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DEDICATÓRIA COM AGRADECIMENTO

Esta série de livros de História da Medicina é dedicado ao professor honorário da 
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Antônio Carlos Nogueira Britto, “um dos seus maiores defensores, ferrenho guar-
dião da sua história e glórias”.1

Doutor Britto recebeu o título na solenidade do bicentenário da FMB. Foi pre-
sidente do Instituto Baiano de História da Medicina e Ciências Afins (IBHMCA), 
onde ocupa a cadeira seis, cujo patrono é prof. João Baptista dos Anjos. Entre seus 
muitos escritos históricos, destaca-se o livro A Medicina baiana nas brumas do 
passado (2002), que reúne muitas das suas pesquisas com descobertas originais. 
A foto deste livro está no site da biblioteca da Universidade de Stanford, EUA. E o 
livro está disponível na Biblioteca Gonçalo Moniz na FMB/UFBA no Terreiro de 
Jesus. Lá, na sede da escola mater da Medicina brasileira tem uma placa no anfi-
teatro Alfredo Britto com suas belas palavras para o bicentenário: 

Atentai, ó vós que estais a pisar este chão. Este chão é sagrado. Este chão, este 

solo, está terra, são ungidos, são consagrados, são abençoados pelos deuses 

da Medicina. Este é o chão do Santuário da Medicina, Primaz do Brasil.

Antônio Carlos Nogueira Brito – médico, 18 de fevereiro de 2008

Fonte: elaborada pelos autores.

1 Ver em: http://www.fameb.ufba.br/content/nota-de-pesar-prof-antonio-carlos-nogueira-britto.



Desde o primeiro semestre em 2013, prof. Britto aceitou participar da disci-
plina História da Medicina, que, junto com a profa. Almira Vinhaes Dantas, tanto 
estimulou pela sua criação.

Ele se encantou aos primeiros minutos do dia 26 de setembro de 2021, mas 
viverá na nossa memória histórica, inclusive tem um capítulo compartilhado com 
um professor e uma aluna da faculdade, que ele tanto amou. E sobretudo viverá 
no nosso coração. 

Os(as) organizadores(as)
Salvador, 26 de setembro de 2021.
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PREFÁCIO

Ronaldo Ribeiro Jacobina

Professor titular de Medicina Preventiva e Social FMB-UFBA

Responsável pela criação da atual disciplina História da Medicina na FMB-UFBA

Este livro, volume 2 da série História da Medicina, como o anterior e os outros da 
série, enfatiza a descrição e análise dos acontecimentos, personagens, fatos e fei-
tos na Medicina, com destaque para a Medicina baiana e, sempre que possível, a 
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Os volumes desta coleção são um convite a uma viagem no tempo e no espaço, 
pois os acontecimentos ocorrem sempre num determinado momento e lugar.

A atual disciplina História da Medicina, que inspirou esta série de livros, com 
forte inspiração didática, foi criada em 2013 e entende a História como a ciência 
que busca conhecer o passado, para compreender o presente e nos orienta a esco-
lher as lutas que merecem ser travadas para que possamos construir o futuro de 
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um mundo socialmente igual e justo, humanamente diferente e verdadeiramente 
livre, como nos ensinou Rosa Luxemburgo.

Com leituras de documentos, bem como entrevistas com estudiosos ou mesmo 
testemunhos de personagens vivos, a série inicial – com quatro volumes – procura 
iluminar a história das especialidades médicas e de campos afins, com ênfase no 
Brasil e, sobretudo, na Bahia. Neste primeiro momento temos também um quinto 
volume, a Memória Histórica do Bicentenário da Faculdade de Medicina da Bahia 
(2008), com dados do terceiro de uma série de três volumes deste documento apre-
sentado à congregação por este prefaciador, como parte das comemorações em 18 
de fevereiro de 2008, data do bicentenário da escola mater da Medicina brasileira.

Este segundo volume possui 19 capítulos e tem uma média de mais de cinco 
autores por capítulo, sendo que aquele que tem menos foi escrito por quatro. Por 
outro lado, temos um capítulo com nove participantes. A autoria deste volume 
é de 129 pessoas, sendo 11 professores da UFBA, 9 da FMB – 5 do Departamento 
de Medicina Preventiva e Social (DMPS), 3 do Departamento de Saúde da Família 
(DSF) e 1 do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia (DGO) –, 1 do Instituto de 
Ciência da Saúde (ICS) e um do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC). 
Foram 113 estudantes de graduação, sendo 91 da UFBA (88 da FMB, 2 do Bacharelado 
Interdisciplinar em Saúde e 1 do Instituto de Ciência da Saúde); 1 da Universidade 
Federal do Recôncavo Baiano (UFRB); 10 da Escola de Medicina e Saúde Pública 
(EMSP), 5 da Faculdade Tecnologia e Ciências (FTC), 5 da Universidade Salvador 
(Unifacs) e um da União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime). Tivemos 
também a participação de 5 profissionais com pós-graduação stricto sensu (doutora-
do e mestrado em Medicina e Saúde; Medicina do Trabalho etc.) e 1 pós-graduação 
lato sensu (Residência na Universidade de Iguaçu).

Como se pode verificar, foi uma obra coletiva, com participação de departa-
mentos de várias unidades de universidades públicas (DMPS, DSF e DGO da FMB; 
ICS e IHAC da UFBA, mas também da UFRB) e de faculdades de Medicina priva-
das (EBMSP, FTC, Unifacs, Unime), sobretudo com estudantes e professores que 
atuam nas ligas acadêmicas, muitas delas que aceitam a presença sem discrimina-
ção das instituições públicas e privadas.

É um exemplar volumoso, que abrange desde o grande campo da Clínica 
Médica em geral e de muitas especialidades médicas (clínicas e sociais), 
voltadas para: sistemas e órgãos – Psiquiatria, Neurologia, Endocrinologia, 
Imunologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Dermatologia; grupos 
etários – Pediatria e Geriatria (ficamos em dívida com a Hebiatra); sexo/gênero 
– Ginecologia, Obstetrícia; conjuntos de doenças que afetam múltiplos órgãos 
– Infectologia e Oncologia; agravos e doenças relacionadas ao lugar social ou 
climático – Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador, Medicina Tropical; 
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e de práticas alternativas ou não hegemônicas – Acupuntura, Homeopatia e 
Medicina Natural. Outros campos e saberes, como a Genética, por exemplo, e as 
outras especialidades clínicas, bem como as cirúrgicas serão apresentadas nos 
outros volumes.

Escrito para ser lido também por estudiosos, mas tem como objetivo principal 
de ser um livro didático, com uma leitura agradável, as vezes articulando com a 
literatura em prosa e mesmo em poesia, para ser uma fonte de saber com sabor!

Desse modo, convido o(a) leitor(a): vamos à leitura! No meu caso, a mais uma 
prazerosa releitura!
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APRESENTAÇÃO

um início sem fim

Este livro tem história!
Se toda produção humana tem sua história, a deste livro precisa obrigatoria-

mente ser contada, na missão do seu entendimento e da sua verdadeira dimensão.
Este livro será acompanhado por outros três, que possuem, praticamente, uma 

história única. Eles quatro são o início de um grande projeto, a construção de uma 
série de livros sobre a História da Medicina na Bahia pela Editora da Universidade 
Federal da Bahia (Edufba), conforme aprovação pela Congregação da Faculdade 
de Medicina da Bahia no dia 1º de junho de 2021.

Como quase sempre acontece em alguns processos, uma coisa leva a outra, 
sem uma noção precisa de onde a coisa vai chegar e foi assim que tudo se deu na 
construção desses quatro livros. Pois bem, vamos ao seu começo.
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A existência do componente curricular optativo História da Medicina na 
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
criado e coordenado em 2013 pelo prof. Ronaldo Jacobina e, em 2018, o prof. 
Eduardo Borges dos Reis, se agrega à disciplina. No decorrer do tempo, foi sur-
gindo a necessidade de enfatizar naquele componente a riquíssima história da 
Medicina baiana, com os seus acervos, fatos, relatos, contos, histórias e estórias. 
Um mosaico tentador e, mais que isso, fundamental documentar e divulgar. Mas 
onde encontrar tal material didático? Imperioso descobrir e construir esse cami-
nho para quem pretende ministrar e expandir um curso decente de História da 
Medicina, com ênfase na Bahia.

Que tal construirmos o nosso próprio material didático, aproveitando de 
outras experiências exitosas de construção de livros que os professores deste 
componente aprenderam a fazer no decorrer dos anos? A memória viva estava 
presente com pelo menos três produções acadêmicas: 1. A Faculdade de Medicina 
da Bahia: Mais de 200 anos de pioneirismos (2015), do prof. Ronaldo Jacobina e 
outros organizadores; 2. Entre olhares e vivências no Alto das Pombas: educação 
em saúde em um bairro popular (2020), dos professores Eduardo Borges dos Reis, 
Ronaldo Jacobina e outros coordenadores e 3. Abraçando o SUS: educação em saú-
de na comunidade do Alto das Pombas (2022), do prof. Eduardo Borges dos Reis e 
outros colaboradores. Deve-se observar que todos estes três livros tinham a marca 
da participação ativa dos estudantes de Medicina, tanto na coordenação, quanto 
na autoria. Assim, aquela primitiva indagação, a de uma produção do material di-
dático próprio, foi como num fio de novelo, que desvenda os demais. Que material 
seria este? Que temas específicos abordar? Quem vai fazer e por onde começar?

Como qualquer componente/disciplina/matéria/curso, existe um conteúdo 
básico que é ofertado todo semestre e o nosso curso História da Medicina não é dife-
rente. De imediato, tínhamos em torno de 15 a 17 temas oferecidos semestralmente.

Mas quem vai fazer? Obviamente, os professores. Mas dois professores que es-
tavam tocando o componente teriam tempo, conhecimento, aprofundamento e 
disposição para tal empreitada? Certamente que grandes dificuldades teriam pela 
frente. Mais provavelmente outras tarefas urgentes iriam se sobrepor no decorrer 
daquelas vidas acadêmicas tão atribuladas, até inviabilizar completamente aque-
le sonho.

E se contassem com os parceiros de sempre? De onde mesmo? Do Departamento 
de Medicina Preventiva e Social (DMPS)? Mesmo sendo o componente História da 
Medicina pertencente ao DMPS, sabemos a diversidade de questões e tarefas aca-
dêmicas labutadas pelos nossos queridos docentes no campo amplo que é a Saúde 
Pública. A História da Medicina pode ser considerada pertencente ao campo da 
Saúde Pública, todavia possui uma especificidade profunda, quase se tornando 
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autônomo daquele campo de saberes e práticas. Além do mais, como citado, o 
nosso departamento tem a responsabilidade por mais de dez componentes obri-
gatórios, na graduação e na pós-graduação, em que todos os seus membros são 
obrigados a ministrar. Certamente não caberia tornar obrigatória essa construção 
para os membros do DMPS ao tempo em que seria importante envolver outros 
docentes da FMB.

Com estas interrogações, partimos para uma possibilidade mais próxima e, as-
sim, aparentemente, mais viável: o apoio dos monitores e dos alunos que estavam 
ou que cursaram recentemente o nosso componente História da Medicina.

Por outro lado, é salutar contextualizar as transformações internas que vinha 
passando o curso. O componente História da Medicina nos últimos dois anos, 
quase o tempo da pandemia de covid-19, além de adotar a modalidade remo-
ta, anteriormente já vinha ampliando as vagas, passando de 10/14 para 33 vagas 
e também ampliando o número de monitores, de um para seis ou sete monito-
res. Modificamos também os conteúdos, se aproximando de temas mais baianos 
da história da Medicina, juntamente com uma dinâmica pedagógica com mais 
debates, com convidados externos e aulas expositivas. Ou seja, profundas trans-
formações vinham acontecendo, de conteúdo, de modalidade, de riqueza humana 
envolvidas nesse componente. Esse manancial humano, técnico e político peda-
gógico certamente foram também o inusitado fermento para o início de um sonho 
de construir um livro didático próprio.

Assim foi pensado, a princípio, em convidar os monitores e os alunos que se 
destacavam naquele componente para obrar aquele pequeno livro de História da 
Medicina, com ênfase na Bahia, baseado no que vinha se passando, principalmen-
te, com as mudanças temáticas internas. Deve-se abrir um pequeno parêntese, 
para poder seguir adiante.

O DMPS tem, na maior parte de sua existência, uma tradição de ser um es-
paço democrático, possibilitando formas de viabilizar decisões bem discutidas e 
deliberadas, com participação de todos e de formas horizontais. Agrega também 
demandas de temas e de diversos atores sociais. Entre estes atores, os estudan-
tes de Medicina e a sua principal organização dentro da faculdade, o Diretório 
Acadêmico de Medicina (Damed), sempre foram parceiros essenciais.

Este projeto de construir um livro didático, contando, inicialmente, com a par-
ticipação de dois professores e de alguns alunos (monitores e dos que estavam 
cursando ou cursaram o componente), e pela tradição democrática do depar-
tamento, de imediato, possibilitariam não só ter uma equipe para viabilizar o 
projeto, como também, por parte dos alunos a ocupação de espaço de poder na 
concepção, na organização e divisão das tarefas na construção daquele projeto. 
E uma das instâncias de poder mais forte de um livro coletivo, como a realidade 
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daquele processo se impunha, é a coordenação do livro. Logo ocupada por duas 
estudantes monitoras, Rosa Calado e Thais Carmona, que democraticamente 
decidiam em pé de igualdade os rumos e organizações do livro juntamente com 
aqueles dois professores.

A participação democrática dos estudantes no livro, como continuará se 
observando no decorrer desta apresentação, não só aconteceu na ocupação da 
coordenação, ela também se dará e irradiará, por todo o seu espaço, revolucionan-
do dialeticamente tudo que diz respeito àquele sonho. Como é isso?

No processo de composição das equipes, de atribuições de papéis e tarefas, 
de escolhas dos capítulos foi se conformando um processo muito horizontal nas 
relações, potencializando novas práticas e ideais. E o projeto inicial vai se recon-
figurando, tomando uma ampliação do que era antes, com novas imagens e cores, 
sempre movida pela “força da juventude” e do desmesurado tamanho do que esta 
força pode gerar.

Assim, em concomitância, entra em cena a figura de Giulia Accorsi. Giulia, por 
algum destino da vida, aporta na Bahia, ainda no período de doutoranda de História 
das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro. Bate na porta do departamento, solicitando realizar 
o tirocínio docente no componente História da Medicina. Nova, e de sangue novo 
numa área de conhecimento (História da Saúde), trazia grandes novidades e tensões 
saudáveis para a História da Medicina, uma área mais restrita, segundo ela, de ver a 
saúde. Giulia teve papel decisivo e encorajador para realizar o projeto do livro.

Com agregação de novos componentes para coordenar e participar de todas 
as instâncias do livro, gerou-se uma força de imediato para ampliação dos temas/
capítulos, passando de 14 a 16, para 32, com novos autores, ampliando aquela ideia 
de participação de estudantes e monitores da disciplina, para a participação ativa 
da comunidade estudantil da faculdade. Ou seja, de 20 estudantes iniciais, pas-
sam a ser mais de 80 discentes da faculdade. A “força da juventude” tem dessas 
coisas, e o papel dos dois docentes, professores Ronaldo e Eduardo, com a douto-
randa Giulia, seria não deixar os pés daqueles jovens se afastarem muito do chão. 
Tarefa nem sempre fácil de cumprir.

Muitos temas foram chegando para os cinco coordenadores e uma fileira de 
estudantes querendo participar do projeto.

Os temas foram se ampliando, mas mantido a intenção de caberem dentro dos 
interesses do componente curricular História da Medicina, sempre como ênfase 
na Bahia, como temos repetido. Temas relacionados à FMB já tinham se estendido, 
para a história da faculdade, do ensino de Medicina, do protagonismo estudan-
til, do negro, do feminino. A Genética e as vacinas se abaianaram e tomaram um 
novo rumo para o livro. A História da Medicina do Trabalho também se abaianou, 
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com ênfase agora nos problemas ocupacionais advindos da instalação do Polo 
Petroquímico de Camaçari. A Medicina na escravidão não se abaianou, mas to-
mou a roupagem de Medicina da mão de obra escrava, como política de Medicina 
ocupacional, de caráter assustadoramente veterinária. E assim por diante, foram 
havendo incorporações e transformações.

Já naquele momento começamos a ter um incipiente contato com algumas 
ligas acadêmicas da faculdade, como a de Psiquiatria e Pediatria, bem como uma 
liga que estava querendo ser criada, a da Atenção Básica. Componentes das ligas 
entraram no livro trazendo os seus temas respectivos.

Mas a porta do livro continuava a ser forçada, pelos estudantes, abrindo ou-
tros caminhos, querendo mais espaço: a história da saúde do índio, Medicina 
e literatura, Medicina e judaísmo, Medicina na Escritura Sagrada, Medicina e 
ideologia etc.

No final, um dos coordenadores, professor, lembrou de um conto ficção/reali-
dade feito por ele, na década de 1990, e achava que seria a cereja no bolo para fechar 
o grandioso livro. Este capítulo viajava na história da Faculdade de Medicina, mis-
turando passado e presente, professores antigos e novos, vivos e mortos, numa 
situação que realmente existiu, de um ato de racismo dentro da nossa institui-
ção, racismo de um professor sobre um funcionário. Com o título de “O Sábio e o 
Verme”, fechou a conta e se tornou o 32º capítulo.

Para finalizar essa primeira etapa da história do livro, uma questão merece 
ser abordada. Tudo o que se relatou até agora, a não ser um certo protagonismo 
inicial dos dois professores, teve como ênfase a participação ativa dos estudantes 
de Medicina da FMB, que praticamente tomaram conta do livro. E onde ficam os 
mais de 230 professores daquela faculdade?

Devemos confessar, em público, que a princípio, tínhamos receio que a par-
ticipação dos docentes como autores inibisse a criatividade, espontaneidade e 
o processo de aprendizado de construção do livro pelos estudantes. Por consenso 
e inconsciente, já tínhamos firmado esse compromisso. O nosso receio era que 
o poder docente, a forma vertical de se relacionar, o conhecimento acumulado ao 
longo dos anos, fossem uma força motriz implacável. Naquele projeto, especifica-
mente, queríamos contar com a “fragilidade” dos alunos e não com a sabedoria 
dos professores. Pensamos no papel dos professores como “orientadores” de um 
grupo de estudantes por capítulo, evitando ser o professor o dono do capítulo. Por 
outro lado, não queríamos ser totalmente ingênuos, sabíamos que, na dose corre-
ta, o educador teria o seu papel essencial na realização do projeto.

Antecipando o balanço da questão anterior, tivemos, no geral, como queríamos, 
uma participação mais “tímida” dos docentes, com algumas exceções, e a experiên-
cia dos alunos no processo de produzir uma obra, tão esperada, foi alcançada.
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um livro didático, mas com uma cara literária

Um outro ponto que desejávamos era que o livro se aproximasse mais de uma obra 
literária do que uma obra científica. Calma!

Não queríamos a rigidez de uma revista científica, principalmente quanto aos 
roteiros dos itens (introdução, metodologia, objetivos, resultados e discussão) 
e as inundações de citações bibliográficas, tão necessárias, mas que quebram a 
leitura fluida de uma escrita. Queríamos poesias, sons, cores, falas, fragilidades 
e grandiosidades humanas. Queríamos a iniciação dos alunos de Medicina en-
tre Medicina e arte, ciência e cultura, vida e vida ou vida e morte. Gostaríamos 
de uma aproximação com o conto, de uma história médica bem contada, gosto-
sa de se ler e de refletir. Por isso, pedíamos muitas entrevistas, relatos de vida. 
Desejávamos um pouco de história e estória, onde os narradores e entrevistados 
pudessem navegar em outros mares, da subjetividade, da memória emotiva, e até, 
da não história. Nessa proposta, os capítulos foram evidenciando diferentes abor-
dagens e peculiaridades de escrita.

Mas nunca, na medida do possível, nos afastamos da ciência e dos seus mé-
todos e padrões científicos. Estamos cientes que estamos dentro da Faculdade de 
Medicina, onde a formação e prática médica se baseiam na ciência.

uma nova mudança no destino do livro

Um livro, 5 coordenadores, 80 e tantos autores, 32 capítulos e um destino. 
Pensávamos que estaria encerrada esta etapa. O livro começou a ser produzido 
intensamente, com todos os sonhos e mãos, com um movimento que causava um 
certo burburinho dentro da faculdade, que ganhava densidade ao longo do tem-
po. Foram trabalhos intensos, ultrapassando períodos letivos e férias. Entretanto, 
numa etapa mais avançada, observamos que precisaríamos de ajuda na coorde-
nação, o tamanho da empreitada tinha ficado além da conta. Procuramos a nossa 
primeira diretora mulher da Faculdade de Medicina, a profa. Lorene Pinto, que 
já vinha participando do projeto de forma leve, dando sugestões, orientando al-
guns alunos, mas por motivos de ter outras demandas fortes e urgentes, recusou 
diversas vezes o cargo de coordenadora do livro. Entretanto, como guerreira, e em 
tempo de guerra, não fugiu às responsabilidades e ao último convite.

Todavia a incorporação da profa. Lorene trouxe de forma bem engraçada, 
quase trágica, um desdobramento que nunca imaginávamos acontecer naquela 
altura do campeonato. Ela, a partir da vasta experiência de coordenar por anos, 
a Revista Baiana de Saúde Pública, ao se debruçar com o material do livro, se 
encantou e deslumbrou que este poderia se transformar em outras, de forma 
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temática, no mínimo mais dois ou três ou quatro livros, em vez de um. Ficamos 
assustados, mas depois do susto achávamos que, infelizmente ou felizmente, ela 
tinha razão. Tínhamos um material denso, diverso, que poderia dialogar entre 
si, talvez melhor, se fosse separado tematicamente, em livros. Só que, com isso, 
outros temas poderiam ou deveriam ser incorporados para dar coesão à nova 
proposta. Outros temas, outros alunos, outros professores orientadores... muito 
mais trabalho. Meu Deus!

Pensamos, de início, em dois livros. O primeiro, voltado para questões da 
faculdade e um outro, o segundo, seria de temas transversais, com afinidades e 
próximos ou pertencentes à Medicina. Lacunas foram se achando ao longo do 
caminho, tanto para ampliar temas condizentes, como dificuldades de encaixar 
alguns capítulos relativos às especialidades médicas, vinda das três ligas. Além 
disso, os 700 estudantes da faculdade que ficaram de foram queriam participar. 
E os estudantes, da coordenação e de autoria dos capítulos, colocavam mais lenha 
na fogueira, achando, solidariamente, que era possível contemplar tais pleitos. 
E os pobres quatro professores (Giulia já assumia um papel de verdadeira docente 
neste livro), de espírito juvenil, estavam susceptíveis também às reivindicações 
dos estudantes.

O principal canal de clamor eram as ligas acadêmicas da faculdade, que que-
riam e precisavam participar. São mais de 30 ligas e um contingente imensurável 
de alunos. O que fazer? Os próprios alunos do livro se dispuseram a conversar com 
todas as ligas. Em que livro colocar? Vamos criar o livro três.

Depois de algum tempo e da maioria das ligas confirmarem entusiasticamente 
a participação, observou-se que eram muitos capítulos para o livro três. E também 
as ligas eram bastante diversas com objetos diferentes.

Vamos criar mais um livro! O primeiro, seria Generalidades e História da 
Faculdade; o segundo, Especialidades Clínicas; o terceiro, Cirurgias e Clínicas de 
Apoio Diagnóstico; e, por fim, o quarto, Contextos e Transversalidades Médicas.

E, assim, ficou a proposta de lançar quatro livros de vez.
Mentimos: o prof. Ronaldo Jacobina já tinha um livro na fila da Edufba, enca-

lhado praticamente por três anos, mais altamente relevante, que ele reivindicou 
ser o primeiro ou o quinto livro. O livro tratava-se do Bicentenário da Faculdade de 
Medicina. Aprovada a sugestão, mas necessário viabilizar um sonho que crescia a 
todo instante.

Como pode-se ver, quatro ou cinco livros a serem lançados, ia nascendo a inci-
piente ideia daqueles livros pertencerem a uma série de livros sobre a História da 
Medicina. Como materializar tudo isso?

Como desdobramento imediato, sabíamos que a estrutura montada para coor-
denar um livro era totalmente insuficiente para os seis coordenadores. Para onde 
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apontar a ampliação da coordenação:1 professores e/ou alunos? Preferíamos con-
tinuar no caminho da juventude. Quais alunos e quantos alunos escolher? Alunos 
que vinham se destacando como liderança de cada capítulo. Quantos? O neces-
sário para cumprir a tarefa de coordenar e, como eram estudantes, um número 
pequeno, para desenvolver a capacidade/habilidade de coordenação.

Paralelamente, buscamos uma interlocução com a professora Flávia Goulart 
Rosa, diretora da Edufba, para dialogar sobre a mudança do projeto, sua viabilida-
de, o custo e a forma de financiamento deste.

A profa. Flávia foi receptiva, abraçando o projeto. Mais: colocando o apoio para 
uma perspectiva maior: concretizar aquela tímida proposta da série de livros da 
História da Medicina. Nos pediu que fosse lançada a proposta para a Faculdade 
de Medicina aprovar e, que da parte da Edufba, teria o incentivo e apoio. Ou seja, 
tudo virou de pernas para o ar: de um livro, para quatro ou cinco, depois para uma 
série. Mas agora tínhamos um sonho completo, de formato inacabado, uma coisa 
grandiosa e sem fim, que poderíamos levar dentro dos corações, passando de co-
ração em coração por toda a eternidade.

assembleia geral dos autores e capacitações

Uma demanda que surgiu durante as reuniões de planejamento do primeiro livro 
foi que existiam estudantes de diversos semestres, vários do primeiro e estudan-
tes de outros semestres que tiveram a oportunidade de trabalhar na produção de 
um capítulo de livro pela primeira vez. Essa inexperiência inicial, somada a di-
versas dúvidas de como produzir um texto adequado para o formato dos livros, 
alimentavam insegurança. Os estudantes começavam a criar o fantasma da dúvi-
da sobre sua própria capacidade de escrever. Para que esse fantasma não crescesse 
e não passasse de uma insegurança natural mediante algo novo, como a primeira 
vez que se vai à praia e se depara com a imensidão do oceano, foram desenvolvidas 
capacitações com temas que procuraram suprir essa demanda dos alunos além de 

1 Os coordenadores por livro foram:

 Livro 1: Eduardo Borges dos Reis, Ronaldo Jacobina, Giulia Accorsi, Lorene Louise, Rosa 
Calado, Thais Carmona e Silvio Romero

 Livro 2: Ronaldo Jacobina, Eduardo Borges dos Reis, Lorene Louise, Danielle Camargo, Isabel 
Brito, Karina Gazonni, Maria Carolina Paraiso e Rafael Zieglitz

 Livro 3: Lorene Louise, Eduardo Borges dos Reis, Ronaldo Jacobina, Felipe Cordeiro, Jamile 
Valença e Claudia Cunha

 Livro 4: Giulia Accorsi, Eduardo Borges dos Reis, Ronaldo Jacobina, Lorene Louise, Rosa 
Calado e Silvio Romero.
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reuniões para atualizar as equipes de produção dos capítulos sobre os prazos, so-
bre o funcionamento da confecção dos capítulos e tirar as dúvidas que surgiram.

