cabal da* primas hipdteses odml-
tida*. 

SCMULA HISTORIC* 

A ldela da ezistencl* desse novo sindromo 
acorreu ao Autor quando. ha tres anos. teva 
oportunidade de aeomn*nh*r um caso admltido 
no PS do H C que *present*va o seeutnts 
quadro cllnico: Fades peri ton Ul Pulso incon-
tavel. P. A. O/O. Ao eztme do abdome cons-
tatava-ae: abdome com defesa greneralbnda. 
apresentando movimentos ondulantes. Cora as 
varies incldencl** preeonixAdas por Silva Teles 
(em comunicacfto verbal ao Autor), nao fol 
possivei evidenciar pneumo-peritdnio, sendo a* 
dosagens de amilase, reac&o de Frel, V.D.R.L., 
e dosagem de ur6ia no humor aquoso (cama
ra anterior do olho) normals par* o caso. Fl-
camos, apenas com o esmlucar melhor dos *n-
tecdentes pesso&la par* o dl*gnd*tlco definitive 
deste singular abdome agudo. 

Referia o paciente est*r viuvo ha 30 ano*. 

Foi indicada uma laparotomy exploradora, 
apds terem sido ouvidas as oplnldes ftballsa-
das de Gikd, Belelco, Monsieur Basso* Abdu-
cha e Carmlno Carlcchio. Aberta * eavldade pelo 
Ddo. Zamot, con*tatou-se, * presenc* de um 11-
quldo de aspecto csul generis*, apresentando ver-
dadeiros turbilhdes. Aspir*ndo o conteudo verlfl-
cou-ae na pequen* pelve uma tumarocfto, tendo 
no seu centro um pequeno pertulto, por onde Au
la o referido material. O diagnostico se lmpds: 
A B D O M E A G U D O P O R R O T U R A D E VESf-
CULA SEMINAL E M PERITONIO LT7RE. 
(Peritonite csul generum). O paciente f*leceu 
tres hora* apds, pronunciando frases descone-
xas. 

Desde entao rem o A. observando os paclentes 
com histdri* progress* suspeita. podendo de*** 
modo reunlr o material que permltiu a forma-
cao do corpo de doutrln* que hora apresenta-
mos. De acordo com o seu penaar Jd Ariato-
teles, Plat&o, Nero e Theofronlo de Herasls-
tratus poderiam ser rotulados como hipertensos 
semlnais crdnlcos. 
Da atitude de varios caldeus, egipclos e ba-

bildnlos jd poderiam os clfnicos ter suspeltado 
da ezistencia deste sindromo. 
Os sintomas exlstiam. faltAva, apenas, um 

colho cllnico* que os reunisse e lhes desse publi-
cidade. 

Foca, (1711) estevo com o <flo condutor* na 
m&o, tendo, infellzmente, apds exaustlvos exa-
mes, chegado ao diagnostico de dl&betea. 
Orslnl, atr*ve* de estudos levados a efelto 

no Departamento de Flslologl*. sobre o <Me-
t*bollsmo B*s*l naa Jorens de Sfto Pauloa, viu-
se possuido desde slndrome o que o obrigou a 
afastar-se das sua* atividades, lnternando-se 
numa ccllnlca do curaa em Parts. 
Quer nos parecer qua o clelt motlv> da via-

gem do prof. Vasconcellos ft Europ*. tenha sldo 
debelar a crise de hlpertensfto que atravessou. 
grac*s ao deavelo de seu «cuptncha» Gurjfto. 
Sorl* enfadonho enumerar um s*m ndmoro de 

fatoa preponderantes n* histdri* da humanl-
d*d<?, todos eles cm funcfto do refevido sln
dromo. S 

Q U A D R O CLINICO — HT o de um paclento 
de Idade variftvel. tendo sido descrito menos 
fraquentement* ease* em paeientM acim* do 
70 anoa e abalro do* 10 anos (nequenos h6r-
eules). O fades d patognomdnieo: cftbdos em de-
salinho; artdria* temporal* com batlmcntos vt-
slvels; supraellio* horisontais; conjuntlvas con
gests*; palpebra* edemaciadas; Iftbios entre-
nbertoa, com frequented - excursdea Unguals. 
Atitude irriquleta, vulgarmente cnervosos*. 
Lanugem com auaencta de descaroacfto furfu-
rftees das palmas das m W Febre - Upo ohdu-
lante. Sudores* e slalorr̂ la abundantes. Psl-
qukamente: agltacfto pslco-motora, cverborra-
gla> inutil; frequentes alucinacdes visual* ma
terials, podendo chegar ao cdelirlo mistico do 
Themistocles> (Reviata Sovldtlca de Medicina 
Interna), Janelro-1951). 
Hft as formas bradiclnetlcas e oligorreicas que 

apresentam um fades embotado olhares de «bon-
zinho», em que sempre se faz presente a sla-
lorreia abundante. 
ETIOLOGIA — O problema da etiologia cons-

titue um campo aberto as mais variadas dis-
cUBsdea, parecendo tratar-se de um carater men-
reliano dominante, que se manlfesta geralmente 
apds a puberdade. 

O A. verificou, com medidas manom6tricas 
a exiatencia de hipertenaao seminal, no 20* dia 
a partlr da Internacfto dos presos na Penlten-
ciarla do Estado de Sfto Paulo. No 
entanto as medidas manometricaa apds o dctua» 
eram sempre, sem excecfto, superiores a 10mm 
de agua, o que contrastava de muito com a 
queda de pressfto a zero and* a cdigltalizacfto». 
Dal a conclusfto principal: o ideal normallza-
dor da pressfto 6 a cdlgitalina> Dentre os casos 
referldoa hA os de Lotufo, Santos Al-
vea. Criatovfto, e Elmo Blttar. que ha mats de 10 
anoa vlvem em perpetuo choque tendo sempre 
se mostrado lhanos, humorados. paclentes e em 
bom e*t*do figico geraji. A^2.•_conclusfto seria: 
o choque a-nilnal nio acorreta distflrbios gerals. 
Nfto hft int'erase*. em tlraro paciente desse es

tado de choque, d*l ter sido nula pesquiz* 
dentiflc* a esse respdto. 