Pelo grande número de participantes nas nossas reuniões, muito bem pode-
ríamos nos remeter à semelhança de uma assembleia geral dos autores dos livros. 
Com o advento da pandemia, aconteceu a necessidade no mundo de avançamos 
nas plataformas digitais de reuniões virtuais, propiciando uma expansão qua-
litativa e quantitativa nunca vista. Na nossa experiência exitosa, sentimos uma 
sensação maior de pertencimento, não só numericamente, mas na organização, 
na qualidade da participação e nas intervenções. A primeira reunião geral com os 
autores, realizada em 14 de dezembro de 2020, foi importante por diversos moti-
vos. O primeiro deles, talvez não tão pragmático, mas de grandiosa importância, 
funcionando principalmente no campo simbólico como a pedra fundamental do 
projeto de livros sobre a História da Medicina. O segundo motivo foi apresentar a 
primeira versão do documento Estrutura do Livro – que se tornou Estrutura da 
Série de Livros História da Medicina assim que o projeto foi ampliado de um volu-
me para uma série de livros. Esse documento contém o eixo central e os objetivos 
do livro, bem como orientações gerais, normas de publicação e as responsabilida-
des dos autores. Essa primeira reunião contou com os coordenadores e autores do 
primeiro livro, e também os professores envolvidos. Em seguida ocorreu a primei-
ra capacitação dos autores com a dra. Giulia Accorsi e a bibliotecária da FMB, Ana 
Lúcia Albano, que palestraram e tiraram dúvidas referentes à metodologia de bus-
ca em fontes históricas e escrita de texto histórico. Devido ao curso da pandemia 
de covid-19 – na época a vacinação ainda não havia começado no Brasil –, o local 
desses eventos foi na plataforma digital, totalizando mais de 100 pessoas. Ela foi 
gravada e serviu de material para os autores dos capítulos novos, após a expansão 
do projeto para a série de livros.

Uma nova reunião geral foi feita no dia 9 de abril de 2021. Essa reunião foi 
semelhante à primeira, mas com os autores dos novos capítulos que passaram 
a compor os livros dois, três e quatro da série. A audiência desse evento on-line 
extrapolou a capacidade da plataforma, sendo necessário abrir duas salas simul-
tâneas e espelhadas para possibilitar que mais de 200 pessoas pudessem assistir 
ao evento. No dia 23 de abril de 2021 organizamos a capacitação de escrita com a 
profa. Flávia Goulart Rosa, na qual ela abordou noções gerais e técnicas para es-
crita acadêmica. Além das reuniões e capacitações, os estudantes contavam com 
o apoio e suporte dos coordenadores para sanar quaisquer dúvidas referentes à 
produção dos capítulos. Desse modo, aquele fantasma inicial da insegurança que 
pairava mostrou-se nada mais que um espectro e tornou-se um frio na barriga pela 
aventura de escrita de um capítulo de livro de História da Medicina.
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os livros agora são da faculdade. mas quem paga a conta?

Na Faculdade de Medicina, o diretor recebeu também com incentivo a proposta e 
levou para a congregação deliberar sobre a série de livros da História da Medicina 
na Bahia, abrindo o espaço para os coordenadores do projeto. Por unanimidade, 
os membros aprovaram e jubilaram a iniciativa, manifestando-se que a partir 
daquele momento a construção da série seria de responsabilidade também da fa-
culdade. Foi um momento histórico importante e, caso o projeto tenha êxito, este 
dia ficará registrado na memória da nossa faculdade.

Quanto ao custo e financiamento, é um grande problema. Por sermos somente 
uma disciplina, e não um grupo de pesquisa e extensão consolidados, com recur-
sos próprios, a busca financeira para viabilizar um projeto dessa magnitude é por 
demais difícil.

Entre os desafios enfrentados para a produção e execução de um projeto na área 
da educação está o financiamento. Nesse projeto de livros da História da Medicina, 
isso não foi diferente. Foi ainda agravado por uma complexa conjuntura de crise 
sanitária, política, econômica e social com redução de investimentos na educa-
ção. Os cortes nos recursos da educação afetaram diversos projetos, pesquisas, 
bolsas e até mesmo manutenção predial básica das instalações da universidade. 
Uma alternativa para o financiamento desse projeto dos livros, levantada durante 
reunião dos coordenadores, foi a de financiamento coletivo (também chamada de 
“vaquinha digital” ou crowdfunding). Essa alternativa, que está crescendo cada 
vez mais, principalmente em projetos artísticos, culturais e sociais, consiste na 
arrecadação de recursos financeiros cedidos por pessoas interessadas e que dese-
jam apoiar o projeto, não pode ser viabilizada pela falta de regulamentação para 
projetos institucionais no âmbito da universidade.

Apesar de sermos surpreendidos por esse empecilho burocrático, buscamos 
solucionar com recursos próprios, oriundos das nossas economias, para permitir 
que mais de 200 estudantes tivessem a oportunidade de experienciar a escrita de 
um capítulo de livro durante a graduação.

os desdobramentos e seus balanços

Concomitantemente ao movimento de interlocução com a faculdade, com a 
Edufba, com a Pró-Reitoria de Planejamento, foi realizada uma grande mobili-
zação com os estudantes, principalmente os do ciclo básico e profissionalizante 
(primeiro ao oitavo semestre de Medicina), com prioridades para os líderes de li-
gas acadêmicas. Os novos coordenadores estudantis desempenharam um papel 
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de liderança, realizando contatos e participando de reuniões com as ligas, esclare-
cendo o que seria a proposta, os critérios de participação.

Podemos dizer que a quase totalidade dos estudantes, de forma democrática, 
horizontal, foi bem-informada e respondeu esplendorosamente aos convites.

Diante da primeira experiência, quando estávamos fazendo um só livro, com 32 
capítulos, aprendemos que era imprescindível delimitar um número máximo de 
participantes estudantis, para assegurar de fato o trabalho harmonioso e respon-
sável de confecção de cada texto. Decidimos que capítulos não associados às ligas, 
teriam no máximo sete estudantes; quando envolvia ligas acadêmicas, adotamos 
o critério de permitir também sete estudantes, mas sendo cinco da liga e os outros 
dois seriam convidados a participar da escrita, e eles não estariam fazendo parte 
da liga, incentivando que pelo menos um fosse do primeiro ou do segundo semes-
tre, e o outro, sem acesso a um projeto de pesquisa ou sem publicação até aquele 
momento. Seria nossa “política de cotas”, buscando um acolhimento dos mais 
jovens ingressantes na faculdade e dos que tinham menos chances ou oportuni-
dades acadêmicas. Lembramos que essa orientação explanada teve flexibilizações 
quando avaliávamos os casos relatados pelos grupos. Abrimos também para par-
ticipação de alunos de outras faculdades de Medicina, que estavam inseridos na 
liga da nossa instituição. Entretanto, ao limitar o número máximo de alunos, com 
estes critérios, temos consciência que vários alunos ficaram de fora, mesmo com 
muito desejo de se engajarem no projeto. Mas era impossível, humana, acadêmica 
e pedagogicamente contemplar a totalidade dos interessados. Mesmo assim, fo-
ram contemplados mais de 360 alunos, com o total de 391 autores.

A sensação que tivemos durante todo esse processo é de que os alunos queriam 
entrar na história ao participar da história, história das riquezas daquela insti-
tuição bicentenária, história da Medicina baiana, das especialidades, dos temas 
transversais que atingem a Medicina. Não mero coadjuvante, partícipe invisível, 
sem papel e sem cor. Um curso médico que ainda é bem precário, desmotivador e 
até adoecedor e que pouco mantém acesa a chama daqueles jovens. Acho que este 
projeto pode ser um facho de luz para repensar o cotidiano da nossa faculdade.

Uma das coisas bonitas desse projeto foi o acesso dos estudantes aos profissio-
nais de saúde, a maioria médicos. Com 77 capítulos por fazer sobre a História da 
Medicina, a maioria deles precisava, e foi por nós incentivados, da realização de 
entrevistas. Chegamos a ter oito entrevistados num capítulo. E essas entrevistas 
envolviam desde expoentes da Medicina baiana, com rica produção de pesqui-
sas, de habilidades clínicas e cirúrgicas reconhecidas, até aquele médico não tão 
famoso, mas com muito por dizer, e disseram coisas do fundo da alma. Os alu-
nos, alguns deles um pouco nervosos, tiveram uma aproximação maior com a 
Medicina, através daqueles ilustres personagens. E como relatado, não só médicos 
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foram entrevistados, outros atores sociais na área da saúde foram envolvidos por 
perguntas, com preciosidades de relatos e reflexões, ampliando a concepção de 
saúde e de outras práticas.

Essa mobilização, como vimos, proporcionou aos estudantes um imensurável 
processo de aprendizagem na arte de escrever, nos padrões acadêmicos e literários, 
incentivando sempre, a liberdade da escrita, a criatividade, a forma individual de 
cada grupo por capítulo de se expressar e contar uma história, no mínimo interes-
sante, que emocionasse em lágrimas e sorrisos a si mesmos e aos leitores. Claro 
que o produto final é importante, mas não temos dúvida da relevância do proces-
so, do caminhar para atingir a meta, e sem alarde, inconfessavelmente, torcíamos 
mais pelo caminhar.

E tudo isso, querido leitor, sob um manto terrível de dor, proporcionada pela 
implacável pandemia de covid-19. Porém, como bem sabemos da Medicina Social, 
o vírus não age num ambiente estéril de relações sociais. No caso brasileiro, essas 
relações sociais, bem cientes conhecemos, serem imensuravelmente desiguais, 
injustas e revoltantes. E que piora em formas de pesadelos quando temos um go-
verno com inação, negligência e genocida.

Certamente alguns dos bravos autores destes livros, por covid-19 adoeceram, 
perderam parentes ou próximos, ou tiveram sequelas. Deve considerar isso na sua 
leitura, querido leitor, como foi difícil produzir esses livros em tempo de pande-
mia. Além desta dor, o Memorial de Medicina encontrava-se fechado ao público 
quando se realizou a confecção desses volumes, também o Arquivo Público da 
Bahia e outras instituições de pesquisa igualmente estavam fechadas. Com cer-
teza, prejuízos existiram para qualquer trabalho que envolve levantamento de 
dados históricos. O nosso não foge à regra.

qual a poesia para fechar esta apresentação?

Sinceramente, a poesia não é só de poetas, é de todos os seres vivos e por enquanto 
humanos, que tocam a vida em qualquer circunstância. Assim, ela está presente 
agora, em todos os capítulos desses livros, conduzidos por todos os seus autores e 
autoras, por todas as linhas e que não cessa no ponto final. Uma boa leitura!
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INTRODUÇÃO

O livro 2 da série de livros História da Medicina anseia a divulgação de temas que 
perpassam a história de especialidades e áreas médicas, engendrando foco para 
análises na Bahia – tendo em vista a extensa dimensão dos assuntos abordados, 
que não poderiam ser totalmente explorados e esgotados. A proposta da obra 
corrobora a ampliação desses conhecimentos para além do espaço acadêmico, 
ao avultar a curiosidade acerca de temáticas que tangenciam momentos insig-
nes e contextos marcantes da história, tendo, como um dos objetivos, alcançar 
um valor paradidático, aproximando-se de diversos públicos-alvo. É importan-
te destacar que o livro prodigaliza críticas, visões distintas, polêmicas e olhares 
abrangentes, buscando obliterar avaliações rasas de reflexões e idiossincrasias 
não questionadas, atravessando questões políticas, sociais e culturais. Portanto, a 
avaliação multifacetada da história de algumas especialidades médicas engendra 
compreensão do macrotema – História da Medicina – por ter diversos contextos 
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e contribuições mencionadas, ao compreender que a história não é feita de forma 
isolada, o que envolve relações humanas em diversos contextos cujas construções 
delineiam conduções temporais e espaciais interligadas.

Assim, os capítulos almejam, a partir de abordagens mais específicas, tratar de 
saúde de maneira integral, de sociedade, de determinantes sociais e conjunturais 
que foram palco dessas histórias, e de personalidades que recrudesceram avanços.

O primeiro capítulo do livro traz a especialidade da Neurologia, resgatando 
uma história que perpassa observações, descobertas e problemas desde a Idade 
Antiga – com propostas marcadas, por vezes, por misticismo, mas com expoentes 
na história, como Galeno – até a Idade Contemporânea, revelando as tecnologias 
e o percurso dessa especialidade no Brasil. O capítulo expõe olhares ampliados, 
incluindo nessa rica discussão questões de estigmas, de gênero, da relação médi-
co-paciente e de outras análises que tornam a escrita rica e interessante.

O capítulo 2 aborda a especialidade da Oncologia, sob um olhar que trata das 
primeiras abordagens acerca do câncer – durante muito tempo visto de forma 
 estigmatizada e terminal – e, devido à inequívoca importância, que trata da Liga 
Baiana Contra o Câncer, destacando o prof. Aristides Maltez – assim como faz 
menção a outras organizações. Ademais, o capítulo discorre sobre questões so-
ciais e políticas, além de abordar criticamente sobre a especialidade e de fornecer 
acesso à entrevista com a dra. Clarissa Mathias.

O capítulo 3 se debruça no universo da especialidade Endocrinologia. As pri-
meiras representações das endocrinopatias, o que é essa área do saber e as principais 
descobertas que corroboraram para o desenvolvimento da Endocrinologia são 
encontradas nesse capítulo. Além disso, figuras memoráveis, a introdução da 
Endocrinologia na Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), a Endocrinologia na 
Gazeta Médica da Bahia, sociedades, centros e instituições da Endocrinologia 
na Bahia e a interseção da Endocrinologia baiana com a pandemia de covid-19. 
Para produção desse capítulo, os autores contaram com as entrevistas de: Adriana 
Mattos Viana, Alcina Vinhaes, Helton Estrela Ramos, Luciana Oliveira Vinhaes, 
Maria Marcílio Rabelo e Reine Fonseca.

O capítulo 4 fala sobre ela que é soberana: a Clínica Médica. Clínica Médica 
remete ao ato de inclinar-se ao leito do paciente, a arte de evitar, curar ou atenuar 
doenças. Foi através da Clínica Médica que tudo começou, alguns dizem que com 
Hipócrates na Grécia Antiga, outros que milênios antes de Cristo já havia relatos de 
egípcios exercendo a prática clínica. Esse capítulo revive diversas descobertas im-
portantes para a Medicina, relatos sobre a história do exame físico, o começo das 
residências médicas, a história da Clínica Médica na Bahia, suas diferenças no in-
terior e na capital, a evolução e o futuro da Clínica Médica, questionado por uma 
tendência atual à superespecialização. Ainda, faz uma análise sobre a atuação da 
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Clínica Médica no contexto da pandemia da covid-19, cenário que balançou as estru-
turas da Medicina e tirou todos da zona de conforto para lutar contra um mal maior.

Entendendo o enfoque clínico das doenças como algo crucial na aborda-
gem ao paciente, o capítulo 5 traz os desdobramentos históricos que levaram 
ao surgimento da Infectologia como especialidade clínica no Brasil, trazendo a 
Medicina Tropical como base fundamental para esse processo. Nesse sentido, o 
capítulo aborda, sobretudo, o protagonismo baiano na história da Infectologia 
brasileira, com o nome de importantes figuras, suas descobertas e contribuições, 
e instituições de destaque, como o Instituto Couto Maia e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) Bahia.

O capítulo 6, história da Imunologia, aborda a história dessa importante área 
do saber. Ele trata sobre a Imunologia no mundo, no Brasil, na Bahia e a importan-
te relação da Imunologia com a pandemia, assim como os principais estudiosos 
e suas descobertas, sobretudo a da vacina e a importância da Imunologia para a 
Saúde Pública. Também traz o cenário sobre o futuro da Imunologia e seus avan-
ços, perpassando por descobertas de tratamentos para doenças que ainda não têm 
terapia. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com 
pesquisadores baianos.

O capítulo 7 permite a imersão na história da Gastroenterologia, analisando o 
surgimento dessa especialidade e sua inserção no Brasil e na Bahia – tendo destaque 
também a FMB, destacando fatores tecnológicos que impulsionaram o crescimento, 
além de fazer referências a figuras importantes na condução dessa especialidade. 
Com conhecimentos técnicos da Gastroenterologia – além de complementar essa 
história com a Hepatologia –, o capítulo também traz o aspecto das doenças psicos-
somáticas e a relação da especialidade com o Sistema Único de Saúde (SUS).

O capítulo 8 embarca em uma rica viagem pela história da Cardiologia, 
 revivendo marcos importantíssimos para a especialidade – desde as doenças 
cardiovasculares que acometiam os soldados da Primeira Guerra Mundial até a 
invenção do estetoscópio. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no 
mundo inteiro, tendo assim a Cardiologia uma relevância incomparável. O capítu-
lo revive a instauração do serviço de eletrocardiografia na Faculdade de Medicina 
de São Paulo pelo dr. Dante Pazzanese, a criação da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, o primeiro ambulatório de Cardiologia fundado em Salvador, gran-
des nomes da Cardiologia, as mulheres na Cardiologia, a evolução do estetoscópio 
desde sua criação até hoje, bem como do ecocardiograma e eletrocardiograma. 
É uma história riquíssima que precisa ser conhecida.

O capítulo 9 aborda a Nefrologia, área responsável pelo estudo dos rins. Os rins 
têm a importante função de filtrar as impurezas do nosso corpo, e esses versos 
remontam a história desde quando esse órgão passou a despertar interesse pela 
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ciência. Perpassa por fatos marcantes e imprescindíveis para o desenvolvimento 
dessa especialidade como ela é hoje. Desde a primeira correlação entre proteinú-
ria, edema e doença renal até a história da invenção da hemodiálise, a instauração 
dessa especialidade e seus grandes marcos na Bahia, o primeiro transplante renal, 
produções acadêmicas em Nefrologia da FMB, a forma como o paciente enxerga a 
doença renal, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e, por fim, perspectivas futuras 
sobre a especialidade.

O capítulo 10 permite a análise de uma história que por muito tempo conde-
nou os “loucos” a isolamentos ou negligências. Esse capítulo apresenta a história 
da Psiquiatria, revelando como ocorreu esse tratamento na Bahia e quais insti-
tuições atendiam problemas nessa esfera, incluindo, nessa análise, a FMB e os 
médicos Nina Rodrigues e Juliano Moreira, além da atuação marcante de Nise da 
Silveira, por exemplo, o que permite percepção das avaliações feitas ao longo da 
história das “doenças da mente”. Assim, o capítulo vai delineando marcos, avan-
ços – nos âmbitos científicos, legais, estatais e do SUS – e figuras importantes, 
como a de um dos autores do capítulo, o prof. Ronaldo Jacobina.

Percorrendo a história no mundo e no Brasil, o capítulo 11 mostra como a 
Medicina do Trabalho e o Campo da Saúde do Trabalhador na Bahia também estão 
atrelados ao desenvolvimento econômico e aos seus marcos. Esse capítulo conta 
como se desenvolveu a abordagem à saúde do trabalhador desde a colonização 
baiana até o surgimento do Complexo Petroquímico de Camaçari, evidenciando o 
fenômeno do benzenismo como catalisador das lutas sociais, do desenvolvimento 
de estudos e pesquisas na área e a importância de inúmeras instituições na conso-
lidação deste campo na Bahia.

O capítulo 12 avulta a proposta de visão ampliada dos fatores que reverberam 
na saúde ao tratar da história da Medicina Tropical, resgatando a “escola” – ini-
ciada como um grupo de médicos para discussão acerca das chamadas “doenças 
tropicais” e das epidemias – e registrando as interseções com a FMB, assim como 
suas contribuições no âmbito de pesquisa e produções, caso da Gazeta Médica 
da Bahia. Entretanto, a história possui repercussões, então o capítulo coaduna os 
impactos da Medicina Tropical ao longo do tempo, como no Instituto Couto Maia 
e nas produções científicas recentes.

O capítulo 13 revive a história da especialidade que cuida do maior órgão – 
a  pele. A história da Dermatologia perpassa desde os tratamentos indígenas às 
lesões de pele até o primeiro Serviço Clínico de Doenças da Pele na Policlínica 
Geral do Rio de Janeiro, a criação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
a Dermatologia na FMB, o estudo da leishmaniose, a Residência Médica em 
Dermatologia, os avanços e a modernidade da Dermatologia e, por fim, a atuação 
desta especialidade no contexto da pandemia da covid-19.
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O capítulo 14, pautado no desenvolvimento do olhar ao idoso ao longo da his-
tória, na dinâmica do processo de envelhecimento nas últimas décadas e nos seus 
impactos na estrutura demográfica da população, conta a história da Geriatria no 
Brasil, com enfoque na Bahia. Com isso, o texto mostra como as novas necessida-
des de abordagem à saúde do idoso fomentaram o surgimento de instituições de 
cuidado e de ensino nessa área na Bahia, como a Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG-BA), o Centro Estadual de Referência de Atenção à Saúde 
do Idoso (CREASI), o Centro Geriátrico das Obras Sociais Irmã Dulce, bem como o 
seu programa de residência, e o ensino na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O capítulo 15 conta a história da evolução dos cuidados com a saúde da crian-
ça pelo mundo, no Brasil e na Bahia, mostrando que esse processo esteve atrelado à 
 observância de que as crianças possuem particularidades intrinsecamente ligadas ao 
seu estado de saúde. Sabendo disso, estudos foram desenvolvidos, livros publicados, 
clínicas de atendimento especializado foram abertas, dando visibilidade e acesso à 
saúde na infância. Ao falar do Brasil, o texto mostra os povos indígenas como berço 
desse cuidado em sua forma mais genuína, além de enfatizar as mudanças no ensino 
das faculdades médicas, sobretudo na FMB, como um grande passo para consolidar 
essa especialidade. Sobre a Bahia, também é mostrado como a pediatria está ligada à 
filantropia, às sociedades médicas e aos programas de residência no estado.

O capítulo 16 consta a história da Homeopatia, traçando o surgimento e de-
senvolvimento dessa prática no Brasil, dando ênfase para figuras importantes no 
delineamento dessa história. Esse capítulo contou com informações provenientes 
de entrevistas corroboradas pela proposta da escrita, possibilitando uma escrita que 
coaduna análises sobre a formação em Homeopatia e o acesso a essa especialidade.

O capítulo 17, referente à história da Medicina Natural, se debruçou, principal-
mente, a partir do final da década de 1970, na Bahia, no forte movimento de crítica 
à Medicina Alopática e na busca de alternativas que priorizassem integralmente 
o ser humano na sua dimensão biopsicossocial. Em uma linda história de pionei-
rismo, de procura de novos estilos e valores de vida, e de formas complementares 
de tratamento para enfermidades, o leitor terá um texto intrigante para se deliciar.

O capítulo 18 traz a história da Acupuntura, um dos métodos englobados pela 
Medicina Tradicional Chinesa, com propostas de abordagem abrangente do in-
divíduo, o qual possui aspectos físicos, psicológicos e espirituais que precisam 
de equilíbrio para proporcionar bem-estar. Assim, inclui-se ao livro uma espe-
cialidade – regulamentada em outras profissões também – diversa ao paradigma 
biomédico, avultando a compreensão da promoção de saúde associada a esse 
 conhecimento, cujo acesso é possível através do SUS.

O último capítulo trata da história da Ginecologia e Obstetrícia, com aborda-
gem que inclui análise do parto no Período Pré-cabralino, Período Colonial, assim 



história da medicina32

como abrange as repercussões da fundação da então Escola de Cirurgia da Bahia 
sobre a arte obstetrícia e as evoluções nesse cuidado. O delineamento histórico vai 
apresentando ao leitor modificações e novidades dessa especialidade.

Então, a coordenação e os autores desta obra propõem e convidam à leitura 
desses capítulos que, certamente, permitirão a inserção em diversos momentos 
históricos, a aproximação de importantes figuras humanas, a compreensão de 
encadeamentos na construção social, a avaliação de fatores de saúde que ultra-
passam a esfera médica e a reflexão crítica de diversos temas.
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Estudar a história da Neurologia é o mesmo que passar pela história da humanida-
de, já que as doenças neurológicas sempre foram um problema presente ao longo 
dos milênios. Assim como muitos outros tópicos acadêmicos, a neurociência atin-
giu um nadir na Antiguidade no período greco-romano e, logo em seguida, passou 
por uma fase de importante retrocesso durante o início da Idade Média. Com o 
Renascimento – e ao longo da Idade Moderna –, o estudo do sistema nervoso foi, 
pouco a pouco, voltando a ser relevante através de estudos mais aprofundados 
em Anatomia Humana, após a aproximação entre Medicina e Ciência e, princi-
palmente, com os avanços tecnológicos da Idade Moderna, o que fez com que a 
Neurologia, como especialidade, fosse enfim estabelecida. (AMINOFF, 2009)
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Algo que diferencia a Neurologia das demais especialidades é a especial rela-
ção que os achados clínicos têm com a Anatomia, de maneira que, muitas vezes, 
é possível definir em qual órgão (e até mesmo em qual região de certo órgão) está 
a lesão. Ora, mediante um paciente com icterícia, você pode muito bem (e deve!) 
desconfiar de um problema no fígado, mas saberá você dizer qual o segmento afe-
tado? Mediante um paciente com forte dor torácica súbita que irradia para o braço 
esquerdo, deve-se suspeitar de um infarto, sim – mas sem a ajuda de um eletro-
cardiograma, saberá você qual artéria foi acometida? É (também) por conta disso 
que, embora a Neurologia como especialidade tenha tido um nascimento relati-
vamente tardio, o estudo de sua história desde o começo da Antiguidade é, sim, 
relevante – não apenas porque as patologias neurológicas sempre existiram, mas 
também porque o “simples” estudo da anatomia do sistema nervoso e as teorias 
formuladas ao seu respeito desde o começo de tudo estão intimamente interliga-
dos com a clínica e o tratamento dos doentes neurológicos ao longo dos séculos.

idade antiga

Nesta seção, vamos abordar a história da Neurologia em um período que é, muitas 
vezes, associado a bastante brutalidade e misticismo. Apesar de, factualmente, 
termos muitos registros do impacto que a mitologia tinha nas decisões políticas, 
sociais e medicinais, vale lembrar que a Filosofia teve seu berço nesse período 
– ela que foi o pilar para a estruturação de métodos de manejo e tratamento de 
doenças e lançou as bases para o desenvolvimento da Ciência.

mesopotâmia

A Mesopotâmia é uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates (atual Iraque) 
cuja civilização se desenvolveu entre 2 mil e 5 mil anos atrás. O conhecimento dos 
mesopotâmios sobre Anatomia era, em grande parte, advindo da dissecção de ani-
mais usados em rituais e, possivelmente, de “estudos” post-mortem em humanos. 
Eles sabiam da existência do cérebro, mas consideravam mais importantes o fí-
gado, o coração e o estômago – atribuindo-lhes, inclusive, funções relacionadas à 
cognição e às emoções. Para os mesopotâmios, o cérebro era apenas uma espécie 
de “medula óssea” do crânio, não havendo noção alguma de um sistema nervoso.