Sd existe uma indicacfto em earater de ur-
gencl*. que 6 no cedem* agudo deferenci*! pa-
ra!izante>. 

DIAGNOSTICO — O diagnostico sindromtco 
desies casos depende avals do colho cllnico* do 
obaervador do que propriamente dos ez*mes 
subsidlirios. O facets, a atitude. o paiqulamo, o 
tipo de risada (Candel*ri*-Uke) que 6 patogno-
mdnic*. Antecedente* peasoals bem detaJhadoa 
com mlnucloao estudo da orientac&o polltic* 
(P.D.C.), ser correUglonftrio de JUCdino Kubl-
chevski. 

A m*nometrt* segundo metodo descrito por 
Martins Costa, rerelando preeafto acima de 30 
m m de agua nos permite, muitas vezes, chegar 
ao diagnostico. A entretanto medlda nfto de todo 
lndcua podendo ocorrer perfuracfto em peritonlo 
livre. (Reviata do Hospital das Cllnlcas — 1-51). 
A radiografla de frente e perfil da pequeiia ba-
cla carecem de Interesse diagnostico. 

E X A M E S LABORATORIAIS — 1-Dosagem da 
hlaluronidase no piasma sangulneo: poslUvo 
para hlpertensfto, adma de 2 gr*. por lltro. 

2 — Pesquiza de celementos flgurados> na 
saliva. E m casos negative* pode-se lancar mfto 
do teste descrito recentemente por Thales de 
Brito (agosto 1951) que hoje recebe o seu 
nome cteste de Brlto» ou do cescarro fecun-
dante>. Este teste deve ser realizado com co-
baias femeas e vlrgens colocadas em estufas 
apropriadas, com ninhos, onde devera escarrar 
o paciente' suspdto. Depois de 15 20 dl*s 
apds o contato da cobaia com o escarro de
vemos peaqulzar as dteracdes ovarianas ca-
racteristicas, que estarfto presentes nos casos 
positives. 

. E m nota previa, apresentada a Associacfto 
Paulista de Medicina, Xllor (Departamento de 
Fislologia) dlvulgou suas pesquizas sobre o 
mesmo teste em csapoe femeas*, obtendo 100% 
de posltividade. Destarte, poderemos usar o 
cteste de Xllor* onde, por diflculdades mate
rials nao possa ser executado o teste de Brito. 
Nos casos de calculose do duto de Stenon, * 
puncfto bldpsi* da pardtida (6rgfto de eleicfto 
de fixacao dos dementos flgurados) poderft 
ser ducldativa 

TRATAMENTO CLINICO — Nos casos agu-
dos: sangria branca. em carftter de urgencLa, 
podendo a cdigitallzacftoa posterior ser fdta 
pelo mitodo de cGo!d> ou de cLove>. No* cases 
crdnicoa o tratamento devera ser higteno-dle-
t6tico-medlcamentoso. No que conserne a hl-
giene: dlmlnuicfto gradual da* reunides sodai* 
(pic-nics, balles etc.). Colooar a orientacfto 11-
teraria de recrelo a cargo de Savraia. Dutra e 
Themistocles. Evitar se expor ft cverborragia* 
inutil (hipertenalvante). de Emil, GUdlnho. Ser-
ginho, Brigaglo, Caricchio, Mlgnorioi e Plas-
tino. Cancdar defintlvamente 09 ncrvados crd-
nlcos e subcrdnlcos. Fazer reflexdcs fllosdflcaa 
sobre Rant. Einstein e Schopenhaeur. Preferle 
Beethoven. Bach e Mozart ft tango*, rumbas, 
boleros e cmambo-jangoa (jft proscrita). Dor-
mir com luxes acesas • fim de evitar fanta
sias. 

Dietetics: Proscrever da dieta geral: alface, 
amendoim. pinhao, chocolate, pimenta em ge
ral ) alcool. Pode fumar. 

SubsUtuir 0 sal do cozinha por: brometos. 
hiposulfltos, nltratos, em especial salltre do 
Chile. Dieta hlpo-gordurosa de tres em tres 
horas para evitar adlposidade consequente-
mente forntacfto da cdobras*. 

MEDICAMENTOS — A indicacfto preclpu* 6 
a cdlgltal», pur*, por via natural. O me todo de 
escolha flea a cargo das possibllidades do pa-
dente: rndtoda'de «Gold> ou de cLovea. -

Tratamento clrdrglco: Indlcado quando falhar 
o tratamento cllnico ou quando bouver lmpos-
slbilldade de faxd-lo, por motivos do ordem 
flnanccira, educacional ou quando na unlaen-
cla de grandes redusdes (prisfto. lnternatos. 
expedicdes do tipo Kon-Tlkl), abandono da 
vida mundan*. etc 

Nestes casos usa-se a coperscfto de Mario Vis to 
Miranda* (1951) que consjste na drenagem aber
ta da veslcula. VI* extra peritonial. 

Casa — 1. Caso avancadlsslmo de hlper
tensfto seminal (slndrome monastlco). Obser-
vem o deavlo conjundo dos olhos (presenc*^ dos 
elementos estranhos no centro de convoraSbcIa 
ocular); as pardtidaa. aumentadaa,, a. ^Iva 
abundante e o tremor ""das' in&o*' (tremor mal-

Intencionado). v-. '"'c* •* " * ' * 
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