As patologias neurológicas eram reconhecidas, mas havia um forte misticismo 
acerca de suas causas. Quase todas envolviam a “mão” de uma entidade super-
natural, fosse um demônio (como na Coreia, pelo demônio “šulak”), um espírito 
do mal (como no rebaixamento do nível de consciência, pelo espírito “alû”), um 
fantasma (como no caso do Acidente Vascular Cerebral isquêmico – “mišittu”, por 
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fantasmas da estepe) ou até mesmo um de seus deuses (como na perda auditiva 
mediante traumatismo craniano, pela deusa da guerra Ishtar).

Não existem muitos registros acerca das repercussões sociais associadas a 
doenças neurológicas, talvez pela alta mortalidade e pouca (ou nenhuma) possi-
bilidade de recuperação dos déficits. Entretanto, dentre os poucos conhecimentos 
da época que pudemos conhecer, o impacto das convulsões (“bennu”) foi uma das 
que sobreviveu ao tempo: de acordo com o Código de Hamurabi, se um escravo 
passasse a apresentar crises convulsivas dentro de um mês após a sua compra, ele 
deveria ser retornado ao vendedor, o qual era obrigado a devolver todo o dinheiro. 
Como estratégia de venda, alguns negociantes anunciavam “garantias” de 30 a 100 
dias a respeito do aparecimento de convulsões em seus escravos – alguns autores 
argumentam que isso era uma tentativa por parte desses negociantes de provar 
que essas pessoas não tinham epilepsia, embora hoje postule-se que a maioria dos 
episódios convulsivos na Mesopotâmia tenham sido manifestações secundárias 
de outras doenças, como a neurocisticercose.

Quando as convulsões acometiam crianças, os curandeiros (ašu) recomen-
davam rituais que consistiam no uso de plantas e recitação de palavras. Para os 
bebês que nasciam com algum déficit, como hipotonia global (síndrome do bebê 
mole), eutanásia por afogamento era recomendada para que a família da criança 
não fosse destruída, uma vez que muitas doenças neurológicas do bebê eram vis-
tas, em tom supersticioso, como um mau sinal. Hoje, imagina-se que esse “mau 
sinal” esteja, na verdade, associado às meningites e ao seu caráter contagioso, que 
matava outros integrantes da família.

egito

A civilização egípcia se desenvolveu às margens do grande Rio Nilo, no norte da 
África, há aproximadamente 5 mil anos. Não se sabe muito sobre as teorias egíp-
cias acerca do sistema nervoso – se é que eles chegaram a desenvolvê-las –, mas é 
possível ter uma ideia geral a partir de famosos papiros médicos que sobreviveram 
ao tempo – como o Papiro Cirúrgico de Edwin Smith, o Papiro de Berlin e o Papiro 
de Ebers – e registros posteriores por parte de grandes autores da Antiguidade, 
como Heródoto.

Assim como os mesopotâmios, os egípcios apenas reconheciam o cérebro 
(“ais”) como a medula óssea do crânio (“djennet”). A prática da mumificação de-
monstra bem o valor que os egípcios atribuíam a esse órgão – ao prepararem um 
corpo, os embalsamadores tomavam extremo cuidado com o coração e descarta-
vam o cérebro, o que sugere fortemente que eles desconheciam a sua função. No 
tocante à medula espinhal, não a diferenciavam da coluna vertebral, mas existem 
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registros nos quais os egípcios descrevem as consequências da lesão na medula cer-
vical. É também aqui que se tem registro pela primeira vez de certos componentes 
anatômicos, como o líquido encefalorraquidiano (“nh”) e as meninges (“ntn.h”).

Embora as funções do sistema nervoso fossem aparentemente desconhecidas 
aos egípcios, foi aqui que se teve um dos primeiros registros do que seria uma 
espécie de “exame neurológico”. Como parte de seu trabalho diagnóstico, os mé-
dicos egípcios testavam marcha, sensibilidade, visão e audição, além de pedirem 
que os pacientes realizassem certos movimentos para avaliar o grau de compro-
metimento da motricidade voluntária.

No tocante às patologias, vários relatos médicos que descrevem casos de pa-
cientes já foram identificados. Entretanto, é quase sempre muito difícil ter certeza 
das doenças as quais se referem – não apenas o diagnóstico em retrospecto – e 
com informações limitadas – é difícil, como ainda há o empecilho da tradução.

grécia

De acordo com as escrituras, foi na civilização grega – datada de 1200-300 a.C., 
aproximadamente –, que o cérebro começou a ter algumas de suas funções des-
vendadas – ou, pelo menos, “imaginadas” –, muito graças às dissecações de 
animais no estudo da Anatomia.

Alcmeão de Crotona (570-500 a.C.), estudante de Pitágoras, foi um dos primei-
ros autores de quem se tem registro a atribuir funções sensitivas ao cérebro, relação 
essa que foi traçada após retirar o globo ocular de um animal – levando à descober-
ta do nervo óptico – e ao perceber que os canais auditivos e nasais e a boca ligam 
o meio externo ao interno. Essa ideia foi completada por Diógenes de Apolônia 
(460-390 a.C.), que postulava sobre a existência de um “sopro” cósmico chamado de 
“pneuma” – uma espécie de princípio vital invisível e assimilável pelos humanos. 
Segundo Diógenes, através dos canais citados anteriormente e de um sistema vas-
cular (embora ele não tenha estudado o sistema circulatório), o pneuma fluiria pelo 
corpo e, ao chegar ao cérebro, permitiria o surgimento das sensações e da cognição.

Esses autores pré-socráticos não apenas foram apoiados por Hipócrates de 
Kos (460-370 a.C.), um dos maiores expoentes da Medicina até os dias de hoje, 
como também complementados: Hipócrates, considerado por muitos o pai de 
Medicina, foi um dos primeiros autores a atribuir sentimentos, julgamentos mo-
rais e todo tipo de percepção ao cérebro. Segundo ele, tais coisas eram possíveis 
porque o pneuma, que estava no ar, fluiria para o órgão a partir da boca e do nariz e 
viajaria pelo corpo através de vasos sanguíneos. Dessa forma, os distúrbios neuro-
lógicos estariam associados a alterações nesse sistema de transporte de pneuma, 
que poderiam acontecer pela congestão de flegma ou bile negra na cabeça (fluidos 
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corpóreos tidos como “frios”). A terapia era instituída de acordo com a temperatu-
ra do fluido que postulava-se ser o causador da doença: doenças “frias”, a exemplo 
da epilepsia, eram tratadas com ervas e alimentos quentes.

Foi em Alexandria, algumas décadas após a morte de Hipócrates, que a 
Neuroanatomia começou a avançar de maneira mais significativa entre os gregos, 
o que aconteceu graças à dissecação (post-mortem e vivissecção) de seres humanos. 
Um dos maiores nomes do período é o de Erasístrato (320-145 a.C.), um dos primeiros 
estudiosos a relacionar quantidade de giros e sulcos cerebrais com intelectualidade 
a partir da anatomia comparada com animais. Infelizmente, no entanto, não se sabe 
quais aplicações clínicas foram atribuídas a esses conhecimentos.

Todavia, centralizar o cérebro como órgão da razão, cognição e sentimentos 
não foi uma teoria amplamente aceita por todos do período (sendo, inclusive, re-
jeitada pelos estoicos e epicuristas). Platão, por sua vez, defendeu a tripartição da 
alma: a racional, que habitaria no cérebro; a emocional, que habitaria no coração; 
e a que se referia a comes e bebes (sim, acredite!) na região abdominal. Aristóteles 
já foi um tanto mais radical ao defender a teoria “cardiocêntrica”, afirmando que 
o coração seria o órgão responsável pelas sensações, pensamentos, emoções e até 
mesmo movimento. Segundo ele, o cérebro seria responsável por ajustar a tempe-
ratura do coração, o que seria justificado pelo fato de ser um órgão frio, molhado e 
repleto de vasos sanguíneos.

roma

O maior expoente romano dentro da Neurociência (e da Medicina, de maneira 
geral) é, sem dúvidas, Galeno (129-210 d.C.). Médico, fez várias descobertas no 
campo da Neuroanatomia, sendo o responsável por descrever várias estruturas 
e determinar quais os déficits clínicos associados a diferentes lesões medulares 
(hemissecção, secção completa e lesões em diferentes segmentos).

Através de seus experimentos, defendeu que era o cérebro o centro da razão, 
do movimento e das sensações, negando a teoria cardiocêntrica de Aristóteles ao 
afirmar que, se a função do cérebro fosse a de regular a temperatura do coração, 
a “Natureza” não teria deixado ambos os órgãos tão distantes entre si. Ao mesmo 
tempo, não apenas concordou com a teoria do pneuma formulada pelos autores 
pré-socráticos, como acrescentou que o cérebro seria responsável por refinar esse 
fluido vital. Uma vez refinado, ele seria armazenado nos ventrículos cerebrais 
para permitir a transmissão de informações sensitivas e motoras e, por isso, quan-
do um dos ventrículos era perfurado, o indivíduo morria – o pneuma era perdido. 
As paralisias também eram explicadas dessa maneira: um bloqueio nos ventrícu-
los impediria a passagem de informações para o corpo.
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Uma questão social fortemente atrelada à “Neurologia” do período era o fato 
de que apenas as classes mais abastadas tinham condições de consultar um mé-
dico a respeito de sua doença neurológica. Os indivíduos de classes mais baixas 
precisavam recorrer a tratamentos populares no campo da magia e da espiri-
tualidade com curandeiros sem nível técnico algum e, com isso, “tratamentos” 
bizarros eram oferecidos. Para condições como a epilepsia, por exemplo, o doente 
precisava utilizar o sangue de um gladiador ou de um homem executado.

mundo árabe

Após Galeno, muito do conhecimento médico não progrediu tanto na Europa 
como quando comparado ao período em que ele estava vivo. No mundo árabe, 
entretanto, Galeno foi seguido, propagado e até complementado por um estudioso 
assíduo que entrou pra História: Hunayn ibn Ishaq (807-877 d.C.). Ele colocou o 
cérebro como um dos quatro mais importantes órgãos – juntamente ao coração, 
fígado e testículos –, além de pôr fim à rixa entre coração e cérebro ao afirmar 
que ambos eram sistemas independentes e complementares. O cérebro seria a 
fonte das funções cognitivas, movimentação e sensação, e sua frieza seria contra-
balanceada pelo calor do coração. Além disso, Hunayn manteve a ideia de que o 
pneuma seria refinado e armazenado nos ventrículos, o que permitiria a realiza-
ção das atividades cerebrais.

Outro expoente da Medicina árabe foi o famoso Ibn Sina, ou Avicena ( 980-
1037  d.C.). Ele descreveu as funções cerebrais como “poderes”, uma espécie de 
“sensação interna” que permitia a integração das “sensações externas” – tato,  paladar, 
olfato, audição e visão – captadas pelos nervos – que eram entendidos como exten-
sões do próprio cérebro. Essa integração dos sentidos é o que permitiria a formação 
de imagens mentais e pensamentos, aos quais seriam atribuídos significados e per-
mitiria a formação da memória. Claramente, Avicena foi capaz de criar uma teoria 
mais complexa acerca das funções cerebrais ao juntar conhecimentos de seus prede-
cessores e contemporâneos e adicionar suas próprias considerações, de maneira a se 
aproximar do real funcionamento cerebral.

Na prática clínica, os árabes também se destacaram na medida em que 
come çaram a adicionar elementos de Anatomia aos achados clínicos em seus pa-
cientes. Aqui, é de destaque Ibn al-Jazzar: ele afirmava que, a depender do local 
em que houvesse acúmulo de flegma impedindo a passagem de pneuma, os sin-
tomas iriam variar. Dessa maneira, paralisia do lado direito do corpo e distúrbio 
de linguagem estava associado a fluidos acumulados em um lado da cabeça (que 
hoje sabemos ser o hemisfério esquerdo), enquanto paralisia isolada estava asso-
ciada a fluidos acumulados na medula espinhal. Embora hoje seja claro que nem 
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 sempre tal relação seja verdadeira, essas associações anátomo-clínicas feitas por 
Ibn  al-Jazzar são surpreendentes para o momento histórico.

china

A maior parte da Medicina chinesa tradicional ocorreu no mesmo período de 
Aristóteles e Hipócrates, na Grécia Antiga. Assim como os mesopotâmios, egíp-
cios e algumas linhas de pensamento gregas, os chineses acreditavam que o 
cérebro não tinha relevância no contexto do organismo – na realidade, ele não era 
nem sequer considerado um órgão, mas sim uma espécie de reservatório de me-
dula óssea que era abastecido pela medula espinhal. Seguindo essa ideia, quando 
o reservatório estivesse cheio, o indivíduo estaria saudável, e, quando esvaziado, 
sintomas como tontura, visão embaçada e cansaço apareceriam.

A anatomia do sistema nervoso não foi muito avançada na China nesse período, 
uma vez que a dissecção de seres humanos não era vista com bons olhos. No entan-
to, têm-se conhecimento de alguns momentos desse período em que foram feitos 
estudos anatômicos em humanos post-mortem. Nessas situações, os corpos utiliza-
dos foram os de presos políticos, uma vez que a mutilação e violação de cadáveres 
era considerada um dos insultos mais cruéis dentro da cultura chinesa.

Algumas das funções cerebrais eram atribuídas aos cinco órgãos mais impor-
tantes dentro do pensamento chinês: o coração, os pulmões, os rins, o fígado e 
o baço. Algo curioso, no entanto, é que, mesmo sem conhecimento algum sobre 
o sistema nervoso, os chineses conseguiam identificar doenças neurológicas e, 
em alguns casos, até mesmo tratá-las. Existem registros de intoxicação por metal 
e monóxido de carbono, epilepsia (inclusive status epilepticus), tétano, psicose, 
 lepra e até beribéri.

idade média

A Idade Média é comumente entendida como um período obscuro, de retroces-
so. A transmissão do conhecimento se baseava principalmente na oralidade e a 
Medicina adquiriu uma “preferência” pela praticidade, ao invés de buscar a teoria 
para explicar a fisiologia e a patologia. A mudança desse cenário começou apenas 
durante a Idade Média Alta, a partir da tradução de obras árabes e gregas ao latim, 
e prosseguiu após a criação de algumas universidades espalhadas pela Europa.

A partir de certo ponto, o trabalho dos escolásticos deixou de ser “apenas” de 
tradução das obras e passou à absorção ativa e à proposição de mudanças nas teo-
rias estudadas, o que fomentou o desenvolvimento de novas ideias. Um exemplo 



história da medicina40

disso é a hipótese proposta por Jean de Saint-Amand (1230-1303 d.C.) no âmbito 
do encefalocentrismo – cérebro como órgão da consciência: segundo ele, o pneu-
ma do cérebro de fato existia e seria transmitido pelo corpo através dos nervos. 
Caso esses nervos viessem a se entupir, cheios de “humor viscoso”, o paciente fi-
caria paralítico por não haver fluxo de pneuma do cérebro ao corpo

Ao final da Idade Média, embora já estivesse voltando a abordagem teórica do 
que seria, futuramente, a Neurologia, o cenário ainda era bastante influenciado 
pela religião cristã. Dessa maneira, muitas doenças neurológicas eram comumen-
te explicadas através de crenças populares: demônios e maldições eram a causa 
das dores intratáveis, perda de fé em algum santo seria a causa de cegueira, peca-
dores recorrentes eram levados à insanidade, entre outras. Além disso, como é de 
se esperar, não apenas as explicações teóricas das patologias por vezes estavam 
misturadas com o imaginário popular, mas também as terapias – a Medicina ora 
competia, ora era complementada por curandeiros mágicos e religião.

Um fenômeno curioso acontecia com aqueles que tinham déficits incapacitan-
tes: em momentos de epidemia (como no período da peste negra), eles eram, muitas 
vezes, enxergados como os agentes causadores da doença, os responsáveis pela sua 
propagação. Ademais, os ricos com déficits neurológicos incapacitantes natural-
mente tinham dinheiro para contratar os médicos que anunciavam seus serviços 
“dignos de elite”, enquanto os demais, por não conseguirem trabalhar, precisavam 
ir para as ruas pedir esmola. Fora dos momentos de crise social, indivíduos com dé-
ficit que pediam esmola nas ruas conseguiam sobreviver, cenário esse que era visto 
por algumas pessoas pobres como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não à toa, 
existem relatos da época de crianças que eram mutiladas pelos adultos de maneira a 
deixá-las deficientes e, assim, serem usadas como meio de ganhar esmolas.

renascimento

O Renascimento foi o momento no qual as ciências e o conhecimento voltaram 
à tona – era a “Era da Razão”. Nesse período, o retorno do estudo da Anatomia 
através da dissecação de cadáveres e as grandes descobertas como o microscópio 
e a eletricidade ajudaram a impulsionar o desenvolvimento da Neurociência, lan-
çando as bases para o posterior surgimento da Neurologia. Ademais, foi aqui que 
as sociedades europeias começaram a prestar mais atenção aos pobres, doentes 
e aos indivíduos com algum tipo de deficiência, o que aumentou o interesse da 
Medicina no tratamento de doenças incapacitantes e na busca por tratamentos.

Um grande anatomista dessa época foi Leonardo da Vinci (1452-1519) em seus 
estudos de dissecação humana. Não apenas seus desenhos eram próximos da rea-
lidade, como ele também destrinchou a via óptica, explorou o plexo braquial e 
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montou um esquema que organizou o sistema nervoso em uma espécie de “hierar-
quia”. Outros nomes dignos de nota são o anatomista Andrea Vesalius (1514-1564), 
que publicou sete livros sobre Neuroanatomia, e René Descartes (1596-1650), que 
acreditava que a fonte da alma estava na glândula pineal.

Durante esse período, a crença dominante era a de que o cérebro filtra o san-
gue e secreta um fluido que, ao viajar pelos nervos (na época compreendidos 
como tubos ocos), alcança a periferia. A tecnologia envolvida no microscópio do 
período não era avançada o suficiente para permitir a visualização acurada das cé-
lulas nervosas e, com isso, derrubar a teoria de que nervos são ocos. Ainda dentro 
desse cenário, o cientista Malpighi acreditou ter comprovado a teoria de secreção 
do cérebro ao visualizar um pedaço do córtex sob as lentes, o que fez com que este 
importante órgão fosse categorizado como uma glândula. Anos mais tarde, quan-
do Richard Fowler, na década de 1790, percebeu que as pernas do sapo contraem 
mesmo com o animal morto, a teoria de que o cérebro filtra algum princípio vital 
do sangue foi, enfim, derrubada (afinal, o coração estava parado). Mesmo assim, 
no entanto, o cérebro continuou sendo considerado uma glândula.

Por fim, um grande expoente do século XVII foi Thomas Willis (1621-1675), médi-
co inglês da Universidade de Oxford e atualmente famoso pelo “polígono de Willis”, 
um sistema arterial na base do crânio. Ele fez a correlação entre intelectualidade 
e número de giros e sulcos ao comparar cérebros humanos e animais (de manei-
ra similar a Erasístrato, na Grécia Antiga), além de ter feito várias contribuições à 
Neuroanatomia. Também nesse período, Willis foi o responsável por instituir a dis-
ciplina de Neurologia na Universidade de Oxford, algo que, dado seu longo histórico 
de publicações na área, teve boa recepção pela comunidade científica.

idade moderna

Esse é o período de surgimento da Neurologia como especialidade médica, 
momento de grandes descobertas acerca do sistema nervoso e libertação da 
Neurofisiologia da Antiguidade.

Foi no século XVIII que as teorias de localização cortical (funções cerebrais 
associadas a determinados locais do córtex cerebral) e lateralização (funções 
cerebrais diferentes em cada hemisfério) começaram a realmente tomar forma, 
principalmente com os trabalhos de Emanuel Swedenborg, sendo continua-
dos e aprimorados no século XIX com estudiosos como Paul Broca e Franz Gall. 
A  Anatomia foi sendo cada vez mais aprofundada (chegando até à microana-
tomia!), especialmente a partir da segunda metade do século XIX, graças aos 
avanços tecnológicos do período – como o início do uso da microtomia. Os tratos 
do sistema nervoso e as terminações nervosas foram cada vez mais explorados e 
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o conhecimento teórico, anatômico, foi fortemente se alinhando com a clínica, 
promovendo um melhor entendimento acerca das doenças do sistema nervoso.

No século XIX, um grande marco aconteceu: a criação do método anátomo-
-clínico por Jean-Martin Charcot (1825-1893), famoso neurologista francês. Seu 
método consistia em unir sinais clínicos coletados ao longo da vida de pacien-
tes neurológicos com alterações estruturais (anatômicas) vistas em dissecações 
post-mortem do cérebro e da medula espinhal, e a grande importância desse acon-
tecimento é o fato de a união entre Anatomia e clínica ser uma das bases do atual 
raciocínio neurológico.

Na segunda metade do século XIX, foram fundados os primeiros jornais de 
Neurologia do mundo: o Journal of Nervous and Mental Diseases (Jornal das 
Doenças Nervosas e Mentais), nos EUA (1874), e o Brain (Cérebro), no Reino Unido 
(1878), nos quais eram publicados artigos com casos de pacientes portadores de 
sinais e sintomas neurológicos e psiquiátricos que eram correlacionados com 
achados de autópsia. A população infantil também começou a receber atenção 
dedicada nesse período, havendo livros voltados especialmente às doenças neu-
rológicas pediátricas.

Infelizmente, ao mesmo tempo em que havia esse grande avanço no mundo 
da Neurociência, o preconceito da população geral em relação àqueles com dis-
túrbios mentais e alterações neurológicas (muitos dos quais congênitos) era forte 
ao longo do século XIX e até o início do século XX. Crianças com atraso de desen-
volvimento intelectual eram comumente chamadas de “idiotas” mesmo por parte 
de estudiosos do campo, e a cultura dos “Freak Shows” (ou “Shows de Aberrações”) 
nos famosos circos americanos, que reuniam indivíduos tidos como “estranhos” 
(pessoas extremamente altas, tatuadas ou obesas e pacientes com microcefalia, 
por exemplo), era um reflexo da sociedade da época. (MATEEN; BOES, 2010)

De qualquer maneira, foi nesse período que muitas patologias neurológicas e 
seus sinais associados começaram a ser descobertos, o que lançou as bases para a 
estruturação do exame neurológico, tudo (em grande parte) graças à identificação 
dos achados alterados em vida e posterior interpretação anátomo-clínica do seu 
significado em estudos post-mortem.

idade contemporânea

Com o avanço das tecnologias e da produção científica, a Medicina como um todo 
pôde evoluir de maneira exponencial – e com a Neurologia isso não foi diferente. 
A maior integração entre os países através de meios de transporte cada vez mais 
rápidos e uma aceleração dos sistemas de comunicação internacional permitiram 
uma maior troca de conhecimento entre estudiosos de diferentes partes do  planeta, 
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o que, certamente, alavancou e impulsionou ainda mais o nosso entendimento acer-
ca do sistema nervoso e dos métodos para investigar, diagnosticar e tratar.

No entanto, à medida que toda essa expansão começou a acontecer, experimen-
tos antiéticos em nome da ciência e baseados em mentalidades alienantes – muitas 
vezes mediados pela política, cultura ultraconservadora e/ou estados de guerra – 
começaram a acontecer. Alguns dos piores exemplos dessa situação no campo da 
Neurologia aconteceram, especialmente, durante as duas grandes guerras mundiais.

Na Primeira Guerra Mundial, muitos soldados voltavam com desordens neu-
ropsiquiátricas que os impediam de voltar para a guerra. De maneira a enviá-los de 
volta às frentes de batalha, neurologistas franceses foram mobilizados para tratar 
essas condições, o que os levou a adotar terapias extremas de eletrochoque (e que 
foram, inclusive, adotadas por outros países Aliados e pela Alemanha). Como essas 
terapias eram dolorosas, muitos soldados resistiram a elas, o que eventualmente 
fez com que caíssem em desuso. A falha dessas terapias e o problema crescente de 
soldados traumatizados fez com que o transtorno de estresse pós-traumático fosse 
mais bem estudado e compreendido ao longo do século XX.

Já na Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, mais de 200 mil pacien-
tes neuropsiquiátricos foram assassinados em câmaras a gás, com overdose de 
drogas ou através da inanição sob a falsa justificativa de se tratar de uma “eutaná-
sia”. Destes, quase 3 mil tiveram seus cérebros enviados para estudos em centros 
de pesquisa após seu assassinato. Após o estudo e a análise de cartas da época 
trocadas entre os campos de concentração e tais centros de pesquisa, alguns estu-
diosos da atualidade atribuem muitos desses assassinatos à vontade que cientistas 
nazistas da época tinham em estudar cérebros frescos. (ZEIDMAN, 2017)

Passadas as grandes guerras, debates sobre ética e direitos humanos vieram 
à tona ao redor do planeta, especialmente dentro da Medicina, visando traçar os 
limites dos experimentos em nome da ciência. Ao longo dos anos, o advento de apa-
relhos com a capacidade de investigar o sistema nervoso in vivo (como estudos de 
imagem, laboratoriais e histológicos) permitiu uma melhor e mais fácil compreen-
são acerca desse sistema, o que possibilitou o diagnóstico mais precoce e acertado 
de patologias neurológicas. Com o avanço da área, várias subespecialidades foram 
surgindo dentro da grande área da Neurologia e, mesmo com tamanho time de es-
pecialistas espalhados por todo o planeta, muito ainda resta a ser descoberto.

epilepsia: do sobrenatural ao eletroencefalograma

As simbologias por trás das manifestações clínicas das crises epilépticas povoam o 
imaginário popular muito antes de esse termo ser criado. Cada povo deu um signi-
ficado à sua maneira – alguns tinham relação com a religiosidade do local, outros 
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se baseavam em visões que traziam distúrbios no corpo humano como causa das 
crises (sendo, portanto, naturalistas). Neste tópico, a exposição histórica sobre o 
tema vai se iniciar na Antiguidade, período em que foi escrito um número consi-
derável de textos sobre a temática.

O documento mais antigo sobre o tema foi encontrado em um manual médi-
co da Babilônia datado entre 1067 e 1046 a.C. Este manual, chamado de Sakkiku 
(ou, em português “Sintomas”), traz diversas descrições que, posteriormente, foram 
atribuídas a crises epilépticas. Os autores descreviam as crises como parte de fenô-
menos sobrenaturais e até mesmo como forma de manifestação de uma entidade, 
especialmente quando havia movimentação violenta de partes do corpo (como é 
visto nas crises epilépticas convulsivas). Essa mesma escritura traz descrições clíni-
cas que são reconhecidas até hoje como parte das crises, como os automatismos (ato 
de movimentar lábios repetidamente e proferir falas repetitivas e estereotipadas).

Ainda no período antigo, deve-se dar o devido destaque para os textos gregos. 
Um dos textos mais importantes é a obra “Sobre a doença sagrada”, parte do Corpus 
Hippocraticum. Seus autores argumentam que a epilepsia possui, na verdade, uma 
causa natural como qualquer outra doença, e que há íntima relação com o cére-
bro. Paralelamente a essa visão naturalista, existiam também visões religiosas do 
fenômeno nas quais os sintomas das crises epilépticas eram atribuídos a diversas 
divindades gregas, incluindo Hera, Cibele, Poseidon, Ares, Hécate e Hermes.

Como visto anteriormente, durante a Idade Média, muitas concepções na-
turalistas do estudioso greco-romano Galeno influenciaram o pensamento dos 
médicos da época, ao mesmo tempo em que se contrapunham às concepções reli-
giosas. A Medicina galênica concebia as crises como sendo fruto do desequilíbrio 
dos humores no corpo humano, enquanto o pensamento religioso via essas mani-
festações como obra de possessão demoníaca.

No período renascentista, surgiram pensadores e artistas que contribuíram 
substancialmente para o conhecimento sobre Neuroanatomia, com destaque para 
o médico inglês Thomas Willis e o pensador italiano Leonardo da Vinci. Nesse 
período, ainda existia a concepção religiosa da crise epiléptica como possessão 
demoníaca, mas percepções naturalistas também estiveram presentes. O médico 
suíço Paracelso, por exemplo, delimitou a ideia de que as crises epilépticas eram 
resultado de um estado de ebulição dos espíritos vitais dentro do cérebro.

Nos séculos XVIII e XIX a história da epilepsia cruzou com a história dos 
transtornos mentais. Os pacientes que sofriam com as crises epilépticas eram in-
frequentemente tratados como “histéricos” ou “insanos”.

No século XX, mais precisamente nos anos 1930, a eletroencefalografia surgiu, 
e com ela veio uma revolução no campo da epilepsia. Essa tecnologia permitiu 
que os pesquisadores pudessem estudar a atividade elétrica do cérebro de forma 
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não invasiva e continuamente. A partir desse período houve a identificação de pa-
drões no eletroencefalograma que indicavam patologias cerebrais, e a correlação 
desses padrões com as manifestações clínicas que os pacientes apresentavam se 
mostrou essencial no avanço do estudo da doença.

cefaleia: do misticismo ao resgate da qualidade de vida

Dor de cabeça, ou “cefaleia” no jargão médico, é uma condição muito comum ao 
longo da história humana – diferentes concepções dessa condição foram feitas 
nas diferentes épocas, em que algumas tinham teor de religiosidade e outras ti-
nham teor naturalista.

Um dos mais antigos relatos de cefaleia remonta à Mesopotâmia, por volta de 
4 mil anos a.C., onde a experiência de sentir dor de cabeça era associada a en-
tes sobrenaturais, aqui chamado de Ti’u (o espírito “do mal” da dor de cabeça). 
Os egípcios também deixaram suas impressões sobre o tema, associando a molés-
tia ao trabalho de espíritos malignos.

Alguns séculos depois, a Grécia Antiga produziu uma quantidade considerá-
vel de trabalhos sobre a temática. Para citar algumas: 1. Hipócrates descreveu o 
primeiro relato do que se pode entender hoje como a aura visual da enxaqueca; 
2.  o médico Areteu da Capadócia criou uma classificação das cefaleias em três 
tipos de acordo com as suas descrições clínicas (o que foi revolucionário para a 
época, porque isso estabelecia que nem toda dor de cabeça é igual); e 3. Galeno 
de Pérgamo sugeriu métodos terapêuticos que envolviam o uso de uma espécie 
de peixe com propriedades elétricas aplicadas sobre a cabeça dos pacientes, além 
de sugerir uma causa naturalista para o surgimento da enxaqueca (que seria um 
desequilíbrio dos humores corporais sobre o cérebro).

O período renascentista trouxe consigo a atualização de algumas descrições 
de Hipócrates e Galeno, como a concepção de que existiam conexões e simpatias 
entre as partes do corpo de forma tal que uma parte poderia adoecer como resulta-
do da relação com outra parte. Assim, a cefaleia poderia ter sua origem nas partes 
periféricas do corpo, não na cabeça de fato. Com o tempo, novas descrições foram 
feitas adicionando novos conhecimentos sobre a condição, como a ideia (acerta-
da) introduzida por Thomas Willis de que os vasos que irrigam o cérebro fazem 
parte da explicação das dores de cabeça.

Nos séculos XIX e XX houve avanços no tratamento farmacológico, com a des-
coberta e a produção de novas drogas para tratamento da dor. Muitas das drogas 
que, na época, faziam parte do tratamento foram sendo substituídas com o tempo. 
Desde então, novas drogas vêm sendo produzidas, acompanhando os avanços no 
entendimento das causas que levam às dores de cabeça.
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Entrevista com Bárbara Valente, médica neurologista, 
especialista em cefaleias

A senhora pode comentar um pouco sobre como as pessoas que sofrem de en-

xaqueca podem acessar assistência à saúde para o tratamento dessa condição 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS)? Há limitações a esse acesso?

Acredito que o grande limitador para acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde 

(SUS) da enxaqueca é o entendimento de que essa é uma doença que merece tratamen-

to como qualquer outra doença crônica. Estudos brasileiros já demonstraram que o 

paciente com enxaqueca demora cerca de 18,8 anos até fazer uma avaliação com espe-

cialista, realidade tanto do Sistema Público de Saúde quanto do privado. A principal 

causa para esse atraso no início do tratamento é a falta de reconhecimento da condi-

ção. Não incomum, tanto pacientes como profissionais de saúde taxam a enxaqueca 

como uma simples dor de cabeça, e isso limita a importância e o acesso ao tratamento 

devido e com especialista. [...] Ao vencer essa barreira inicial e acessar ao especialista, 

temos limitações em relação a essas terapêuticas novas que ainda não tem disponibi-

lidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como a toxina botulínica. E não precisamos 

nem falar sobre as mais recentes – os triptanos, medicações de fase aguda há muito 

disponíveis no mercado, não são disponibilizados de forma gratuita e isso pode impac-

tar no orçamento de muitos pacientes que necessitam de tal droga. Além disso, a cada 

dia, entendemos mais a importância de um tratamento integrado com outras espe-

cialidades não médicas, como educador físico, psicologia, odontologia, fisioterapia... 

e esse é outro grande problema de acesso. Faltam centros de atendimento integrados 

em cefaleia onde o doente é avaliado por diversas especialidades como é visto em cen-

tros internacionais. No entanto, vale frisar que temos sim muito a fazer pelo paciente 

com o disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e acredito que isso só deverá 

crescer nos próximos anos.

Quais ganhos, em qualidade de vida, um paciente que sofre de migrânea pode 

ter ao buscar assistência médica especializada?

Qualidade de vida é sem dúvidas o maior objetivo do tratamento em enxaqueca. 

Estamos falando de uma das principais causas de anos com incapacidade entre o adulto 

jovem. Incapacidade significa que a enxaqueca, segundo dados brasileiros, é uma das 

principais causas de absenteísmo, dias de trabalho perdidos e presenteísmo com produ-

tividade reduzida. Além da esfera econômica, a enxaqueca impacta na vida social, na 

relação conjugal, nas relações familiares, entre outros. São diversos momentos impor-

tantes da vida do paciente perdidos com dor. Em pesquisas recentes, mais da metade dos 

pacientes com enxaqueca referem que a doença impacta a vida conjugal ou a relação 

com os filhos. É o paciente que deixa de comparecer a um almoço de família devido à 

crise de enxaqueca, é uma mulher jovem que se priva de comer chocolate por medo de 

dor de cabeça...
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acidente vascular cerebral: do golpe divino à reperfusão

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) – conhecido popularmente como “derrame” 
– é a segunda doença que mais mata e a primeira mais debilitante no mundo. Não 
bastando a agressividade, essa condição é marcada pela alta prevalência. Segundo 
estudo realizado pelo Global Burden of Disease (2016, p. 2429), o risco de se ter 
AVC ao longo da vida é de 24,9% em pessoas acima dos 25 anos. É como dizer que, 
em um grupo de 4 amigos jovens, 1 deles será acometido pelo AVC em algum mo-
mento entre o presente e o fim de suas vidas.

Desde a Antiguidade, a clínica do AVC estava inclusa em uma síndrome com-
plexa chamada apoplexia. Hipócrates, condecorado pai da Medicina, descreveu 
essa síndrome pela apresentação catastrófica: perda de consciência, de força e de 
sensibilidade. Storey e Pols (2009, p. 401-415) trazem em seu capítulo de história 
da Neurologia que, para o historiador Francis Schiller, o primeiro sinônimo para 
isso no Dicionário Inglês de Oxford de 1599 é dado como “God’s stroke”, traduzi-
do como “golpe das mãos de Deus”. (SCHILLER, 1970) A crença era de que essa 
condição era uma intervenção divina, como se o paciente fosse atingido por um 
relâmpago ou pela “mão de Deus”.

Giuseppe Ferrario (1802-1870), médico e estatístico italiano, foi pioneiro na 
investigação da epidemiologia do AVC (nomeado de apoplexia em seu tempo). 
Ele conduziu um estudo retrospectivo com mais de 13 mil pacientes que morreram 
de “apoplexia” nos últimos 84 anos, na busca por desvendar a causa da doença. 
Cruzando dados sociais, geográficos, políticos e econômicos, muitas hipóteses fo-
ram aventadas a partir desse estudo. Como consequência, não apenas a história 
da bioestatística e da epidemiologia, mas também a história da Neurologia teve 
sua ascensão marcada por essa extensa pesquisa.

O nome “Acidente Vascular Cerebral” surgiu recentemente, na década de 1930, 
à medida que as teorias relativas à etiologia vascular da condição foram conquis-
tando maior aceitação na comunidade científica. Interessante notar que “stroke”, 
em tradução livre para o português, “golpe”, soava não científico e insensível para 
uma família que via um ente querido à beira da morte ou da dependência fun-
cional em caso de sobrevivência. Em razão disso, associado a outros fatores, essa 
transição de nomenclatura ganhou força em solo internacional e o termo Acidente 
Vascular Cerebral foi sendo popularizado.

Anos adiante, o termo “acidente” passou a ser desencorajado dentro da comu-
nidade médica. Ao contrário do que está bem estabelecido na literatura científica, 
a impressão gerada por essa palavra é de que o evento aconteceu por acaso do 
destino, de forma aleatória, por azar. Hoje se sabe que hipertensão, diabetes, co-
lesterol alto e sedentarismo, entre outros fatores, cultivam corpos propensos a 
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desenvolverem doenças cerebrovasculares, uma vez que elas aumentam o risco 
cardiovascular – por isso, não é ao acaso que se tem o AVC.

Apesar dos avanços no reconhecimento dos fatores de risco e prevenção, as 
doenças cerebrovasculares se mantêm firmes no indesejado pódio das doenças 
que mais matam no mundo. Foram séculos de niilismo e décadas de falhas em 
terapias neuroprotetoras até que a ciência ultimamente conseguiu trazer mais 
luz e esperança a esse cenário antes sombrio. Em 1986, um estudo publicado na 
revista Stroke da American Heart Association trouxe a descoberta em ratos de 
que, após a oclusão de alguma artéria cerebral, é formada uma região infartada 
(morta) e, em seu entorno, existe uma área denominada “penumbra isquêmi-
ca”. Ela não está ativa, mas também não está morta – trata-se de tecido cerebral 
eletricamente inativo, mas que, uma vez retomado o suprimento sanguíneo, 
voltará a funcionar, recuperando ao menos parcialmente o déficit neurológico. 
Confirmando essa hipótese em humanos, estudos posteriores deram início ao 
desenvolvimento das terapias de reperfusão cerebral, como a trombólise e, mais 
recentemente, a trombectomia mecânica.

paralisia de bell: entre o vento, o frio e as evidências

Em meio à maior crise de saúde pública do século XXI, circula nas redes so-
ciais a publicação de uma autodeclarada enfermeira americana alegando que a 
vacina contra o coronavírus causa paralisia facial. Em resposta, o Federal Drug 
Administration (FDA) – agência reguladora dos Estados Unidos – esclarece que 
não existe comprovação alguma de associação entre a referida vacina e a doença.

O ano é 2021 e o acesso à informação nunca foi tão amplo. Para os mais de 140 
milhões de brasileiros com acesso à internet, basta alguns cliques para estar a par do 
que acontece do outro lado do globo. Mas, apesar disso, cada passo dessa evolução 
parece plantar a semente de um potencial risco equivalente ou superior. Notícias 
falsas, nesse sentido, captam, sem merecer, a atenção geral. Contudo, abre-se espa-
ço para navegar em um tema pouco visto e conhecê-lo mais a fundo.

Segundo o portal da Universidade Johns Hopkins (2021, p. 1), a paralisia de 
Bell é um episódio de fraqueza da musculatura facial que afeta metade do rosto e 
não tem causa definida, começando subitamente e piorando ao longo de 48 horas. 
Essa condição melhora espontaneamente em dias ou semanas na maioria dos pa-
cientes e, raramente, permanece como sequela.

De acordo com Sajadi, Sajadi e Tabatabaie (2011, p. 174), em artigo da revista 
Neurology, o nome “paralisia de Bell” foi cunhado em referência ao anatomista 
e cirurgião britânico Sir Charles Bell (1774-1842). Ele descreveu o papel do nervo 
craniano facial e sua relação com a paralisia facial periférica e atraiu a atenção 
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médica para esta patologia. Entretanto, a homenagem da nomenclatura não pode 
esconder o papel das descobertas pregressas.

Bell não descobriu a paralisia que leva seu nome. Médicos gregos e romanos, 
séculos antes, registraram suas observações sobre espasmos e distorções da face, 
construindo a primeira literatura sobre o tema, apesar da heterogeneidade com 
que era definida a paralisia facial. A distorção facial pode ser explicada tanto pelo 
espasmo unilateral quanto pela paralisia contralateral e os registros antigos con-
fundiam esses cenários na definição do quadro.

Com a queda do Império Romano, muito conhecimento se perdeu. Contudo, 
a tradução para a língua síria foi realizada por empenho de cristãos nestorianos e, 
graças a esses esforços, esses textos antigos se preservaram, sendo referenciados 
em obras sucessivas.

O médico persa Abu al-Hasan Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari (?-870 d.C.) foi o 
primeiro a realizar uma descrição precisa da paralisia facial periférica. Em seu 
trabalho Ferdos-ol Hokame, Tabari escreve: “Se metade da face se torna para-
lisada, esta vai ser torcida para o lado saudável, porque os músculos que estão 
saudáveis são fortes e puxarão os músculos paralisados em direção a si”. Ele traz 
a ênfase na paralisia de um lado inteiro da face como uma síndrome isolada, 
distante do envolvimento de espasmos ou do acompanhamento de outros dis-
túrbios neurológicos. Dessa forma, Tabari parece trazer a primeira descrição 
acurada da paralisia facial periférica.

Posteriormente, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya Razi (865-925 d.C.), con-
terrâneo de Tabari, incrementou a literatura com extenso relato sobre a paralisia 
facial trazendo a sua apresentação bilateral, especificando as diferenças em re-
lação ao espasmo facial e chamando atenção para a distinção entre a paralisia 
facial periférica e central. Trouxe também uma análise de prognóstico ao notar 
que os pacientes com sintomas de lesão cerebral, como perda de consciência 
e dificuldade de movimentar outras partes do corpo, apresentavam taxas mais 
altas de óbito.

Ele registrou ainda tratamentos que utilizava em seus pacientes e que notava 
sendo utilizado por outros, envolvendo desde “massagens até a vermelhidão da 
pele” a flebotomia. Contudo, semelhante ao que se entende atualmente, ele revelou 
naquela época sua percepção sobre o curso autolimitado da condição: “Já vi mais de 
um caso de distorção facial em que o paciente não descansava de forma alguma em 
casa, não ficava no escuro, continuava com sua rotina diária e melhorava”.

A Medicina moderna apresenta várias patologias como possíveis causas de pa-
ralisia facial periférica, de infecções a tumores. No entanto, a maioria dos casos 
não tem uma causa identificável, e essa “brecha” abriga crenças populares, hipó-
teses científicas e conselhos de avós. Quem nunca ouviu dizer que o sujeito que à 
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casa chega quente e suado não deve abrir a geladeira, assim como o que se banhou 
em águas quentes não pode se expor ao vento da varanda, pois caso contrário es-
tará em alto risco de ter a face deformada?

É inegável o impulso de, ao ouvir esses conselhos, atribuí-los à credencial de 
crença ignorante. Entretanto, um estudo observacional realizado em vários cen-
tros médicos na Alemanha traz um convite a repensar essa postura. O trabalho de 
Franzke e demais autores (2018, p. 207), publicado na revista Neuroepidemiology, 
analisa retrospectivamente a associação entre a variação umidade, temperatura, 
pressão atmosférica e o risco de paralisia facial.

Em respaldo à teoria anciã, os resultados mostram que condições climáticas 
podem estar associadas ao risco da doença. Todavia, é pertinente ressaltar as 
limitações do estudo, que em seu caráter retrospectivo não permite estabelecer 
que essas condições são a causa da paralisia. Seu valor, afinal, reside em reforçar 
a validade da hipótese da variação térmica ou de outros parâmetros meteoroló-
gicos como possíveis causas. Sendo melhor prevenir do que remediar, a menor 
lição que se tira dessa leitura é que vale ao menos respeitar as orientações de 
precaução advindas das gerações acima.

influências estrangeiras e fortalecimento da neurologia 
baiana e brasileira

Falar da Neurologia baiana e brasileira é lembrar de suas raízes fortemente in-
fluenciadas pelos franceses, principalmente Charcot, Pierre Marie e Babinski. 
Isso fica evidente ao considerar que, para se formar na Faculdade de Medicina da 
Bahia (FMB), era necessária a apresentação de uma tese com tema definido pela 
própria faculdade. (SALES; MELO, 2007) Dentre essas teses, diversas possuíam 
temas relacionados à saúde mental e eram muito influenciados por trabalhos es-
trangeiros (de maioria francesa) que, além de adentrar na etiologia e terapêutica, 
ainda desenvolviam considerações anatômicas. (ROCHA, 2004)

No século XVIII, o estudo neurológico no Brasil era, então, muito influenciado 
pela Psiquiatria, sendo instituído em 1882. Por meio do Decreto nº 3.141 foi criada 
a disciplina de Doenças Nervosas e Mentais nas faculdades de Medicina da Bahia 
e do Rio de Janeiro, sendo que a separação das duas matérias só foi realizada ple-
namente no século XX, com a criação da disciplina de Clínica Neurológica na 
FMB em 1914 e o primeiro nome grandioso sendo o do dr. Luís Pinto de Carvalho. 
(ROCHA, 2004; SALES; MELO, 2007)

A Medicina brasileira era guiada por essas duas grandes escolas médicas, e com 
a Neurologia não foi diferente. A partir da criação dessa disciplina nas faculdades 
e a modernização da Neurologia no Brasil no início do século XX, grandes nomes 
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oriundos dessas escolas tomaram a liderança para que o Brasil fosse reconheci-
do como um dos polos em Neurologia e neurocirurgia do planeta. (CERQUEIRA, 
2015; SALES; MELO, 2007)

Um desses nomes é o do falecido dr. Antônio Austregésilo Rodrigues Lima, 
considerado por muitos o criador da Neurologia no Brasil, que reforçou a influên-
cia da França por ter conhecido os serviços franceses de Pierre Marie, Babinski e 
Dejerine. Além de ser reconhecido por ter sido um grande estudioso em distúrbios 
de movimento, o dr. Austregésilo ainda foi o primeiro doutor titular da cadeira de 
Neurologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e incentivou a criação da 
neurocirurgia brasileira. (CERQUEIRA, 2015)

Na Bahia, um nome que se destacou foi o do ilustre Juliano Moreira, psiquiatra 
e professor titular da cadeira de doenças nervosas e mentais. O dr. Juliano Moreira 
foi um dos primeiros idealizadores de uma sociedade nacional de Neurologia, 
que mediante sua criação levou o nome de Sociedade Brasileira de Neurologia, 
Psiquiatria e Medicina Legal, em 1907. Os principais objetivos para a criação dessa 
sociedade eram o aprimoramento das neurociências no Brasil e a exportação de 
trabalhos brasileiros para congressos mundiais (como já acontecia na Psiquiatria). 
(DUNNINGHAM, 2008)

Com a criação da sociedade, o início do século XX foi marcado pelo avanço na 
modernização da Neurologia baiana, sendo importante para a introdução da área 
como uma especialidade na Medicina brasileira e deixando de ser tema para mé-
dicos generalistas. Foi também nessa época que o dr. Austregésilo (já professor de 
Neurologia como cadeira separada da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro) 
conheceu os serviços de Neurologia dos Estados Unidos da América, retornando 
com visão inovadora e implementando o que aprendeu no Rio de Janeiro e no 
restante do Brasil. (CERQUEIRA, 2015)

Outra escola que fortemente influenciou a Neurologia brasileira foi a inglesa, 
surgindo pouco após a francesa, tendo como principais representantes Wilson, 
Sherrington, Russel e trabalhos com foco em neurofisiologia que serviram de base 
para periódicos brasileiros no assunto. (FURTADO, 1953)

O início do século XX serviu, então, para o crescimento da Neurologia no Brasil, 
que acompanhava a Medicina brasileira na criação de novas escolas  médicas. 
Exemplo disso foi a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, criada com forte 
influência norte-americana e tendo parte de seus professores de Neurologia trei-
nados com o dr. Austregésilo no Rio de Janeiro após seu retorno do período que 
passou nos Estados Unidos. (DUNNINGHAM, 2008)

Vale ainda a recordação da influência alemã na Neurologia baiana, principal-
mente na primeira metade do século XX – no período posterior à Primeira Guerra 
Mundial –, como parte da política cultural estabelecida de fortalecimento alemão 
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em países da América Latina. Essa relação foi bastante direcionada pela Sociedade 
Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, havendo intercâmbios 
frequentes entre brasileiros e alemães. Destaca-se aqui a passagem de Ulysses 
Vianna pelo Instituto Neuro-Biológico de Oskar Vogt, em Berlim, onde eram rea-
lizados diversos trabalhos em citoarquitetura do sistema nervoso, influenciando 
Vianna a consolidar trabalhos semelhantes no Hospício Nacional. (CERQUEIRA, 
2015; DUNNINGHAM, 2008)

A aproximação germânica ficou ainda mais evidente ao considerarmos que, na 
década de 1920, não existia uma instituição que fomentasse pesquisas científicas em 
Neurologia no Brasil. Com isso, os membros da Sociedade Brasileira de Neurologia, 
liderados por Juliano Moreira e influenciados pelos alemães e sua sociedade Kaiser 
Wilhelm, criaram a Fundação Juliano Moreira para servir de base e fomento em 
pesquisas no âmbito das neurociências. Digno de nota é o trabalho desenvolvido 
por Aristides Leão, já na década de 1940, com seus estudos sobre depressão cortical 
alastrante de Leão (“onda de Leão”) na neurofisiologia da enxaqueca, algo que é es-
tudado até hoje como parte da fisiopatologia dessa doença. (DUNNINGHAM, 2008)

A influência alemã também foi forte no Rio de Janeiro com a criação do curso 
de Neuropatologia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde o profes-
sor Alfons Maria Jakob foi chamado para ministrar aulas em 1928. Essa ocasião 
contribuiu para levantar o nome da Neurologia brasileira ao mundo, sendo mais 
frequentes os intercâmbios de brasileiros visitando a República de Weimar e levan-
do uma mistura dos conceitos franceses e do nosso tropicalismo em Neurologia 
para os alemães. (DUNNINGHAM, 2008)

Esse foi um período de crescimento da Neurologia brasileira e baiana, com os 
holofotes especialmente voltados ao dr. Juliano Moreira que frequentemente visita-
va a Europa para premiações e apresentações de seus muitos trabalhos nas áreas de 
Psiquiatria e Neurologia. Em 1929, ele chegou até a receber o título de membro hono-
rário da Sociedade Berlinense de Neurologia e Psiquiatria. (DUNNINGHAM, 2008)

Na década de 1930, os franceses voltam a ganhar força dentre os neurologis-
tas brasileiros em decorrência da morte de Juliano Moreira e Ulysses Vianna, que 
eram muito mais ligados aos germânicos que o dr. Austregésilo Rodrigues – é dig-
no de nota que ele até tentou manter os laços, mas sua ligação com os franceses e 
americanos era claramente mais forte. (DUNNINGHAM, 2008) Ademais, em 1932, 
o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, George Guillain, 
veio ao Brasil para a apresentação de conferências sobre a compreensão vascular 
da medula e lesões traumáticas da medula espinhal, alicerce do crescimento dos 
traumas neurológicos no Brasil. (CERQUEIRA, 2015)

Após o período de ainda mais afastamento dos germânicos pela política na-
zista e no período pós-Segunda Guerra Mundial, a Neurologia brasileira voltou a 
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entrar em evidência no cenário mundial depois da criação da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN), em 1962. Esse foi um passo muito importante para o fu-
turo da Neurologia na segunda metade do século XX porque, a partir de então, 
passamos a ter um órgão que representava a especialidade junto à Associação 
Médica Brasileira (AMB) e que passou a representar o Brasil na World Federation 
of Neurology (Federação Mundial de Neurologia). (CERQUEIRA, 2015)

A função da ABN sempre foi a de promover o desenvolvimento da Neurologia 
brasileira, ajudando, desde a sua criação, a focar os esforços nessa área e em suas 
subdivisões. Dessa maneira, a ABN foi de contribuição importante para o estabe-
lecimento das subespecialidades da Neurologia, ajudando a enfim separá-la da 
Psiquiatria e da neurocirurgia. Com a reforma educacional universitária de 1968, 
o ensino da Neurologia no Brasil (e, em especial, na Bahia) modificou-se, havendo 
a inserção de cada vez mais subespecialidades e sua consolidação, a exemplo da 
neuropediatria. (CERQUEIRA, 2015)

Ainda no contexto do ensino, em 1991 a matéria de Neurologia deixou de 
ser disciplina obrigatória na FMB e, com isso, afastou a Neurologia baiana dos 
holofotes no cenário nacional mediante menor incentivo para a formação de es-
pecialistas na área. (SALES; MELO, 2007)

Na realidade brasileira atual, essa especialidade ainda carrega a influência 
internacional (principalmente francesa e americana), herança deixada do sécu-
lo XX. Com o avanço tecnológico, principalmente no âmbito da radiologia, essa 
aproximação ficou cada vez mais evidente, sendo muitas das referências de servi-
ços mundiais advindas desses dois países.

sobre as minorias e a relação médico-paciente na neurologia 
contemporânea

Com a frase emblemática “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, contida no livro 
O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, escritora e filósofa existencialista, é trazida a 
reflexão sobre o processo de construção do papel social no qual a mulher é encaixada 
pela sociedade. Educação acadêmica e introdução no mercado de trabalho tardias 
determinaram o perfil da mulher contemporânea que começou a ser construído.

Contudo, apesar de ter sido a curtos passos, o mundo já assiste a uma crescen-
te feminização profissional – observa-se que, ao longo das últimas décadas, há 
uma tendência significativa de crescimento da presença feminina na Medicina 
brasileira: na década de 1990, as mulheres compunham 30,8% da população 
médica; em 2015, as médicas já somavam 42,5%; e, em 2020, os homens repre-
sentavam 53,4% da população de médicos e as mulheres, 46,6%. Nos grupos mais 
jovens, abaixo de 29 anos e entre 30 e 34 anos, as mulheres médicas já são maio-
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ria: 58,5% e 55,3%, respectivamente. No entanto, dentro da Neurologia, ainda 
há uma disparidade entre os sexos: 57,5% de homens contra 42,5% de mulheres. 
(SCHEFFER, 2020)

Infelizmente, essa lacuna também é refletida na desproporção de auto-
ria de artigos científicos publicados em revistas de Neurologia, por exemplo. 
(PAKPOOR; LIU; YOUSEM, 2018) Além da questão feminina, outras questões so-
ciais como a baixa presença de negros nas faculdades de Medicina e os estigmas 
das doenças neurológicas ainda são desafios a serem enfrentados. É de suma 
importância perceber o quanto o nosso passado machista, elitista e escravocrata 
ainda deixa sua marca na Medicina brasileira atual, mais especificamente na 
área da Neurologia.

Entrevista com Renata Paolilo, médica neurologista infantil do 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

Em relação à participação feminina na Medicina, como era a participação 

 feminina na sua época de graduação?

Bom, durante a minha faculdade, fiquei na Universidade Federal da Bahia (UFBA) de 

2006 a 2011. A minha turma tinha 20% de mulheres. Foi uma das turmas daquele pe-

ríodo, de dois anos para cima e de dois anos para baixo, que tinha a menor porcentagem 

de meninas, e isso foi uma coisa que me incomodou muito. Mas isso vem mudando muito 

nos últimos anos. Na minha época de faculdade, o nosso contato com a Neurologia era 

muito pobre – eu tive, no máximo, quatro aulas de Neurologia durante toda a minha 

graduação. Tudo que aprendi de Neurologia foi porque eu gostei e fui atrás, por fazer 

parte da liga [Liga Acadêmica de Neurologia – LAN-UFBA] e tudo, mas eu me lembro 

de ter tido uma aula de cefaleia, aula de AVC e aula de epilepsia. A gente tinha uma 

neuropediatra que era a dra. Rita Lucena, inclusive, foi quem deu a aula de cefaleia, 

salvo engano, e só. No meu rodízio de Pediatria [internato], também não tive contato 

com nenhuma neuropediatra. Na própria liga, os nossos preceptores eram todos ho-

mens: dr. Pedro, dr. Jamary e quem colaborava também, o Guilherme, o André Muniz e 

Murilo, eram todos homens. O ambiente da Neurologia sempre foi um ambiente muito 

masculino e ainda é, se a gente olha para a Academia Brasileira de Neurologia. Mas 

na faculdade, especificamente [...], tive infelizmente uma turma que era predominan-

temente masculina, embora essa não fosse, de fato, a realidade da faculdade, mas foi 

a minha realidade, e na Neurologia os contatos com os professores e os colegas que ti-

nham interesse por Neurologia eram predominantemente homens. Da minha turma, 

por exemplo, fomos quatro pessoas que fizemos parte da LAN e coincidentemente eram 

três meninas e um menino [risos]. Eu acho que foi a época que teve mais meninas na Liga 

Acadêmica de Neurologia (LAN), então foi bacana nesse sentido.
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E a senhora teve alguém como fonte de inspiração? Alguma mulher, alguma pro-

fessora ou médica que a senhora teve contato durante o processo de graduação?

A minha fonte de inspiração sempre foi o dr. Jamary [risos]. Fiz iniciação científica com 

a dra. Isabel Carmen, que é pediatra, e ela foi maravilhosa. Me ensinou muito de várias 

coisas do ponto de vista de pesquisa e do ponto de vista de ser uma mulher médica e pe-

diatra. Então foi muito bacana esse contato com ela, mas foi um contato mais tardio na 

minha graduação. Numa fase que, talvez, tenha sido o laço maior de exemplo, sem dúvi-

da, foi o Jamary que me deu [risos]. Não tive mais nenhuma outra mulher que tenha me 

inspirado tanto, infelizmente.

Em relação à Neuropediatria, como era a participação feminina durante a o 

processo de residência e agora também, na atuação?

Na residência, o que é que acontece: a neuropediatria é diferente das outras subespecialida-

des da Neurologia, porque você pode vir da Pediatria da Neurologia e, dentre as especialida-

des médicas que têm mais mulheres, a Pediatria, sem dúvidas, é a que tem mais mulheres, 

então a Pediatria é um ambiente extremamente feminino. A minha turma de residência de 

Pediatria eram 40 vagas e, salvo engano, eram 13 homens, o restante eram todas as mulhe-

res, então é um ambiente predominantemente feminino nos dias atuais. Por conta disso, 

como a neuropediatria drena muitas pessoas da Pediatria, acaba que o ambiente da neu-

ropediatria é o mais feminino dentre todas as subespecialidades da Neurologia.

No primeiro ano da residência de Neurologia Infantil, nós rodamos todos juntos: neu-

rocirurgiões, neurologistas clínicos de adultos e neuropediatras. Éramos quatro resi-

dentes neuropediatras, meio a meio, dois meninos e duas meninas. Já na Neurologia 

Clínica eram doze residentes: quatro meninas e oito meninos e na neurocirurgia, eram 

seis e só tinha uma menina. Então dá para ter uma ideia de que a neuropediatria já é 

um ambiente mais feminino. Inclusive a nossa professora titular da neuropediatria é 

uma mulher, enquanto os professores titulares da Neurologia e da neurocirurgia são 

dois homens. Felizmente, a neuropediatria é um ambiente em que a mulher tem mais 

expressividade, por ser também considerada uma subespecialidade pediátrica e a 

Pediatria ter mais expressividade feminina.

Durante a sua carreira profissional percebeu alguma alteração no que diz res-

peito à participação feminina na Neurologia? As mulheres têm mais interesse 

agora na Neurologia do que antes?

Acredito que sim. Isso vem mudando, consigo perceber essa mudança [...], por exemplo, 

nos congressos de Neurologia; sempre fui para o Congresso Brasileiro de Neurologia, 

agora você vê que tem mais palestrantes mulheres, mais mulheres residentes de 

Neurologia… e sobre as últimas publicações desse tópico, outro dia eu vi, coincidente-

mente, que o maior congresso que existe, que é o da Academia Americana de Neurologia, 

só teve historicamente, duas presidentes mulheres – e como é um congresso anual, já 

deve existir há mais de 40 anos – e só por dois anos, teve uma mulher presidindo, inclusi-

ve o deste ano, no formato virtual, foi uma mulher. Mas pela primeira vez eles atingiram 
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uma porcentagem superior a 40% de palestrantes femininas, então a gente vê que exis-

tem mais mulheres interessadas pelo campo da Neurologia, o qual foi um ambiente sem-

pre muito masculino. Então não é só no Brasil, isso fora do Brasil também. Infelizmente, 

por exemplo, neurocirurgia, eu não acho que isso tenha mudado nos últimos anos, por-

que, para além da questão da Neurologia, a neurocirurgia é uma especialidade cirúrgi-

ca e a gente sabe que especialidade cirúrgica ainda tem todo o preconceito a mais.

O campo da Neurologia vem se abrindo muito, existe uma gama de possibilidades de 

você trabalhar na sua vida: pode só fazer exames, ser eletroencefalografista, eletroneu-

romiografista... às vezes, muitas mulheres se afastam de especialidades que são muito 

pesadas, com uma doação grande e onde há a incompatibilidade com a vida de mãe, de 

cuidar de outras coisas que a mulher tem interesse. Essa possibilidade de fazer subespe-

cialidades dentro da Neurologia, que te permitem não estar de plantão, não trabalhar 

somente unidade de AVC, por exemplo, que permite que a mulher se insira mais dentro 

da Neurologia, é uma crescente que vem acontecendo e que vai continuar assim, espero.

neurologia e relação médico-paciente

Entrevista com Jamary Oliveira Filho, médico neurologista, 
subespecialista em doenças cerebrovasculares

Em relação à abordagem médico-paciente no caso, como é o processo de con-

versa, em especial na sua área maior interesse – as doenças cerebrovasculares 

– dentro da Neurologia? Em um primeiro momento, existe um choque muito 

grande da família do paciente, carga emocional muito forte envolvida pelo pre-

domínio de doenças incapacitantes?

Diria que isso ocorre em fases. Tanto do ponto de vista histórico, como a depender da fase 

da internação, esse tipo de conversa vai se modificar com o tempo, então vou dividir essa 

resposta em duas partes. A primeira, histórica: essa visão niilista vem se modificando, 

inclusive na população. As campanhas publicitárias, de educação, sobre sinais de aler-

ta de um AVC, de que é uma doença tratável, que precisa de uma intervenção imediata, 

realmente ganharam corpo. Se vê menos hoje do que víamos no passado, aquele fenô-

meno do paciente começar a ter um sintoma de AVC, ficar em casa, ligar para o médico 

dele e dizer “Eu vou dormir aqui, ver se amanhã acordo melhor”. A gente via muito isso 

acontecer e perder a chance de ser tratado na fase onde o tratamento é mais eficaz.

Aqui em Salvador, por exemplo, temos um serviço chamado de “devolutiva” para os pa-

cientes que internaram para AVC e todo final de ano, realizamos uma série de palestras 

no Dia Mundial do AVC que são de cunho educativo: como evitar que tenha o próximo; 

como fazer reabilitação, com uma fono [fonoaudiologista] que dá uma aula sobre a al-

teração de deglutição e linguagem, uma nutricionista que fala sobre qual é a melhor 

alimentação para evitar um AVC, uma fisioterapeuta que fala sobre o posicionamento 
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e reabilitação motora no AVC e eu falo um pouquinho sobre o tratamento medicamen-

toso. E depois das aulas geralmente têm depoimentos de pacientes que sofreram AVC, 

para mostrar para os outros como é que foi o processo de tratamento e o enfrentamento 

deles da realidade. É um dia bem interessante, com várias surpresas, de casos de su-

peração onde o paciente passou pelo processo de se adaptar a uma sequela de um AVC 

e essa sequela ir reduzindo com o passar do tempo, o que geralmente acontece mesmo.

Em relação à abordagem do paciente, na etapa inicial, existe muito medo, tanto do des-

fecho fatal, quanto da sequela grave. Então, quando a gente faz um tratamento rápido, 

o qual está presente na maioria dos hospitais em que eu atuo hoje, geralmente o familiar 

fica bem agradecido do tratamento que você instituiu. [...] A nossa meta de tempo porta-

-agulha, ou seja, o tempo entre o paciente fazer a primeira chegada na porta do hospital 

e receber o tratamento de reperfusão, é de 60 minutos. Mas na maioria dos centros, é 

menos do que isso: primeira imagem de tomografia, em 20 minutos, o paciente já conse-

gue fazer – esse tempo incluindo a primeira avaliação médica, colher exame etc. e depois 

levar para o tomógrafo [aparelho que faz tomografia] e o paciente já saber o diagnóstico. 

O fato de ser um tratamento bem veloz passa a impressão e a certeza, para o familiar 

que está vendo aquilo acontecer, de que estamos dando atenção ao paciente. Isso é super 

importante, porque uma das coisas que mais dificulta a comunicação médico-paciente 

é o paciente ou familiar achar que você não deu a prioridade devida à uma doença que é 

grave. Logo, quando você atua rápido e a família vê isso acontecer na prática, geralmen-

te, ela fica muito agradecida ao processo, mesmo que ele dê errado. Vamos combinar que 

os tratamentos, na maioria das vezes, eles dão certo – mas por melhor que seja o serviço, 

tem alguns que dão errado e o fato de explicar os riscos/benefícios no meio do caminho 

ajuda que a família entenda e participe do processo junto com a gente.

O familiar participa ativamente de cada etapa da decisão e isso é uma mudança de pa-

radigma, porque, antigamente, o médico era muito paternalista – de não compartilhar 

decisões com familiar, de ser o detentor total do conhecimento – e, hoje em dia, eu diria 

que isso mudou bastante. Chega o paciente com AVC agudo, você leva o familiar junto 

com o paciente para o tomógrafo. Lá no tomógrafo, depois que fechou que foi um AVC 

mesmo, você chega para o familiar e para o paciente, se este tiver condição de opinar, e 

expõe quais são os riscos e benefícios do tratamento. Ele vai decidir junto com você – você 

não vai se isentar da decisão, você vai recomendar um tratamento e ele sabe que tem 

a opção de negar o tratamento que você está oferecendo para ele. Isso ajuda muito na 

relação médico-paciente, ele sentir que participou do processo da decisão. [...] Depois 

que passou essa fase, vem o medo da sequela, é o medo de não poder voltar a trabalhar… 

de não poder.... esse “não poder” envolve várias coisas: “ah, eu não vou poder voltar a 

correr”, “eu não vou poder voltar a trabalhar na minha atividade profissional como eu 

trabalhava antes”, eu não vou poder namorar como eu namorava antes”. Essa dúvida, 

ela é difícil de lidar e cabe à gente, numa conversa franca, ir expondo ao paciente as cer-

tezas e incertezas que nós temos: “olha, você não está conseguindo andar agora, mas, em 

média, os pacientes conseguem três meses depois voltar andar com o nível de déficit que 

você está agora... vai ser um processo difícil, você vai precisar de uma reabilitação bem 
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feita, com fisioterapeuta e terapia ocupacional, então isso será necessário para você vol-

tar a andar, mas a maioria dos pacientes na sua situação conseguem voltar a andar, 

então você pode ter essa esperança de que isso aconteça”. Claro que existem aqueles ca-

sos sensacionais, os quais já saem sem sequela e, mesmo nestes casos, é impressionante 

como há o medo de recorrência. Às vezes, aquele indivíduo nunca tinha tido nada, tem 

um AVC e recupera tudo, mas fica aquele medo “Meu Deus, e se isso voltar a acontecer 

comigo?”. E aí cabe ao médico dizer “olha, mas você estava sedentário, não estava com 

alimentação correta, não estava com essas medicações que a gente escolheu para você 

para evitar outro AVC e isso vai proteger você – claro que não 100%, porque a vida não é 

100%, mas vai proteger boa parte dos casos de recorrência do AVC e então, com o passar 

do tempo, você vai ter segurança de que isso não vai voltar a acontecer”.

Essa tensão também é essencial para o paciente entender a gravidade do que ele teve 

e participar do processo de transformação que ele vai precisar passar. É sempre mais 

fácil o paciente aderir ao uso do remédio, mas a parte mais difícil na Medicina, é o pa-

ciente aderir a mudanças de hábito [...]: o paciente obeso perder peso, o paciente que 

adora uma alimentação no fim de semana, churrasco, fritura, gordura etc., ele modifi-

car isso, essa é a parte mais difícil. Parar de fumar, passar a fazer uma atividade física 

regular... essas mudanças conceituais são o principal desafio do médico – convencer o 

paciente que isso também é essencial. Eu não vou dizer de que nada adianta você usar 

AAS, clopidogrel, uma estatina e um anti-hipertensivo, isso também funciona, mas se o 

indivíduo continuar a fumar, ele vai ter outro AVC, então é esse tipo de hábito que tem 

que estimulado para que esse paciente mude e essa tensão inicial é parte do processo de 

convencimento do paciente.
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o histórico do combate ao câncer no mundo e no brasil: 
um breve relato

O câncer é uma doença conhecida desde os primórdios da sociedade. Os primei-
ros relatos da sua existência provêm de papiros egípcios, datados de 2500 a.C. 
Todavia, a escola de Hipócrates, existente no século IV a.C., foi a primeira institui-
ção que melhor caracterizou a doença. Descrevendo-a como tumor sólido e duro 
que reaparece depois de sua completa remoção, podendo inclusive reaparecer em 
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outras partes do corpo humano. Para a escola hipocrática grega o câncer ou cirro 
(como também poderia ser chamado), decorria do desequilíbrio dos fluidos do or-
ganismo. (MUKHERJEE, 2012; REIS, 2020; TEIXEIRA, 2009)

No território brasileiro, a primeira manifestação de preocupação científica e 
acadêmica deu-se no ano de 1904, a partir do trabalho intitulado “Frequência do 
câncer no Brasil”, pelo então profissional Azevedo Sodré. O estudo ocorreu entre os 
anos de 1894 e 1898 procurando estabelecer uma ligação entre o clima da Região Sul 
do Brasil com o câncer de útero. Para Sodré, existia uma relação direta entre tempe-
raturas amenas e câncer. A partir de então, os profissionais de saúde intensificaram 
os estudos em relação à temática da Oncologia no cenário brasileiro. (MIRRA, 2005)

O segundo profissional médico no Brasil a trazer um estudo nesse sentido foi o 
paulista Olympio Portugal, que publicou suas inferências sobre o câncer no jornal 
então intitulado O Brasil Médico. No trabalho, Portugal afirmava que havia um 
alto número de acometidos pela doença no território nacional e que tal realidade 
precisava ser mudada, ressaltando o estado de São Paulo e Rio de Janeiro em suas 
indagações. Diferentemente de Sodré, Olympio afirmava que não havia relação 
entre o câncer e as condições de temperatura do ambiente, ou seja, os fatores geo-
gráficos ou climáticos não tinham qualquer impacto na incidência das neoplasias 
na população brasileira. (TEIXEIRA; FONSECA, 2007)

Apesar da constante preocupação dos profissionais de saúde e dos respectivos 
trabalhos que eram realizados, a primeira tentativa de criação de uma instituição 
específica de combate ao câncer adveio da iniciativa do médico Arnaldo Vieira de 
Carvalho. Conforme Teixeira (2009, p. 107):

Arnaldo Vieira de Carvalho, fundador e primeiro diretor da Faculdade de 

Medicina de São Paulo, sugeriu à Sociedade de Medicina e Cirurgia daquele 

Estado, a elaboração de uma campanha para a criação de um instituto de ra-

dioterapia na cidade. Para a consecução de sua proposta foi nomeada uma 

comissão para levantar fundos para a nova instituição. O grupo não teve di-

ficuldades em obter as primeiras doações, no entanto a morte de Arnaldo, 

em 1920, adiaria a inauguração do Instituto, que, embora constituído de 

direito em 1921, só iniciaria suas atividades em 1929, nas instalações do hos-

pital central da Santa Casa da Misericórdia, caracterizando-se inicialmente 

como uma enfermaria especial para o tratamento de cancerosos.

Torna-se notável, portanto, que a filantropia foi peça motriz na criação das pri-
meiras iniciativas para promoção de cuidado aos pacientes com câncer no Brasil. 
De forma análoga, no território baiano, o destaque para tal realidade adveio da 
tentativa de criação de uma instituição pública, a qual atenderia a parcela popula-
cional mais vulnerável. Nessa direção, com o aumento progressivo da preocupação 
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e da atenção médica a esses pacientes, ocorreu a fundação da Liga Bahiana Contra 
o Câncer (LBCC) em 13 de dezembro de 1936 que marcou o território baiano tor-
nando-o um dos maiores símbolos de luta contra o câncer no Brasil. (LANA, 2014)

Vale salientar que a implantação da LBCC foi um grande passo em direção não 
apenas à promoção de investimento contra o câncer na Bahia, mas também de 
informação aos profissionais e à própria população. Essa oportunidade ocorreu 
especialmente devido a implantação da instituição que proporcionou um espaço 
para essa discussão: o Hospital Aristides Maltez. (LANA, 2014)

o professor aristides maltez e o percurso histórico da 
construção do hospital aristides maltez

A organização do Hospital Aristides Maltez (HAM) como espaço de controle do cân-
cer pode ser entendida como um processo de institucionalização da cancerologia 
na Bahia. Sendo assim, esse processo decorre da construção de uma prática e de 
um discurso científicos, bem como a organização de estratégias de ação e de grupos 
profissionais para tal finalidade, tendo em vista a implantação, o desenvolvimento e 
a consolidação de atividades científicas num período específico. (LANA, 2014)

Aristides Pereira Maltez conquistou grande prestígio social como professor, 
cirurgião, ginecologista e obstetra. O professor presenciava, diariamente, o sofri-
mento das mulheres de baixa renda com câncer, principalmente o câncer de 
colo de útero, pois as vagas eram limitadas, a falta de orientação médica e o pró-
prio medo da doença as faziam procurar ajuda tardiamente, contribuindo para 
a alta mortalidade da doença. Diante desse contexto, o professor e ginecologista 
se indignou com a situação de negligência social na qual essas mulheres se en-
contravam, resolvendo mobilizar a sociedade baiana para enfrentar o problema. 
(JACOBINA, 2021; SOUZA, 2014)

Mas foi em 1939, após um procedimento cirúrgico delicado realizado pelo 
dr.  Aristides Maltez no interventor do estado da Bahia, Landulpho Alves de 
Almeida, que, em agradecimento, foram dados recursos que faltavam para com-
pra da Chácara Boa Sorte, no bairro de Brotas, onde, em 20 de outubro de 1940, foi 
lançada a pedra fundamental do Instituto de Câncer da Bahia. (LANA, 2014; LIGA 
BAHIANA CONTRA O CÂNCER, 2021)

Em 1943, dois eventos marcaram a história do hospital: a morte de Aristides 
Pereira Maltez em janeiro desse mesmo ano, e a aprovação da construção do pri-
meiro pavilhão do Instituto do Câncer, embrião do futuro HAM, devido ao novo 
ambiente político instaurado no país, o qual passava por um processo de rede-
mocratização. O atual presidente da LBCC, Antonio Maltez, irmão de Aristides 
Maltez, decidiu em assembleia com os outros integrantes da liga que as propostas 
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do engenheiro Belmiro Silva eram mais favoráveis aos interesses da liga e, assim, 
deu início a construção da obra que transformaria arduamente a bucólica chácara 
em um hospital moderno. (LANA, 2014; SAMPAIO, 2006)

A obra enfrentou muitos obstáculos, o que a fez caminhar lentamente, deixan-
do inconformado Antonio Maltez com a morosidade visível do processo. Embora 
o caminho ainda fosse extenso, em dezembro de 1949, Antonio Maltez faleceu e, 
como reconhecimento pela sua extrema fidelidade aos princípios e projetos de seu 
irmão, a LBCC determinou que o centro cirúrgico do hospital recebesse o seu nome. 
(SAMPAIO, 2006)

Figura 1 – Aristides Maltez
Fonte: Sampaio (2006).
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Figura 2 – Chácara Boa Sorte
Fonte: Sampaio (2006).
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Figuras 3, 4 e 5 – Obras do Hospital Aristides Maltez
Fonte: Sampaio (2006).
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Em 1951, o presidente Getúlio Vargas sancionou um projeto de lei destinando 
100 milhões de cruzeiros ao Serviço Nacional do Câncer, dos quais 6 milhões fo-
ram investidos na LBCC. Nesse mesmo ano, o governador da Bahia, Régis Pacheco, 
após falar das doenças que recebiam maior atenção na época, como a tuberculose 
e o perigo venéreo, decretou que lutaria incansavelmente contra o câncer, a fim de 
romper os horizontes da sentença inexorável de morte tão temida até o momento 
pelos cancerosos do Brasil. Em declaração à imprensa, o governador prometeu 
pagar com apólices do Fomento Econômico, o auxílio estadual de 1 milhão de cru-
zeiros, anteriormente aprovado pela Assembleia Legislativa no governo Otávio 
Mangabeira. (SAMPAIO, 2006)

A inauguração do HAM ocorreu em 2 de janeiro de 1952 e se tornou o órgão 
técnico da LBCC que decidiu, em votação da assembleia geral, nomear Aristides 
Pereira Maltez como presidente vitalício na liga, pelos seus trabalhos direcio-
nados ao combate ao câncer ginecológico. Com sua inauguração, o hospital 
proporcionou, dentre outros atendimentos, atenção voltada para as neoplasias 
que atingiam as mulheres, principalmente o câncer do colo do útero, seguindo os 
passos que guiaram Aristides Maltez a lutar de forma veemente contra o câncer e 
pelos cancerosos. (LANA, 2014; SAMPAIO, 2006)

Figura 6 – Primeiro Pavilhão do HAM, inaugurado no dia 2 de janeiro de 1952
Fonte: Sampaio (2006).
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O HAM foi o primeiro hospital especializado em câncer no Norte e Nordeste 
do país com a finalidade de prestar assistência médica e social gratuita ao cance-
roso “desvalido”, combatendo diariamente em suas enfermarias e ambulatórios 
a negligência social tão marcante até então na realidade do país. Na organização 
financeira da instituição, 70% dos atendimentos eram reservados para a gratuida-
de, enquanto os 30% restantes ficariam disponíveis para os pensionistas. Em seu 
primeiro ano de funcionamento, o número de pacientes chegou a 360, e aproxima-
damente, 116 receberam o diagnóstico de câncer. É importante salientar que cerca 
de 70% delas já estavam com a doença em fase avançada, sem perspectiva de cura, 
o que resultou em 17 óbitos, configurando uma elevada mortalidade. (LANA, 2014)

Detendo o conhecimento de que, mesmo com a inauguração e a disponibili-
dade de atendimento, a mortalidade seguia elevada, foi realizada uma pesquisa 
para entender a justificativa da demora na procura de ajuda médica. Com isso, 
para construção e difusão do conhecimento, os membros do HAM organizaram 
o Centro de Estudos Professor Aristides Maltez que, em 1956, lançou o periódi-
co Arquivos de Oncologia. Esse periódico foi solene no que tange às campanhas 
educativas como ferramenta de conscientização do público e de médicos sobre a 
importância do diagnóstico precoce, visto como a mais poderosa estratégia para 
controle da doença. (LANA, 2014)

Com a meritória expansão dos Arquivos de Oncologia na população, aumen-
tou-se muito a demanda por atendimento e, por conseguinte, a necessidade de 
profissionais qualificados para a prestação de serviços. A LBCC, em comunhão 
com o HAM, investiu no ensino como ferramenta de controle do câncer, de for-
mação e especialização profissional e todos os esforços foram empregados na 
obtenção de bolsas de estudos, estágios e cursos nas instituições mais avançadas 
no combate ao câncer. (LANA, 2014; SAMPAIO, 2006)

Em 1955, foi implantado o primeiro curso de câncer da Bahia para médicos 
já diplomados, convidando especialistas nacionais e estrangeiros de renome 
internacional para, em Salvador, transmitir conhecimento sobre aspectos da 
Cancerologia. Nesse curso, as seguintes especialidades foram contempladas: 
câncer ginecológico, do aparelho digestivo, do aparelho urogenital, do aparelho 
respiratório, dos ossos e da pele. O objetivo dos cursos era preparar os profissio-
nais sem especialização com os conhecimentos mais recentes da Cancerologia, 
bem como capacitá-los a prestar atendimento eficiente aos pacientes com sus-
peitas até ser realizado o encaminhamento para o atendimento especializado. 
(LANA, 2014; SAMPAIO, 2006)
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Figura 7 – Cursos com renomados especialistas promovidos pela LBCC
Fonte: Sampaio (2006).

O HAM foi concluído em 1984, pelo apoio decisivo do governador Antônio 
Carlos Magalhães, e o que eram 15 leitos no início da sua fundação se tornaram 
218 atualmente, dos quais 10 pertencem à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
humanizada e 18 pertencem à Unidade de Oncologia Pediátrica. Além disso, 
o atendimento no hospital é 100% destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
atendendo praticamente todos os municípios da Bahia e de outros estados, como 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Pará, Maranhão, Espírito Santo e Minas 
Gerais. (LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, 2021)

interiorização da oncologia na bahia e os desafios atuais no 
setor público

Não obstante, o diagnóstico do paciente oncológico envolve uma infinidade de de-
safios, sendo o preconceito e o estigma social dois infortúnios diretamente atrelados 
à doença no século XX. Num país marcado por ideais patriarcais, ser identificada 
como portadora de algum câncer ginecológico estava ligada à torpe noção de pro-
miscuidade feminina, o que marcou a necessidade de um diálogo com a população 
geral, bem como de propagandas sobre os meios de cuidado e de diagnóstico pre-
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coce da doença. Nesse sentido, o HAM, através da LBCC, promoveu o movimento 
“o  professor luta contra o câncer”, que não só possuía um caráter filantrópico, 
 visando a arrecadação de doações, mas também pretendia propagar a instituição e 
desmistificar a doença para os baianos. Era imperioso incentivar naquele momento 
a busca por atendimento médico e a informação sobre como pode ser decisivo esse 
acompanhamento precoce no tratamento da doença e na melhora da qualidade de 
vida da população em estágio avançado da doença. (LANA, 2014)

Embora tais ações disseminassem o HAM como centro de referência oncológi-
co no estado, elas ainda eram insuficientes, já que parte da população não detinha 
recursos necessários para locomoção até à capital, o que aumentava a letalidade da 
neoplasia pelo postergamento do cuidado com o profissional de saúde e fazia com 
que a parte mais vulnerável da população não tivesse acesso aos seus direitos sociais, 
promovendo, dessa forma, lamentavelmente, a segregação do cuidado por barreiras 
econômicas. Nesse sentido, surgiu a concepção de descentralizar o atendimento numa 
única cidade e levá-lo até os municípios distantes proporcionando maior equidade 
no atendimento à população, bem como integração entre as instituições, promoven-
do, com isso, cada vez mais um cuidado universal e digno. (SAMPAIO, 2006)

Foi com essa ideia que, em 1958, o Posto Médico Preventivo Contra o Câncer 
instalou-se em Alagoinhas (BA). Nos anos seguintes, mais unidades foram pos-
tas em cidades como Feira de Santana, Jequié, Ilhéus, Itabuna e Santo Amaro; 
na década de 1970, alguns na região do Recôncavo, especificamente em Amélia 
Rodrigues e São Félix e por volta de 1980 em Xique-Xique, Inhambupe e São 
Francisco do Conde. (SAMPAIO, 2006)

Além do caráter de diagnóstico e tratamento, as consultas eram antecipadas por 
palestras e ações educativas, que detinham uma enorme contribuição para detecção 
precoce e prevenção, retirando dúvidas sobre a saúde íntima feminina e cuidados 
de higiene. (SAMPAIO, 2006) Até 1975, os serviços da LBCC, sobretudo em relação 
a interiorização, tinham como principal enfoque o câncer de colo uterino e a saúde 
da mulher; parte desse cenário foi modificado quando o Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural) doou um ônibus ambulatório, que ocasionou a expan-
são para outras cidades e ampliou os atendimentos aos homens. (SAMPAIO, 2006)

Nesse momento é importante ressaltar a ineficácia do financiamento dessas 
atividades promovidas pela LBCC, que diversas vezes ficava à mercê de doações 
de organizações privadas. Assim, os atrasos no repasse orçamentário do setor 
 público somados à crise sociopolítica entre as décadas de 1960 e 1990 fizeram com 
que esses ambulatórios não resistissem ao tempo. (SAMPAIO, 2006)

Com a criação do SUS e com a Lei Orgânica da Saúde em 1990, os pacientes 
oncológicos conquistaram ainda mais avanços para o atendimento, tratamento e 
recuperação no setor estatal, distanciando notavelmente a Bahia do contexto negli-
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gente que já se encontrou no passado. Todavia, a partir da Emenda Constitucional 
nº 95 (EC-95-2016), em 2016, a qual instituiu um novo regime fiscal para o orça-
mento público, houve uma diminuição da eficácia da abrangência dos serviços 
devido a limitação de recursos financeiros e estruturais do estado, dificultando o 
processo de ampliação do projeto vigente. (SANTOS; FUNCIA, 2019)

Nessa direção, consequentemente, esses fatores influenciam desde as políti-
cas de prevenção até os tratamentos mais complexos dos pacientes oncológicos. 
Essas restrições, inevitavelmente, atingem toda a população brasileira, entretanto 
é irrevogável afirmar que o grupo social que detém somente a estrutura pública é 
a mais vulnerável nesse cenário. Segundo Daniel Marques, membro da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica, o tratamento nos setores público e privado são 
distintos, sendo o público responsável por um diagnóstico mais tardio e com os 
piores índices. (SOARES, 2019) Nesse sentido, quando analisamos a história da 
Oncologia no Brasil e da LBCC, percebe-se que, apesar do grande avanço na rede 
de atenção de apoio aos pacientes com câncer, os déficits são recorrentes e dificul-
tam o diagnóstico, aumentando os níveis de letalidade devido ao atenuado acesso 
às políticas de rastreamento no estado. (SAMPAIO, 2006)

Destarte, convém lembrar que embora os avanços já conquistados pela socie-
dade baiana sejam indiscutíveis, ainda é nítida a necessidade de continuidade da 
luta ainda muito longa iniciada pelo professor Maltez e pela LBCC.

a formação do médico generalista na bahia: a oncologia e sua 
abordagem na graduação médica

No contexto nacional, alguns pesquisadores demonstram uma crescente preo-
cupação com o aumento do número de casos de câncer no território brasileiro. 
Tal realidade reflete a necessidade de ampliação da eficiência no combate a essa 
enfermidade, tornando-o mais digno e inclusivo, fortalecendo, em especial, os 
conhecimentos fornecidos ao longo da formação médica. Essa expectativa é con-
templada com a criação das Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em 
Medicina e a declaração da necessidade de combater e controlar o câncer desde 
a formação acadêmica/científica, moldando profissionais mais capacitados para 
proporcionar uma atenção assertiva para população oncológica que o aguarda. 
(BRASIL, 2001 apud FERREIRA; SILVA; SILVA, 2015)

Embora a Oncologia seja uma área complexa que possui um nível de profun-
didade e de detalhamento elevados, ainda há uma atenção insuficiente e rasa nos 
currículos das escolas médicas, dificultando a formação de profissionais verdadei-
ramente capacitados para lidar com essa população. (FERREIRA; SILVA; SILVA, 
2015) Nesse sentido, Ferreira, Silva e Silva (2015, p. 51) constatam que:
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sendo uma área multidisciplinar, os conteúdos da cancerologia são muitas 

vezes ministrados de forma fragmentada ao longo das diversas disciplinas 

durante o curso de medicina. Essa fragmentação prejudica a construção 

do conhecimento, a compreensão integral e complexa das doenças neo-

plásicas, o que se traduz na formação deficitária, principalmente em 

relação à prevenção e rastreamento do câncer.

Não muito distante dessa realidade nacional retratada no recorte anterior se 
enquadra o cenário baiano. Embora ainda não sejam suficientes os estudos espe-
cíficos sobre a temática com ênfase no estado, é possível mensurar a distribuição 
do conhecimento na área da Oncologia nas instituições da Bahia através dos pro-
jetos pedagógicos curriculares de suas escolas médicas.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), instituição fundada em 1808, apre-
senta, na atualidade, um currículo com disciplinas orientadas para a patologia 
humana, abordando a Oncologia como braço de seu eixo temático, de acordo 
com os programas disciplinares encontrados e analisados. Na UFBA, tais com-
ponentes acompanham o estudante a partir do quinto até o oitavo semestre. 
Todavia, consultando o sistema informatizado da universidade, encontrou-se a 
disponibilidade de uma disciplina optativa intitulada Oncologia Clínica, que é 
ofertada aos estudantes em regime semestral/anual. (FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2021)

De forma análoga ao que se vê na UFBA, todas as universidades públicas no 
estado da Bahia, com base no que é indicado pelos projetos político-pedagógi-
cos – Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (UESB), Universidade Federal 
do Oeste Baiano (UFOB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Universidade Federal do Sul 
da Bahia (UFSB), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) –, os conhecimentos 
da Oncologia são fornecidos a partir das disciplinas que possuem como cerne a 
patologia humana, as quais em sua grande maioria são disponibilizada pelo pe-
ríodo de dois semestres.

No que se refere às instituições da rede privada de ensino, não foram encontra-
dos os Projetos Político-Pedagógico nos endereços eletrônicos, pelos respectivos 
autores do presente trabalho. Entretanto, em observação ao que foi retratado nas 
matrizes curriculares disponibilizadas, não havia, de fato, assim como nas ins-
tituições públicas, componentes específicos para a área da Oncologia; em lugar 
disso, havia componentes de patologia clínica/cirúrgica que são fornecidos por, 
pelo menos, dois semestres seguidos na maioria dos casos.
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Figura 8 – Matriz curricular da Faculdade de Medicina da Bahia
Fonte: Faculdade de Medicina da Bahia ([201-]).

Destarte, é indispensável ressaltar a necessidade de ampliação de debates que 
abordem os conhecimentos oncológicos na formação médica na Bahia para além 
de um braço de uma disciplina, categorizando-a como eixo central e não mais 
como apêndice. Além disso, é irrevogável a crucialidade de expandir os estudos 
acadêmicos que possibilitem um olhar crítico e eficaz perante a problematização 
da real eficiência dos componentes já ministrados, seja nas instituições públicas 
ou privadas do estado da Bahia.

entrevista com a dra. clarissa mathias – história da oncologia 
na bahia (07/09/21)

Doutora Clarissa Mathias é médica formada pela UFBA (1991), com residência mé-
dica em Oncologia pelo Medical College of Pennsylvania (1992-1999) e University 
Pennsylvania (1996-2000). Possui doutorado em Medicina e Saúde pela UFBA 
(2002-2005) e doutorado em Medicina Interna pela UFBA. Atualmente, ocupa o 
posto de presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).
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Convidamos a dra. Clarissa para responder algumas perguntas sobre a história 
da Oncologia na Bahia, seus principais marcos e desafios, e sobre a formação de 
médicos oncologistas no estado.

Figura 9 – Doutora Clarissa Mathias, entrevistada neste capítulo
Fonte: Medscape (2021).1

Entrevistador: Doutora Clarissa, muito obrigado pela disponibilidade! 

Vamos conversar um pouco sobre a história da Oncologia na Bahia, passean-

do por alguns pontos importantes, tais como histórico da especialidade, 

personalidades marcantes e desafios antigos e atuais enfrentados pela área. 

Para a senhora, quais foram os principais marcos da história da Oncologia 

na Bahia?

Dra. Clarissa: Fico superfeliz porque uma das pioneiras da Oncologia na Bahia foi a 

dra. Gildete Lessa. Gildete foi para o MD Anderson quando terminou a faculdade e, no 

seu retorno, ela buscou implementar o conceito de Oncologia ambulatorial. Em con-

junto com o dr. Roque Andrade e dra. Nubia Mendonça, ela criou a Onco, clínica de 

Oncologia ambulatorial aqui no estado da Bahia, trazendo um conceito inovador, no 

1 Disponível em: https://portugues.medscape.com/parcerias/oncoclinicas.

https://portugues.medscape.com/parcerias/oncoclinicas
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qual os pacientes recebiam grande parcela do tratamento ambulatorialmente. É evi-

dente que vários pacientes necessitavam ser internados para fazer esquemas que en-

volviam infusão contínua, visto que naquela época não tínhamos bombas de infusão 

ambulatorial. A partir daí, outras pessoas, tais como dr. Paulo Boente, começaram a 

investir nisso em clínicas de Oncologia em Salvador, contribuindo para a expansão da 

especialidade na capital. O Hospital Aristides Maltez foi fundado em Salvador por dr. 

Aristides na época, a partir do Hospital da Liga Bahiana Contra o Câncer, onde a dra. 

Gildete trabalhou por muitos anos lá. De fato, era a possibilidade que se tinha de cui-

dar desses pacientes. Há 32 anos, ainda estudante, me apaixonei pela Oncologia em 

sua esfera molecular quando havia feito um estágio no Henry Mondor. Quando voltei, 

fui procurar a dra. Gildete e me deparei com esse mundo da clínica ambulatorial, que 

me conquistou. Me recordo de vários casos de pessoas que continuam sendo pacientes 

dela até hoje, foi muito lindo descobrir esse mundo. Diante disso, quando estava em 

meu sexto ano da faculdade de Medicina, a dra. Gildete me convidou, juntamente com 

a dra. Lúcia Batista e com a dra. Norma para fundar o Núcleo de Oncologia da Bahia 

(NOB). Foi uma clínica que começou pequenininha, enquanto já tínhamos outras clí-

nicas de Oncologia como a Clínica Assistência Multidisciplinar em Oncologia (AMO), 

de dr. Paulo Boente juntamente com o dr. Carlos Sampaio, o Centro de Hematologia 

e Oncologia (CEHON), que também estava nascendo. Foi muito desafiador, fiquei por 

cerca de seis meses aqui na Bahia e então fui fazer minha residência. É muito bom ver 

como o pioneirismo de uma pessoa que eu tanto amo e admiro caminhou lado a lado 

com tantos outros serviços de referência no Brasil – Clínica Paulista de Oncologia, de 

dr. Sérgio Simon e Renee Ganzl e dr. Arthur Katz, a Clínica do Rio de Janeiro de dr. 

Miguel José Froimtchuk, dentre outras.

Entrevistador: E para além dos limites do estado da Bahia, há alguma per-

sonalidade que a senhora acha importante ressaltar dentro da história da 

Oncologia no Brasil?

Dra. Clarissa: Então, no Brasil, temos várias pessoas que ajudaram a criar a história 

da Oncologia. Eu começaria pela pessoa que me inspirou a fazer minha residência nos 

Estados Unidos, dr. Sérgio Simon. Sempre o digo que ele foi minha grande fonte de ins-

piração. Existem várias outras personalidades muito importantes que ajudaram a criar 

pesquisa clínica no Brasil, tais como dr. Carlos Bairros e dr. Paulo Hoff, meu contemporâ-

neo, que criou o ICESP, que é hoje a maior residência do Brasil. Posso citar, ainda, gran-

des figuras, como o dr. Arthur Katz, e pessoas mais jovens bastante colaborativas com a 

Oncologia brasileira, como é o caso de dr. Gustavo Fernandes, que levou a Oncologia para 

a cadeira da Associação Médica Brasileira. Evidentemente, foi um feito bastante impor-

tante, visto que antes a cadeira era da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Temos pes-

soas como o dr. Carlos Gil Ferreira, que também criou dentro do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) uma linha de pesquisa, onde tantos outros fizeram doutorado, dr. Bruno 

Ferrari, que criou o Grupo Oncoclínicas, maior grupo de Oncologia da América Latina. 

Diante disso, são grandes figuras que compõem a Oncologia brasileira.
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Entrevistador: Quais foram os principais marcos na criação dos serviços de as-

sistência e pesquisa em Oncologia no estado da Bahia?

Dra. Clarissa: Creio que um dos principais marcos foi essa transição para a Medicina am-

bulatorial com a criação da Onco. Em relação à pesquisa, dentro do Núcleo de Oncologia 

da Bahia (NOB), quando eu voltei da residência, nós criamos o centro de pesquisa, até 

então inexistente. Lembro que eu levava as CRFs pra casa! Nós temos várias pesquisas que 

são desenvolvidas por investigadores, não sendo um centro meramente reprodutor de pes-

quisas de fase 3 de indústrias farmacêuticas. Além disso, temos que ressaltar as conquis-

tas de marcos de qualidade, com várias certificações internacionais. Temos o Certificado 

de QCP [QOPI Certification Program], presente na Assistência Multidisciplinar em 

Oncologia (AMO), conosco no Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), além de certifica-

ções internacionais da Qmentum e serviços de nível 3 da ONA [Organização Nacional de 

Acreditação]. Isso faz com que o paciente baiano não precise sair daqui para ser tratado 

da mesma maneira que seria tratado em outros estados de outras regiões do Brasil.

Entrevistador: Em sua opinião, quais foram os maiores desafios no passado com 

o intuito de garantir assistência universal aos pacientes oncológicos na Bahia? 

Acredita que alguma época, em específico, concentrou maiores dificuldades?

Dra. Clarissa: O tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é um grande de-

safio. Várias leis foram criadas, porém não foram cumpridas. Quando começamos lá 

atrás, grande parte das clínicas de Oncologia tratavam os pacientes pelo SUS através de 

um tratamento muito diferenciado, sem diferenças quanto aos locais de entrada. Com 

a criação dos Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), que 

têm uma teoria maravilhosa, coloca-se o paciente dentro do serviço e você vai cuidar 

desse paciente de forma horizontal. Na teoria, isso é muito bom, mas na prática, nem 

sempre é assim que funciona. Assim, temos uma demora expressiva, já que a oferta de 

serviços é menor que a demanda. Hoje, infelizmente, temos filas muito grandes, apesar 

de legislações, como a Lei dos 60 Dias para o início do tratamento, que tentam proteger 

os pacientes. Na prática, não funciona dessa maneira.

Existem alguns problemas de acesso extremamente críticos. Na teoria, temos medica-

mentos aprovados, mas na prática há alguns medicamentos que necessitam mais de 

dois a três anos para que os pacientes os recebam. Trata-se de desafios que eu não sei 

exatamente como podemos lidar, dependeria de uma ação expressiva do Ministério da 

Saúde para que nós pudéssemos realmente implementar isso.

Em termos cirúrgicos, o Aristides é um grande exemplo, tendo um dos maiores volumes 

cirúrgicos do Brasil! Isso mostra que efetivamente você pode criar uma linha de aces-

so que possa ser produtiva e que beneficie os pacientes. Hoje nós temos a oportunidade 

de oferecer um serviço de qualidade para os pacientes em Salvador dentro do SUS – no 

Hospital Santa Izabel, no Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos [Hospital das 

Clínicas da UFBA], no Hospital Aristides Maltez, no Hospital Santo Antônio. No entan-

to, existe essa diferença entre o que pode ser ofertado e o que efetivamente é. Além  disso, 
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se compararmos o leque de medicamentos oferecidos pelo SUS, temos uma diferença 

muito grande do que acontece na assistência suplementar. Logo, pensamos: como, de 

maneira efetiva, reduzir esse gap? E uma das maneiras que eu acredito que podemos fa-

zer isso é investindo em pesquisa clínica. Mas, para fazer isso, o Brasil precisa melhorar 

em termos legislativos para que possamos nos tornar mais competitivos.

Entrevistador: Nos últimos anos, tem se evidenciado uma interiorização dos 

serviços de saúde, que antes eram, em sua maioria, concentrados nas grandes 

cidades do nosso estado. A senhora considera que o mesmo ocorreu no âmbito 

do serviço de Oncologia? E quais os impactos para a população?

Dra. Clarissa: A interiorização é muito bem-vista e muito bem-vinda! Creio, apenas, que 

não tenha acontecido da maneira como deveria ter acontecido, principalmente quanto a 

tecnologias como radioterapia. É muito difícil para o paciente viajar de oito a dez horas 

para receber um tratamento e, com a criação de serviços no interior do estado da Bahia, 

como em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro e Feira de Santana, você con-

segue realmente reduzir um pouco esse problema e criar uma maior oferta. Mas acho que 

ainda precisa ser melhorado! E, para isso, é preciso de uma boa vontade governamental.

Entrevistador: Quanto aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) dentro de 

Parcerias Público-Privadas (PPP) com o setor suplementar, existe algum ponto 

que precisa ser melhorado? E a saúde suplementar de forma direta, na Bahia, 

possui algum ponto a ser trabalhado na assistência oncológica?

Dra. Clarissa: O problema é que, hoje, nós não temos nenhuma Parceria Público- 

-Privada (PPP) efetiva que funcione para o serviço, então os serviços são ligados direta-

mente à prefeitura ou ao Estado. A nível de saúde suplementar, nós temos um grande 

problema aqui na Bahia – planos de saúde de baixo custo, que não oferecem o mínimo 

de assistência necessária para os pacientes. Há, muitas vezes, uma pior oferta dentro 

destes planos do que dentro do próprio SUS. Esperamos que, agora, com a dissemina-

ção destes planos para as outras regiões do Brasil, teremos uma massa de crítica maior, 

que a população comece a apontar para eles. É inaceitável, você não consegue fazer, por 

exemplo, avaliação molecular para câncer de pulmão, você não consegue oferecer trata-

mentos básicos e necessários até dentro da lista de produtos essenciais da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). É muito triste!

Entrevistador: Como a senhora observa a formação do médico generalista hoje 

em relação aos conhecimentos da área de Oncologia? A senhora acha que o mé-

dico generalista sai da faculdade com conhecimento básico suficiente para 

lidar com pacientes oncológicos na Atenção Básica? Se não, qual a visão da se-

nhora quanto aos motivos?

Dra. Clarissa: Infelizmente, a Oncologia não é curricular em nenhuma das faculdades 

de Medicina de Salvador hoje. Conseguimos colocá-la como optativa na Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública recentemente, através de uma parceria com o Hospital 

Santa Izabel, além de ser optativa na Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
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da Bahia também. Isso torna muito importante o papel das ligas acadêmicas, mas es-

tas, em sua maioria, não são regulamentadas, o que impede o processo de uniformizar 

esse conhecimento. Infelizmente, temos médicos que não pensam em câncer como diag-

nóstico diferencial. Inclusive, isso é um problema que nós, da Sociedade Brasileira de 

Oncologia Clínica (SBOC), levantamos e colocamos para o Ministério da Educação, mas 

eles estão muito preocupados com o currículo de Medicina ligado para a saúde públi-

ca, então depende muito do médico desenvolver esse pensamento crítico. A Associação 

Brasileira de Medicina, pensando nisso e ouvindo nossas reclamações, criou recente-

mente um curso de Oncologia para médicos generalistas, que deve estar indo ao ar em 

um futuro próximo! E, realmente, cabe a nós continuar lutando e batendo nessa tecla, 

pois o câncer já é a segunda causa de mortes no Brasil e, em um futuro próximo, pode se 

tornar, inclusive, a principal causa de morte.

Entrevistador: E a formação do especialista? A senhora acha que existe algum 

ponto que precisa ser mudado? Existe uma diferença expressiva entre a forma-

ção de médicos oncologistas no Brasil quando comparada à formação destes 

em outros países?

Dra. Clarissa: Nossos oncologistas, de maneira geral, são muito bem formados! E quan-

do você vê profissionais saindo daqui e indo fazer estágios ou pesquisa fora do país, você 

vê, realmente, que nossa qualificação é excelente. Claro que temos diferenças e, para 

tentar unificar isso, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) tem criado cur-

rículos mínimos, oferecido gincanas e programas de mentorias, para tentar realmente 

equilibrar essas diferenças. Claro que eu sempre digo que cabe muito ao residente fazer 

seu caminho. Aqui na Bahia, nós temos bons programas de residência, que têm se sus-

tentado e têm formado bons profissionais, oncologistas que têm se destacado.

organizações da sociedade civil contra o câncer na bahia

O terceiro setor – sobretudo no âmbito da saúde, das Organizações Não 
Governamentais (ONGs) – surge como resposta “emergente de intervenção social” 
(ALEGARE; SILVA JUNIOR, 2009), pautadas no princípio de participação popular 
em defesa dos direitos sociais no ambiente democrático. No mundo, essas estru-
turas advêm como uma terceira alternativa ao Estado e ao mercado, ao contrário 
do Brasil que funcionou, entretanto, como parceria, intersecção entre esses dois 
agentes (FALCONER, 1999) e como uma terceira alternativa para superação dos 
paradigmas inerentes do subdesenvolvimento do país. (MACHADO, 2012)

Na seara da saúde brasileira, o papel destas entidades revelou-se fundamen-
tal durante a epidemia do HIV/aids, a defesa da saúde da mulher e a reforma 
psiquiátrica (RAMOS, 2004), as quais detiveram grande urgência de resolução e 
necessitavam de ações que viabilizassem o acesso e plenitude do direito à vida. 
Nesse sentido, pode-se ressaltar que essas estruturas serviram como meios de co-
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brança por políticas de saúde que não eram supridas pelo Estado. No território 
baiano e no setor das ONGs contra o câncer, destaque-se o papel primordial da 
LBCC em todo estado e na conscientização da população a respeito dessa doença, 
tais ações já foram descritas neste capítulo e consolidam a importância das socie-
dades civis frente à pouquidade de aparato social.

Além disso, outra instituição bem consolidada e que merece destaque é o 
Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA), fundado em 1988, o 
qual tem como objetivo principal fornecer assistência social às crianças e adoles-
centes que enfrentam o tratamento da neoplasia. O GACC-BA também conta com 
uma série de projetos fundamentais que visam a participação da família destas 
crianças e a implementação da renda, proporcionando uma rede de apoio para 
esses pacientes e suas famílias, como está retratado na imagem a seguir:

 

Figura 10 – Acompanhantes participam da oficina de culinária em 2015
Fonte: Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (2015).2

2 Disponível em: https://www.gaccbahia.org.br/2015-10-20-21-46-26/imagens/acompanhantes-
-participam-de-oficina-de-culinaria#!hj.

https://www.gaccbahia.org.br/2015-10-20-21-46-26/imagens/acompanhantes-participam-de-oficina-de-culinaria%23!hj
https://www.gaccbahia.org.br/2015-10-20-21-46-26/imagens/acompanhantes-participam-de-oficina-de-culinaria%23!hj
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Há, ainda, o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (NASPEC) que é 
mantido através de doações e sua principal ação está voltada ao abrigo de pessoas 
advindas do interior da Bahia e que não possuem moradia na capital. Funcionando 
desde 1996, a equipe multidisciplinar é fundamental para o atendimento e acolhi-
mento dos pacientes. Além disso, essa instituição proporciona palestras abertas 
ao público com caráter educativo que acontecem no mês de outubro em função da 
conscientização do câncer de mama (NASPEC).

Figura 11 – Ação do Outubro Rosa promovida pelo NASPEC em 2016
Fonte: NASPEC – Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (2016).3

Numa sociedade marcada por desigualdades, as ONGs são formas de enfren-
tamento às lacunas governamentais, portanto é imprescindível reconhecer suas 
conquistas e os desafios enfrentados ao longo dos anos. É válido ainda reforçar 
que suas ações não substituem a função do Estado democrático que tem por  dever, 
segundo a Constituição vigente no país, a garantia do direito à saúde e à vida. 
(ALEGARE; SILVA JUNIOR, 2009)

3 Disponível em: https://naspec.org.br/galeria/acao-outubro-rosa-2016/.

https://naspec.org.br/galeria/acao-outubro-rosa-2016/
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introdução

A história da Endocrinologia se confunde com a história da própria humanidade. 
Desde a estátua da Vênus de Willendorf, do ano 22000 a.C., que retrata uma mu-
lher obesa, o uso medicinal de algas marinhas para tratamento do bócio, realizado 
pelos chineses em 2700 a.C., até os retratos do bócio de Cleópatra ou da gineco-
mastia de Tutankamon, os achados clínicos das patologias endócrinas sempre 
intrigaram os homens.

Os primeiros sinais de descoberta das glândulas ocorreram somente a partir 
do ano de 1830, por observação de alterações clínicas de aumento ou redução do 
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tamanho, possibilitando a identificação das funções dessas estruturas. Ainda na 
década de 1830, um dos grandes nomes da ciência médica em Londres, Thomas 
Addison, identificou a insuficiência da glândula suprarrenal, nomeando a patolo-
gia atualmente conhecida como doença de Addison. (POTTER, 2008)

Somente após a definição de hormônio por Ernerst Starling, no século XIX, é 
que o estudo da especialidade passou a ser aprofundado. O conhecimento de se-
creções corporais, que têm a capacidade de atravessar os tecidos e exercerem seus 
efeitos à distância, permitiu a identificação de diversas dessas moléculas, sendo 
a primeira delas a insulina, em 1921. A administração de um extrato de insulina 
salvou a vida de Leonard Thompson, um paciente de apenas 14 anos que se encon-
trava na iminência da morte por cetoacidose diabética.

O avançar das pesquisas identificou que as glândulas são as estruturas pro-
dutoras e secretoras desses hormônios, sendo compostas por células altamente 
diferenciadas, com sua produção regulada pelo sistema nervoso central, pelo sis-
tema endócrino e pelas vias neuroendócrinas, além de fatores como sono, estresse 
e oferta nutricional. Os hormônios, por sua vez, são as partículas responsáveis 
pela realização do controle das funções corporais, de natureza proteica, lipídica 
ou formado por aminoácidos, produzidos pelas glândulas e lançados na corren-
te sanguínea, de modo a alcançar os locais que contém receptores, seja em sítios 
distantes (ação endócrina), seja com ação local (ação parácrina). (KRONENBERG 
et al., 2010)

Por conceito, a Endocrinologia é a ciência que estuda a coordenação e o con-
trole dos processos de múltiplos órgãos e, consequentemente, as perturbações na 
homeostase. Essas alterações geram distúrbios endócrinos, os quais podem ser 
secundários ao aumento da produção hormonal, ao comprometimento da produ-
ção hormonal ou à alteração na resposta tecidual. (POTTER, 2008)

Além das glândulas e hormônios, outra área sobre a qual a Endocrinologia e 
Metabologia se debruça é o estudo de substâncias conhecidas como vitaminas. 
Esse termo foi utilizado pela primeira vez no ano de 1912, pelo químico Casimir 
Funk. (POTTER, 2008) No entanto, o primeiro relato de uma enfermidade cau-
sada por deficiência de vitaminas foi realizado por James Lind, no ano de 1747, 
por meio de experimento realizado com grupos de marinheiros recuperados do 
escorbuto após consumo de frutas cítricas, ricas em vitamina C. (HARARI, 2020)

Ao longo dos anos subsequentes, a Endocrinologia direcionou o seu olhar 
 especialmente para os hormônios sexuais, tornando possível o manejo de dis-
túrbios do desenvolvimento sexual e de reprodução, também relacionada com 
a descoberta e popularização dos anticoncepcionais orais ao longo da década de 
1960. Este foi um grande marco, determinando uma relação íntima da especia-
lização não apenas com a saúde física, mas também com a saúde mental e com 
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os passos da sociedade como um todo, através da possibilidade de planejamento 
familiar, da emancipação das mulheres e da liberdade sexual. (POTTER, 2008)

A especialidade continuou seu desenvolvimento ao longo do tempo, e hoje 
dialoga com a genética e com a tecnologia, agregando qualidade de vida aos in-
divíduos portadores de distúrbios hormonais. As mudanças comportamentais da 
humanidade ao longo dos tempos mudaram o panorama de incidência de diver-
sas doenças endócrinas, como diabetes e obesidade, e o estudo da Endocrinologia 
permite mudar desfechos clínicos antes considerados irreversíveis.

Diante de descobertas tão interessantes, como a Endocrinologia atravessou os 
mares e chegou na primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador?

a introdução da endocrinologia na faculdade  
de medicina da bahia

Os aspectos endócrinos da saúde e da doença humana também foram de interesse 
para o corpo acadêmico da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB). Ao longo dos 
mais de 200 anos de sua existência, como não poderia deixar de ser, diversas das 
teses apresentadas se debruçaram sobre temas relativos à Endocrinologia, sejam 
elas teses inaugurais, de concursos ou de verificação de títulos.

Segundo Ana Lúcia Albano, bibliotecária-chefe da Bibliotheca Gonçalo Moniz, 
foram publicadas teses inaugurais – ou de graduação – na FMB desde 1836, estan-
do disponíveis no acervo teses inaugurais a partir de 1839. (MAGALHÕES, 2021) 
Em 1856, como parte das proposições obrigatórias aos diferentes temas oferecidos 
pelas diversas cadeiras da faculdade, está presente uma menção a toxicidade do 
mercúrio no “sistema glandular” na tese O calórico, luz e eletricidade serão causas 
distinctas, ou efeitos d’uma mesma causa? de Francisco Rodrigues da Silva (1856, 
p. 33). Thomaz Cruz (2007, p. 182) relata no artigo “A Endocrinologia na Bahia” que 
já é possível encontrar teses sobre diabetes na FMB desde 1857, na tese com título 
de Como se explica hoje a produção do diabetes?, de Rocha Jr. (1857).

Entre os documentos atualmente disponíveis de forma digitalizada no repo-
sitório da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a primeira menção ao diabetes 
ocorreu em 1858, como um dos temas propostos a Pedro Ribeiro de Araújo, que 
optou, porém, pelo ponto A Physica poderá ocupar o lugar que lhe compete sem co-
nhecer o elemento da força? (ARAÚJO, 1858) Vale notar que, ainda nas proposições 
anexas, o autor nega a classificação do fígado enquanto órgão glandular, devido a 
presença de catálises que o associariam ao aparelho gastrointestinal. (ARAÚJO, 
1858, p. 22-23)

O diabetes também foi mencionado em 1859 na tese O estudo chimico da urina 
interessa ao médico?, do mesmo autor. Porém, ao longo da tese, não é citado com-
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ponente açucarado na urina do diabético, sendo a doença mencionada apenas nas 
proposições em anexo sobre temas diversos. (ARAÚJO, 1859, p. 29-32) O compo-
nente açucarado da urina e sangue, porém, é assunto principal da tese de Livínio 
de Bastos Varella intitulada A substancia assucarada da glucosuria em que con-
siste? O que he? E em que proporções relativamente se acha no sangue?, publicada 
também no ano de 1859. (VARELLA, 1859)

Em A Glycosuria será devida á diminuição da alcalinidade dos humores ani-
mais?, tese apresentada em concurso, no ano de 1860, pelo dr. Luiz Alvares dos 
Santos, o papel da produção de glicose pelo fígado é destacado para patologia em 
questão – negando a pergunta proposta – baseando fortemente essa afirmação 
nas ideias de Claude Bernard, primeiro a utilizar o termo “secreção interna” em 
publicação, no ano de 1849. (PÓVOA, 2000, p. 16) Luiz Alvares dos Santos revela, 
na própria tese, uma das dificuldades que enfrentou. Em suas palavras: “Não é 
possivel fazer muitas despezas com uma these de concurso. A imprensa não é ba-
rata no Brasil”. (SANTOS, L., 1860)

O prof. Domingos Carlos da Silva publicou tese de concurso com título 
Glândulas em geral, na qual organiza os principais conhecimentos microscópi-
cos e funcionais das glândulas como conhecidas até então. (SILVA, D., 1862) São 
descritas suas relações anatômicas com vasos e nervos, classificando muitas das 
glândulas atualmente conhecidas como endócrinas, tal como a tireoide, na cate-
goria de glândulas vasculo-nervosas. Sobre estas glândulas, Domingos afirma:

Si se podesse admittir gráos do perfeição nas glandulas, as vasculo-nervo-

sas serião para mim as perfeitas ou verdadeiras. Quem nos dirá que não 

sejão estes orgãos, tão pouco conhecidos em suas funcções, verdadeiras 

estações telegraphicas, por onde rclacionão-se os dous systemas princi-

pais da economia animal – as barreiras através das quaes se auxilião os 

dous autocratas da organisação alliados por amor do um fim unico, – sua 

unidade funccional, em virtude da troca de productos para nós ainda 

desconhecidos? E’ o que resolverão trabalhos ulteriores. (SILVA, D., 1862, 

p. 13-14)

Já no século XX, em 1917, Edgard Rêgo Santos, indivíduo que viria a se tornar 
um importante médico, reitor da UFBA e diretor da FMB – dando origem ao atual 
nome do Hospital Universitário Professor Edgard Santos – apresenta sua tese Um 
ensaio em torno de hormônios. (SANTOS, E., 1917) É válido notar que essa publica-
ção já se utiliza do termo “hormônio”, publicado pela primeira vez por Ernest H. 
Starling em 1905. (POVOA, 2000, p. 17) Essa tese foi produzida para obtenção do 
título de doutor em Ciências Médico-Cirúrgicas. O termo “Endocrinologia”, intro-
duzido no século em questão (POVOA, 2000, p. 16), já está presente na dissertação. 
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A obra, de 156 páginas já apresenta conceitos mais amadurecidos da sinalização 
por hormônios, destacando sua importância e semelhança com a sinalização 
nervosa. Edgard Santos já relata também diversos experimentos disponíveis na 
bibliografia sobre os efeitos das secreções de diversas glândulas endócrinas, tais 
como a paratireoide e a hipófise. Infelizmente, o exemplar digitalizado se encon-
tra com diversas frases ilegíveis devido ao estado de conservação.

A endocrinologista Maria Marcílio Rabelo, que se graduou pela Faculdade de 
Medicina da UFBA em 1956, compartilhou em entrevista um pouco sobre sua for-
mação nesse período:

O despertar de meu interesse pela Endocrinologia se deu através dos estudos dos aspectos 

hormonais e reprodutivos na área de Ginecologia, que estava aprofundando durante minha 

especialização. [...] No meu período de graduação não havia ainda a divisão da clínica mé-

dica por especialidades. Tínhamos contato com patologias endócrinas como parte de nossa 

formação em Medicina interna. Para vocês terem uma ideia, a disciplina de Endocrinologia 

e Doenças Metabólicas foi criada em 1972, período no qual eu estava no Estados Unidos, rea-

lizando Fellowship [em Endocrinologia]. [...] As maiores influências no início da minha traje-

tória na área de Endocrinologia se deram após a minha graduação. Aqui na Bahia, todos nós, 

endocrinologistas, devemos imensamente à profa. dra. Anita Teixeira. [...] As diferenças [no 

ensino da Endocrinologia entre a Bahia e o exterior naquela época] eram, realmente, abis-

sais quando iniciei minha inserção na Endocrinologia. O fomento para pesquisa e o acesso 

à tecnologia inovadora permitia uma evolução acelerada de conhecimento e uma prática do 

exercício clínico mais efetiva. (RABELO, 2021)

Segundo Thomaz Cruz (2007, p. 183), as teses apresentadas à Faculdade de 
Medicina, as informações adquiridas até então, a atividade dos profissionais 
envolvidos com docência – tais como Trípoli Gaudenzi e Jorge Novis que ensina-
ram conteúdos de Endocrinologia nas disciplinas de Bioquímica e Fisiologia – e 
publicações, como as da Gazeta Médica da Bahia, serviram de base para área da 
Endocrinologia na Bahia. Esse autor, porém, destaca que a Endocrinologia ape-
nas se consolidou enquanto especialidade em território baiano após a chegada da 
dra. Anita Guiomar Franco Teixeira, na década de 1950. (CRUZ, 2007, p. 183)

Thomaz Cruz (2007, p. 183) destaca o papel da dra. Anita Teixeira, com espe-
cial interesse em diabetes, no ensino da Endocrinologia durante o ambulatório de 
Clínica Médica do curso e na fundação da regional baiana da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), da qual foi a primeira presidente. 
Atuou também, juntamente com esse autor e Antônio Carlos Macedo de Carvalho, 
na criação do ambulatório de Endocrinologia Geral em 1971 e da disciplina de 
Endocrinologia e Doenças Metabólicas na UFBA em 1972, que foram inicialmen-
te coordenados pelo Thomaz Cruz. (CRUZ, 2007) Em 1974, ainda em sua gestão,  
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o autor refere ter ocorrido, para área de Endocrinologia no território baiano, o iní-
cio das especializações na área médica sob a forma de residência. (CRUZ, 2007) 
Maria Rabelo, coordenadora da disciplina e da residência em Endocrinologia en-
tre 1978 e 1995, comentou sobre esse episódio:

Na faculdade de Medicina tornei-me profa. livre docente em 1978, com a tese Avaliação da 

reserva Funcional da Adenohipófise: estudo em portadores de doenças do hipotálamo e da 

hipófise. [...] Durante toda minha trajetória como coordenadora, seja da residência ou da 

disciplina, meu principal objetivo foi o de propiciar um ambiente harmônico, onde todos pu-

dessem crescer profissionalmente. [...] [A Endocrinologia] foi uma especialidade que acom-

panhei e participei ativamente da implantação. [...] Além do privilégio de servir a população 

mais carente, oferecendo um cuidado diferenciado, de qualidade, destaco também o de ter 

contribuído para a formação de altamente qualificados. Como todas as nossas atividades 

ambulatoriais integravam a tríade acadêmica: assistência, ensino e pesquisa, nossa equipe 

pôde oferecer uma formação completa aos estudantes de graduação e pós-graduação. [...] 

O Manual Prático de Endocrinologia, livro que publiquei, foi um tributo a todos os residentes 

e estagiários que atuaram em nosso serviço. Aprendi muito com cada um deles e guardo a to-

dos no coração. Foram eles que me incentivaram na busca pelo exercício clínico humano, ba-

seado no conhecimento científico. [...] Ambas as edições do Manual Prático de Endocrinologia 

(2000 e 2003) tiveram a honra de ter o prefácio escrito pela grande dama da Endocrinologia 

da Bahia, a profa. Anita Teixeira. (RABELO, 2021)

Os conhecimentos sobre Endocrinologia, portanto, se difundiram e prolife-
raram no território baiano graças aos diversos endocrinologistas e acadêmicos, 
formados aqui ou fora do estado, que contribuíram para o enriquecimento no 
olhar acerca do paciente endocrinológico.

a endocrinologia na gazeta médica da bahia

A primeira revista médica brasileira, estritamente voltada para publicações cien-
tíficas da área médica foi a Gazeta Médica da Bahia. Seus fundadores foram sete 
ilustres médicos da cidade da Bahia e o estudante de Medicina Antonio Pacífico 
Pereira. (TAVARES-NETO, [201-?]) Foi o periódico médico de mais extensa circu-
lação contínua e que angariou grande prestígio internacional entre as revistas 
médicas brasileiras, figurou como a mais importante publicação científica brasi-
leira do século passado. (CRUZ, 2007)

A Gazeta Médica da Bahia circulou regularmente entre 1866 e 1934 e, depois 
desse período, teve um longo hiato de mais de 30 anos até que a revista foi rea-
tivada em 1966, permaneceu até 1972, com um número avulso em 1976 quando 
entrou novamente em inatividade. Em 1984, os professores Eurydice Pires de 
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Sant’Anna (Escola de Biblioteconomia) e Rodolfo Teixeira (FMB) organizaram o 
índice cumulativo da revista de 1866 a 1976, com a citação de todos os 3.870 tra-
balhos publicados naquele período. (AZEVÊDO, 2008; TAVARES-NETO, [201-?]) 
Mais recentemente, em 2002, foram digitalizados todos os trabalhos publica-
dos até 1976 e alguns textos em livro-impresso, pela dra. Luciana Bastianelli, da 
Gráfica CONTEXTO, em Salvador, Bahia. (TAVARES-NETO, 2021) Em 18 de outu-
bro de 2004, no Dia do Médico, a Gazeta Médica da Bahia renasce pela terceira 
vez, editada pelo próprio diretor da FMB no período, prof. José Tavares-Neto. Este 
assume o trabalho de editoração e de revisão e, nesta edição, foram compilados 
os trabalhos que fundamentaram o ensino médico no Brasil. Em 2008, na come-
moração do bicentenário da FMB, com o apoio da profa. Aldina Barral, todos os 
números da revista – de 1866 a 1984 e os conteúdos publicados a partir de 2004 
– foram compilados pela dra. Luciana Bastianelli e publicados no site da Gazeta 
Médica da Bahia. (AZEVÊDO, 2008; TAVARES-NETO, [201-?])

Na introdução da primeira edição publicada pela revista, em 9 de julho de 
1866, os autores trazem como justificativa à sua fundação a seguinte passagem:

[...] concentrar, quanto for possível, os elementos activos da classe medi-

ca, afim de que, mais unidos e fortificando-se mutuamente, concorram 

para aumentar-lhe os creditos, e a consideração publica; difundir todos 

os conhecimentos que a observação própria ou alheia nos possa revelar; 

acompanhar o progresso da sciencia nos paizes mais cultos; estudar as 

questões que mais particularmente interessam ao nosso paiz; e pugnar 

pela união, dignidade e independência da nossa profissão. (DAMAZIO, 

1866, p. 3)

Essas funções foram atendidas com maestria durante os períodos que a revista 
ficou ativa.

Acerca da intersecção de temas que hoje são abordados pela Endocrinologia 
e que foram expostos na Gazeta Médica da Bahia, já na segunda edição da revista 
temos referência à deficiência de tiamina, retratada como beribéri na época, bem 
como a citação de um tratamento inovador para o diabetes com o citrato de sódio 
e a menção a tísica diabética.

À época da publicação do segundo volume da revista, em 15 de janeiro de 1868, 
estava sendo relatada uma epidemia de uma nova doença na Bahia, referida como 
sendo de alta mortalidade e baixos índices de resposta ao tratamento farmacoló-
gico. O dr. Silva Lima a descreveu na gazeta como uma enfermidade caracterizada 
por paralisia, edema e fraqueza. No mesmo período existia nas Antilhas uma en-
fermidade com as mesmas características, sendo chamada de “engenhos”. O dr. 
Méricourt comparando a nova enfermidade da Bahia e das Antilhas concluiu que 
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se tratava da mesma doença, o beribéri, e, com a surpresa de não ser exclusiva das 
Índias, a revelação foi feita na revista Ârchives de Medecine Navale em 1864.

Entre 1866 – ano da fundação da gazeta – e 1869, sob o título de “Contribuição 
para a História de uma Moléstia que Reina Atualmente na Bahia sob Forma 
Epidêmica e Caracterizada por Paralisia, Edema e Fraqueza Geral”, os trabalhos 
publicados por José Francisco Silva Lima sobre beribéri na revista foram reedita-
dos e publicados em um livro em 1872 com o nome de Ensaio sobre o Beribéri no 
Brasil. (CRUZ, 2007) Publicações sobre o assunto foram veiculadas na gazeta até 
1926. Em 1920, divulgou-se, inclusive, um artigo intitulado “Síndrome Endocrínica 
do Beribéri”. (CRUZ, 2007)

Sobre o citrato de soda para tratamento do Diabete Mellitus (DM), a gazeta 
lançou uma resenha do Journal of Medical Chemistry que tinha publicado es-
tudos que pareciam demonstrar que o citrato de sódio tinha a propriedade de 
fazer “desaparecer a glicose” da urina diabética na dose de 8 gramas por dia se 
o sal fosse utilizado para temperar os alimentos em substituição ao sal comum. 
(O CITRATO..., 1868, p. 246)

Houve também uma associação entre a tísica pulmonar, hoje chamada de 
tuberculose, e o DM, trazida na Gazeta Médica da Bahia sob o título “Resenha 
Terapêutica”, comentando sobre a publicação feita no Med. Times and Gaz., em 
2 de março de 1807, por Benjamim ltichards, o qual considerou que havia uma 
afinidade patológica entre as duas doenças, o que fazia coincidir muitas vezes de-
vido ao intermédio do sistema nervoso. Segundo ele, a tísica só ocorria com o DM 
quando este dependia de alguma lesão na base do cérebro, de modo que a mesma 
lesão nervosa estaria envolvida na “origem dos nervos que se distribuem no tecido 
pulmonar”. (TRATAMENTO..., 1868, p. 33)

Ainda sobre o DM, no quarto volume da revista é relatada uma pesquisa feita 
por Mayet, na qual ele degradava 100 gramas de “pão ordinário” e 100 gramas de 
“pão de glúten” em recipientes diferentes sob a ação do ácido sulfúrico. Ele dosou 
a proporção de açúcar dos digeridos e chegou à conclusão de que a mesma quanti-
dade de pão de glúten tinha menos açúcar que o pão ordinário e, com isso, aquele 
poderia entrar na alimentação dos chamados “glicosúricos” assim como outros 
alimentos “feculentos”, de modo a tornar mais variada a alimentação  desses 
 pacientes. (ALIMENTAÇÃO..., 1869, p. 108) Também nesta edição foi relatado um 
episódio de cura do DM em uma paciente após ingestão de doses de ópio aumen-
tadas gradativamente:

[...] à dose de 10 a 12 grãos por dia, com um régimem muito excitante, com-

prehendendo 4 onças d’aguardente e 2 garrafas de soda. A quantidade de 

assucar, que era de 3,275 grãos por dia em Maio, estava reduzida a zero 
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em Oitubro, sob a influencia d’este tratamento alternado, porém não in-

terrompido. (CURA..., 1870, p. 124)

O volume quatro da Gazeta Médica da Bahia também traz uma resenha sobre 
o uso da ergorina contra a galactorreia em mulheres, mostrando resultados posi-
tivos. Nesse mesmo volume ainda foram publicados relatos de casos de gravidez 
após a retirada de ovários, não foi especificado se a retirada era bilateral, sem rela-
tos de sofrimento materno ou fetal.

Além disso, ao longo das edições da revista, outras referências a doenças da 
área da Endocrinologia foram feitas. Thomas Cruz listou as referências feitas na 
revista durante seu primeiro período de atividade (1866-1934), foram elas:

Tratamento do diabetes, por arsênico (1873), sulfureto de cálcio (1876), 

salicilato (1879 e 1887), fósforo (1884), dieta (1885), iodofórmio (1886), an-

tipirina (1888), santonina (1907). Medida da glicosúria é descrita em 1905, 

1908, 1925. Complicações crônicas do diabetes são referidas desde 1877 

(ciática); fenômenos nervosos, em 1885; o mal perfurante plantar, em 

1886; gangrena, em 1887; problemas oculares, em 1902. A tireóide com-

parece desde 1873 (correntes contínuas para tratamento da doença de 

Basedow). Depois há referências a cura (1878), etiologia (1889) e métodos 

terapêuticos (iodo e desenhos, 1878; ergotina, 1879) do bócio. O  trata-

mento do hipertireoidismo surge novamente em 1911 e 1912. Tetania da 

gravidez e tratamento pelo cálcio são comentados em 1912. Do magné-

sio já se tratara em 1895. Raquitismo e osteomalácia são descritos em 

1885 e 1929; Paget, em 1890; von Reckinglhausen, em 1915; diátese fos-

fórica, em 1919. A adrenalina surge em comentário de 1902; a oxitocina, 

em 1923. Substâncias do crescimento são mencionadas em 1922. Índices 

de robustez e obesidade infantil e pelagra são abordados em 1923, 1925 e 

1931. Arteriosclerose em menina de 13 anos é mencionada em 1908; gota, 

em 1901, 1902 e 1903. Problemas gonadais vão da hiperplasia prostática 

(1894 e 1916) ao hermafroditismo (1883, 1926) e à hipospadia (1915 e 1916), 

passando pelos distúrbios menstruais (1892, 1895), a esterilidade (1878) e 

o tratamento da impotência (1907). (CRUZ, 2007)

Infelizmente a gazeta está em inatividade mais uma vez, com seu último 
volume publicado em 2011, deixando um grande vazio na Medicina baiana. 
Desejamos que futuramente, os professores e diretores da FMB possam se de-
dicar novamente a esse projeto, fazendo renascer essa revista que teve a Bahia 
como berço, mas se expandiu e contribuiu significativamente para a produção 
científica brasileira



história da medicina92

sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia,  
regional bahia

Com o intuito de unir esforços para tornar a Endocrinologia uma especialidade 
médica muito mais influente e ampla, em uma época de profusão de doenças 
da tireoide, obesidade e DM, surgiu, em 1º de setembro de 1950, a iniciativa de 
criação da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia do Rio de Janeiro – a pri-
meira regional. Passados quase um ano desde a fundação da sociedade, o prof. dr. 
Waldemar Berardinelli – criador do Instituto de Endocrinologia da Santa Casa e 
que, três anos depois, viria a se tornar o primeiro presidente da SBEM – fundou a 
atual revista científica oficial da SBEM, Archives of Endocrinology and Metabolism 
(AE&M). (VALLE, 2002, 2007) O início do funcionamento desse periódico repre-
sentou um grande movimento a favor da ciência brasileira, sendo, nos dias atuais, 
uma das principais revistas médicas brasileiras, com publicações nacionais e 
internacionais. Após contatos e acordos entre as duas regionais existentes no 
momento – a de São Paulo e a do Rio de Janeiro –, em 30 de agosto de 1954, funda-
va-se oficialmente a SBEM Nacional. (SBEM, 2021)

Nesse mesmo período, uma jovem talentosa e uma das primeiras médicas 
brasileiras a realizar uma pós-graduação no exterior, a profa. dra. Anita Guiomar 
Franco Teixeira, em parceria com o então presidente da SBEM Nacional, dr. Luiz 
Carlos Lobo, e outros especialistas baianos, fundaram, em 10 de junho de 1965, a 
SBEM Regional Bahia (SBEM-BA). A criação dessa regional veio de um processo de 
busca pela expansão da SBEM pelos estados brasileiros. Na Bahia, a sociedade teve 
como sua primeira presidente a figura de dra. Anita Guiomar. Foi por inter médio 
dessa médica, dotada do dom da comunicação, de uma inteligência aguçada e 
 humanidade extremada, conforme os escritos da época, que a Endocrinologia 
baiana e a SBEM-BA ganharam respaldo nacional. (ARAÚJO; JACOBINA, 2007; 
VALLE, 2002) Já solidificada e sob nova chefia – dr. Antônio Biscala –, em de-
zembro de 1968, a SBEM-BA promoveu a I Jornada Baiana de Endocrinologia 
e Metabologia, um evento baseado em um curso de atualização já realizado no 
Hospital Naval e que foi tido, na época, como bem-sucedida. (CRUZ, 2007)

No decorrer do tempo, muitos avanços nos campos do ensino e pesquisa da 
Endocrinologia baiana e, consequentemente, do prestígio desta foram conquista-
dos por intermédio da SBEM-BA. Entre esses estão a realização do XII Congresso 
Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM) e II Congresso Brasileiro de 
Diabetes (1976), da III Jornada Norte-Nordeste de Endocrinologia e Metabologia, 
que tiveram como mentores prof. Thomaz Cruz (Bahia) e prof. Alcides Temporal 
(Pernambuco) (1984) e a organização de cursos acerca dos distúrbios do desen-
volvimento sexual (DDS) (1974) e sobre Endocrinologia pediátrica (1979 e 1989). 
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Em 1996, encontra-se a parceria de sucesso singular entre a SBEM Nacional e a 
Regional da Bahia e Sergipe na construção do XXII CBEM. Isso ocorre porque, 
ao contar com o apoio de sociedades afins – tais como, Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD) e a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome 
Metabólica (Abeso) – para a escolha das temáticas mais relevantes da época, essa 
edição do CBEM significou uma reforma na organização do evento. Além disso, 
contou com a presença de 37 convidados estrangeiros. No ano subsequente, reali-
zou-se o I Congresso de Endocrinologia de Língua Portuguesa, o qual foi marcado 
pela presença de especialistas oriundos de Portugal e de outros países lusófonos 
da África. (CRUZ, 2007; POVOA, 2000)

Com a chegada do século XXI, as ações da SBEM-BA continuaram a se expan-
dir objetivando tanto a valorização da Endocrinologia baiana quanto a busca pela 
promoção de campanhas, nas cidades do estado, acerca das prevenções primária 
e secundária de endocrinopatias prevalentes.

Na área de eventos, uma conquista significante foi a realização, em 2006, do 
I Congresso Baiano de Endocrinologia e Metabologia, o tradicional EndoBahia, 
que, até o ano de 2021, se encontra na sua sexta edição. (VINHAES, 2021) De 20 a 
24 de setembro de 2016, presidido pelo dr. Fábio Trujilho ocorreu o XXXII CBEM 
em Costa do Sauípe (BA). Esse congresso foi tido como um sucesso em virtude da 
sua rica e atualizada programação científica e social. Em destaque científico, o 
evento contou com a participação de quatro convidados da European Society of 
Endocrinology e três palestrantes da Hormone Research, sociedade de pesquisa 
em hormônio de crescimento. (SBEM, 2016) Para além do componente técnico, 
tal congresso reforçou o orgulho de ser endocrinologista baiano e, inovou, ao tra-
zer, na sua programação social, grandes ícones da cultura baiana na cerimônia de 
abertura e na festa de encerramento, sendo, respectivamente, as apresentações 
dos artistas do Projeto Axé e de Durval Lelys, consagrado cantor de axé, em um trio 
elétrico. (SBEM – REGIONAL BAHIA, 2016)

Em termos de ações para a comunidade, em 2019, em apoio a campanha da 
SBEM Nacional ocorreu, em Salvador (BA), por intermédio da mídia em ônibus, 
uma campanha de conscientização sobre a necessidade do funcionamento adequa-
do da tireoide durante o período gestacional. (SBEM – REGIONAL BAHIA, 2019)

Com a maior aceleração do avanço técnico-científico-informacional e a inter-
net ocupando um espaço cada vez mais significativo na sociedade, a SBEM-BA 
percebeu a necessidade de se adaptar e, a partir da gestão do biênio 2015-2016 – 
presidida pelo prof. dr. Joaquim Custódio Jr. –, houve a inserção da regional nas 
mídias sociais. (SBEM – REGIONAL BAHIA, 2015) Por intermédio desses meios de 
comunicação, ocorreram inúmeras campanhas virtuais alertando os profissionais 
de saúde e a população leiga sobre a importância do combate ao DM, dislipidemia 
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e outros distúrbios endócrinos e metabólicos. Além disso, foram feitas campanhas 
de conscientização sobre as recorrentes e tão danosas fake news – um dos maio-
res problemas sociais da atualidade. Outrossim, tornou-se possível a SBEM-BA se 
manter mais próxima e apoiar as ações de outras regionais e da SBEM Nacional. 
(SBEM – REGIONAL BAHIA, 2018)

Muito por conta dessa perspicácia em se adaptar ao meio virtual previamen-
te que, durante a pandemia pela covid-19, apesar de ter representado um grande 
empecilho ao seu pleno funcionamento, a SBEM-BA conseguiu moldar parte sig-
nificativa das suas atividades para tal ambiente. Um grande exemplo de sucesso 
nesse percurso foi a adaptação do núcleo de tireoide – fundado durante a presidên-
cia da profa. dra. Alcina Vinhaes no biênio 2019-2020 – para o formato de Ensino a 
Distância (EaD). Esse projeto tem como intuito discutir temáticas da tireoidologia 
de uma perspectiva multidisciplinar, isto é, da ótica da Endocrinologia, patologia, 
cirurgia de cabeça e pescoço, Medicina Nuclear e Radiologia. Nessas reuniões, 
que ocorrem em ambiente virtual até a data de publicação desse livro, notou-se 
uma participação maciça de profissionais de outras regiões brasileiras. (VINHAES, 
2021) Além disso, um momento marcante desse período foi a promoção do 
ENDODIABETES BAHIA 2021. Esse evento, realizado totalmente em ambiente vir-
tual, foi um produto da união de dois eventos tradicionais: o EndoBahia e o Diabetes 
Bahia, promovidos, respectivamente, pelas SBEM-BA e SBD-BA. (TRUJILHO; 
VINHAES, 2021) Tal congresso virtual aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto de 2021 e 
contou com 425 participantes oriundos dos mais diversos estados brasileiros.

hospital universitário professor edgard santos

Visando expandir os campos de práticas e melhorar o aprendizado dos discentes 
dos cursos de Medicina e Enfermagem da UFBA – muito demandados pelo mo-
vimento estudantil da época –, em 1948, o cirurgião e o considerado mais ilustre 
reitor da UFBA, dr. Edgard Rêgo Santos, criou o Hospital das Clínicas. Hoje, de-
nominado Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), que compõe, 
em conjunto aos seus anexos – Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira 
e o Ambulatório Magalhães Neto – o atual Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgard Santos (COM-HUPES). Gerenciado recentemente pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o COM-HUPES representa um dos 
mais importantes hospitais brasileiros com atendimento exclusivo para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), sendo referência baiana para o tratamento de doenças de 
média e alta complexidades. (POVOA, 2000; SANTANA, 2018)

Nos anos subsequentes à sua fundação, o HUPES já se encontrava consoli-
dado no atendimento e tratamento de variadas condições médicas estudadas 
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pelas mais amplas subespecialidades da clínica médica. Foi, em 1971, ano em 
que dra. Anita Guiomar, professora da FMB, em parceria com outros dois en-
docrinologistas que trabalhavam nas primeira e segunda Clínica Médica e na 
Terapêutica Clínica do HUPES, concordaram em unir os seus ambulatórios 
e abrir o Ambulatório de Endocrinologia Geral. (CRUZ, 2007) A partir desse 
exemplo, foram desenvolvidos outros ambulatórios assistenciais no hospital 
universitário que visavam o diagnóstico e manejo de outras endocrinopatias, 
entre esses os de distúrbios da tireoide, de obesidade e o de diabetes. Esse últi-
mo contou também, para a sua criação, com a atuação significativa da dra. Anita 
Guiomar. (POVOA, 2000)

Foi no ambulatório de diabetes, onde a dra. Anita desenvolveu um trabalho inédito até tal 

momento, ela foi pioneira em ressaltar o valor do trabalho multiprofissional para um me-

lhor manejo do diabetes. Diante dessa perspectiva, ela conseguiu captar, para esse ambu-

latório do hospital universitário, a participação de outros profissionais da UFBA, tais como 

nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Por conseguinte, ao realizar tal 

movimento Anita rompia com a lógica ‘organicista’ ainda fortemente vigente na época em 

que havia certo desprezo pelas questões psicossocioculturais do indivíduo enfermo e trazia 

para a luz a necessidade de educação do paciente e dos seus familiares acerca da doença e, 

também, a importância de um olhar integral, em consonância com o conceito abrangente 

de saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS). (ARAÚJO; JACOBINA, 2007)

Além de tais serviços de Endocrinologia do HUPES, a fundação e a atuação 
de ambulatórios direcionados para a Endocrinologia pediátrica e, também, a 
reprodutiva marcaram – e marcam – positivamente a atuação de tal especiali-
dade em solo baiano. Em 1982, houve a implantação, pelo dr. Thomaz Cruz, do 
Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica que teve como residentes pioneiras 
dra. Betânia Pereira e dra. Ângela Hiltner. (CRUZ, 2007) No decorrer do tempo, 
esse ambulatório vanguardista e que, portanto, muito contribuiu para o cresci-
mento dessa área da Endocrinologia em solo baiano, contou com a contribuição 
na preceptoria de dra. Alcina Vinhaes, dra. Isabel Carmen Freitas, dra. Betânia 
Pereira, dra. Margarida Britto, dra. Luciana Barros e dr. José Antônio Diniz. 
(VINHAES, 2021)

Com os avanços recentes do SUS no reconhecimento e valorização da plura-
lidade de identidade de gênero, tornou possível, por intermédio do exercício da 
Endocrinologia, atenuar iniquidades para com os indivíduos transgênero, popu-
lação historicamente estigmatizada. Esse passo, em prol da equidade social e do 
paradigma holístico do conceito de saúde, foi factível devido à Portaria nº 1.707 de 
2008 – instituiu o processo transexualizador no SUS e a necessidade de capacita-
ção da equipe de saúde para um atendimento pautado no respeito – e à Portaria 



história da medicina96

nº 2.803 de 2013 – que, revogando a determinação anterior, teve como principal 
objetivo redefinir e ampliar o cuidado à saúde da população trans desde a atenção 
básica até o nível terciário. A partir disso, tem-se a autorização para o funcio-
namento do ambulatório transexualizador em hospital universitário. (SOUZA; 
BERNARDES, 2020)

No período de aprovação da Portaria nº 2.803, morando nos Estados Unidos 
em função da realização do pós-doutorado em Endocrinologia Reprodutiva no 
Massachusetts General Hospital – Harvard University, a dra. Luciana Barros, 
com vasta experiência no trabalho com pacientes intersexuais no ambulatório de 
Distúrbios do Desenvolvimento Sexual e sensível às causas da população trans, 
mostrou, desde o início, desejo de cuidar desse público. Nesse sentido, assim que 
retornou para Salvador, em 2014, direcionou seus esforços para a construção do 
Ambulatório Transexualizador. Entretanto, aproximadamente quatro anos se 
passaram entre a criação do projeto e a inauguração do ambulatório, haja vista 
que, conforme dra. Luciana Barros narra em entrevista, o processo sofreu entraves 
diante da escassez de profissionais de distintas formações, capacitados e dispos-
tos a atender a população trans. Além disso, houve resistência da administração 
do HUPES ao funcionamento do ambulatório. Para superar o segundo entrave, 
foi necessário o movimento social organizado dos homens trans acionar a justiça 
para que a reitoria da UFBA interviesse nos trâmites de tal processo e viabilizasse 
o funcionamento do ambulatório. (OLIVEIRA, L., 2021)

Até o ano de 2021, aproximadamente três anos se passaram desde a inau-
guração desse ambulatório. Entretanto, foram obtidos incalculáveis avanços 
em termos de conscientização e capacitação profissional multidisciplinar para 
o atendimento de tal população, assim como das próprias pessoas transgêne-
ro para acesso ao serviço de saúde. Para além disso, no campo educacional, o 
desenvolvimento dessa área da Endocrinologia representa uma tendência de 
ruptura ao olhar de atenção à saúde atrelado a cis normatividade, preconceituo-
so e discriminatório. Por conseguinte, essa postura rompe barreiras, sendo capaz 
de sensibilizar, progressivamente, graduandos da área de saúde, residentes em 
Endocrinologia, endocrinologistas e toda a população civil para a importância da 
garantia dos princípios norteadores do SUS e valorização da vida desses atores 
sociais. (OLIVEIRA, L., 2021; SOUZA; BERNARDES, 2020)

Em adição ao aspecto assistencial, o funcionamento do serviço de Endocri-
nologia no HUPES segue, conforme garante a dra. Luciana Barros – super visora 
da residência médica em Endocrinologia e Metabologia FMB/HUPES –, os  outros 
dois pilares do “tripé” que orienta as ações do COM-HUPES: a pesquisa e o en-
sino. (OLIVEIRA, L., 2021) Convergente a esse pensamento, em 1974, teve início 
a Residência Médica em Endocrinologia, no curso de especialização na Área 
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Médica sob a forma de residência (CEAMFOR). (POVOA, 2000) Esse programa de 
formação de novos endocrinologistas contou com a coordenação e dedicação de 
grandes nomes na Endocrinologia baiana, tais como dra. Maria Marcílio Rabelo, 
dr. Thomaz Cruz, dra. Alcina Vinhaes, dra. Margarida Britto, dra. Ana Cláudia 
Ramalho e dra. Luciana Barros. (VINHAES, 2021) Esse processo contínuo de 
crescimento conseguiu exercer um papel assistencial de alta qualidade em nível 
ambulatorial e de enfermaria, assim como na promoção do ensino dos residentes 
e estagiários e de investigações científicas.

O acesso a tal programa de residência ocorre de modo similar aos de ou-
tros centros formadores de Endocrinologia na Bahia, o Centro de Diabetes e 
Endocrinologia da Bahia (CEDEBA) e o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). 
Os  candidatos são submetidos a um processo seletivo unificado de resi-
dência médica da Bahia promovido pela Comissão Estadual de Residência 
Médica (CEREM/BA). Esta especialização em Endocrinologia e Metabologia 
tem  duração de dois anos e possui como pré-requisito a conclusão da residên-
cia em Clínica Médica. Durante os dois anos de especialização, os residentes 
 tornam-se responsáveis pelo atendimento clínico longitudinal dos pacientes 
dos oito ambulatórios do serviço de Endocrinologia: Obesidade, Diabetes tipo 
1, Diabetes tipo  2, Distúrbios da Tireoide, Endocrinologia Geral, Distúrbios 
do Desenvolvimento Sexual, Endocrinologia Pediátrica e Transexualizador. 
(OLIVEIRA, L., 2021; VINHAES, 2021) Além disso, os pós-graduandos desse hos-
pital-escola respondem pelas interconsultas do serviço de Endocrinologia do 
HUPES e pelo pré e pós-operatório dos pacientes submetidos a cirurgia com pos-
síveis repercussões endócrinas. Há ainda a possibilidade de realização, durante 
dois meses do  segundo ano de residência, de estágios opcionais em Ginecologia 
e Obstetrícia endócrinas, ambulatório de diabetes pancreático, punção tireoi-
diana e outros serviços externos do interesse do residente. Além disso, o serviço 
conta com sessões didáticas de discussão de artigos e temáticas atualmente dis-
cutidas na Endocrinologia. (OLIVEIRA, L., 2021)

Em decorrência da pandemia o serviço precisou reduzir o número de pa-
cientes e sofreu perda no número de preceptores, haja vista que uma parcela 
considerável das médicas preceptoras eram do grupo de risco para a covid-19. 
(OLIVEIRA, L., 2021) Contudo, o serviço de residência do HUPES, aos poucos 
vem retornando a sua normalidade e padrão de qualidade responsável por 
formar endocrinologistas de grande destaque para a Endocrinologia baiana e 
nacional, entre os exemplos, temos dra. Reine Chaves, dra. Iraci Lucia Oliveira, 
dr. Luis Fernando Adan, dr. Joaquim Custódio Jr, dra. Ana Cláudia Couto, dra. 
Lísia Marcílio Rabelo e muitos outros.
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centro de diabetes e endocrinologia da bahia (cedeba)

O CEDEBA foi inaugurado em 24 de março de 1994, pela Secretaria Estadual da 
Saúde (Sesab), funcionando inicialmente em anexo ao HGRS, com apenas duas 
salas de consultório (Figura 1). Somente em 1997, conquistou a sua primeira sede 
própria, localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, com um espaço mais 
adequado. Entretanto, com o crescente número de pacientes, tornou-se necessá-
ria a expansão de sua estrutura física, e, em 2002, passou a situar-se no Centro de 
Atenção à Saúde Professor José Maria de Magalhães Netto (CAS/Sesab), em uma 
área de 3,3 mil metros quadrados. (SESAB, 2017a)

Figura 1 – Inauguração do CEDEBA em 1994 
Fonte: diretoria CEDEBA.

O CEDEBA teve como fundadora, e desde então diretora, dra. Reine Marie Chaves 
Fonseca, médica endocrinologista, formada pela FMB, e também primeira presi-
dente eleita da SBD-Regional Bahia (SBD-BA). O sonho da criação de um centro 
especializado em doenças crônicas e endocrinopatias em nosso país nasceu após 
a sua participação em um treinamento especializado no centro de diabetes da 
George Washington University Medical Center (Washington – EUA), entre 1989 e 
1990. O CEDEBA surge, então, a partir de grandes esforços de um pequeno grupo 
de profissionais qualificados, com base em um modelo de discussão multipro-
fissional integrada, que buscava garantir uma melhor qualidade de assistência 
à população diabética e portadora de endocrinopatias, em um contexto do cres-
cimento epidemiológico destas patologias na região. Posteriormente, em seu 
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discurso de posse na Academia de Medicina da Bahia, em 2017, Reine afirmou que 
a fundação do centro foi a missão da sua vida e a realização do sonho de uma saú-
de pública de qualidade. (FONSECA, 2017, 2019, 2021)

Durante o processo de formação e consolidação do CEDEBA, foram realizados 
diversos treinamentos e cursos em “diabetologia” em Salvador e em municípios 
do interior da Bahia, capacitando profissionais acerca da triagem da doença, com 
distribuição de glicosímetros, além da introdução e propagação de novas condutas 
medicamentosas no tratamento do diabetes na Bahia. O centro ganhou destaque 
no cenário nacional e mundial, tendo sido reconhecido pela OMS, como primei-
ro centro colaborador do Brasil, 3° na América Latina e 24° no mundo, e também 
como centro colaborador da World Diabetes Foundation (WDF), pela capacitação 
e treinamento de profissionais e programas de educação em diabetes. (FONSECA, 
2019, 2021)

Em 2021, o CEDEBA chegou à marca de mais de 60 mil pacientes inscri-
tos, procedentes de Salvador e de diversos municípios do interior baiano. 
Atualmente, conta com 248 profissionais de diversas áreas da saúde e oferece 
assistência espe cializada a portadores de condições como diabetes, obesidade, 
disfunções tireoidianas, dentre muitas outras patologias de etiologia hormonal. 
Além disso, a  unidade presta atendimento multidisciplinar voltado também ao 
tratamento de complicações causadas pela evolução das endocrinopatias, abrindo 
espaço para  especialidades como Angiologia, Cardiologia, Ginecologia, Nefrologia, 
Oftalmologia, Psiquiatria e Urologia, além da Endocrinologia Pediátrica, com atua-
ção conjunta com a Psicologia e a Nutrição. (FONSECA, 2021; SESAB, 2017b)

O CEDEBA busca também promover a educação dos pacientes acerca do DM, 
sendo este um dos pilares do tratamento eficaz desta doença. Assim, são produ-
zidos e amplamente distribuídos materiais educativos, como cartilhas e folders: 
“Seus rins e o Diabetes”, “Seus olhos e o Diabetes”, “Cartão do pé”, “Aplicação de 
insulina”, dentre tantos outros voltados tanto para adultos como para crianças. 
Há  materiais disponíveis também para profissionais de saúde, que envolvem 
orientações para condutas em emergências no DM, recomendações clínicas para 
controle da doença, cartilhas para agentes comunitários de saúde e outros mate-
riais que auxiliam na socialização do conhecimento do DM. (FONSECA, 2019)

O CEDEBA iniciou o seu programa de residência médica na área da Endo-
crinologia ainda no ano de 2011, com a coordenação do prof. dr. Alexis Guedes. 
A sua implantação se deu diante da necessidade de ampliar a assistência médica 
endocrinológica especializada à população, visto haver uma relação impressio-
nante de 124.045 habitantes por especialista no estado da Bahia. A residência 
funciona com dois anos de treinamento, que contempla um programa ambulato-
rial específico, que acontece no próprio centro, nas subáreas da Endocrinologia: 
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DM, obesidade, pós-bariátrica, disfunções tireoidianas, nódulos e tumores tireoi-
dianos, gônadas e desenvolvimento, neuroendocrinologia, glândula adrenal e 
metabolismo ósseo. Já durante o programa hospitalar, os residentes prestam as-
sistência aos pacientes internados e que dão entrada no setor de emergência do 
HGRS, este em regime de plantão. Este programa pode ser considerado uma das 
primeiras opções para quem busca a especialização em Endocrinologia na Bahia e 
também no Brasil. (CEDEBA, 2010; FONSECA, 2019, 2021; SESAB, 2011)

Em 2020, com os desafios trazidos pela pandemia da covid-19, o CEDEBA en-
trou em uma nova fase: a implantação do serviço de telemedicina – projeto que 
já estava em discussão desde o ano de 2019, sendo finalmente aprovado após a 
autorização de teleconsultas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), devido 
ao contexto da pandemia. A telemedicina foi de extrema importância para os 
usuários do CEDEBA, já que muitos fazem parte do grupo de risco para a covid-19. 
Mesmo de forma remota, os pacientes continuaram sendo assistidos por uma 
equipe multidisciplinar e, além do atendimento, foram realizadas atividades com 
foco educacional, a partir da produção de vídeos educativos e de um manual de 
orientação para pacientes com endocrinopatias durante a pandemia da covid-19. 
(SESAB, 2020a, 2020b)

O CEDEBA, então, desde a sua fundação, não apenas preenche lacunas existen-
tes no sistema de saúde baiano, mas tem transformado a realidade de milhares de 
pacientes que são assistidos de forma multiprofissional, individualizada e especia-
lizada com foco na saúde integral do paciente. Mesmo diante de diversos desafios 
enfrentados durante toda a sua história, o CEDEBA tem demonstrado a capacidade 
de se reinventar e de se adaptar, mantendo firmes os seus valores e a sua missão.

hospital geral roberto santos

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), inaugurado no dia 5 de março de 1979, 
pode ser hoje considerado o maior hospital da rede pública na Bahia e um dos 
maiores do Nordeste. Atualmente, possui 640 leitos, envolvendo atendimentos de 
média e alta complexidade, sendo referência no estado em especialidades como 
emergência geral, neurocirurgia, Pediatria e Clínica Médica. (SESAB, 2017c)

O serviço de Endocrinologia do HGRS teve início em 1987, inicialmente com 
a dra. Reine Chaves e o dr. Osmário Mattos Sales à frente do serviço. Em 1994, em 
uma área anexa ao HGRS, surgiu o CEDEBA, com o intuito de assistir à população 
portadora de diabetes e endocrinopatias, para que se diminuísse o tempo de perma-
nência desses pacientes nas unidades hospitalares. O centro, por ocupar uma área 
no complexo do HGRS, contava com a comodidade do apoio hospitalar e dos leitos 
de enfermaria do hospital. O CEDEBA permaneceu no anexo do HGRS até o ano de 
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1997, quando foi transferido para uma nova sede. A partir de então, o dr. Severino 
Farias assumiu a coordenação do serviço de Endocrinologia do HGRS, juntamente 
com a dra. Diana Viegas. Em 1998, a dra. Maria de Lourdes Lima também passa a 
compor a equipe. O dr. Severino e a dra. Diana deixaram o serviço em 1999, e com 
isso, dr. Osmário assume a coordenação. A dra. Maria de Lourdes permaneceu na 
equipe e novos endocrinologistas se juntaram a ela: Marlene Martins, Adriana Viana, 
Rita Chaves e Ana Claudia Ramalho. As médicas Ana Maria Alves e Iane Gusmão 
também fizeram parte do serviço até o ano de 2009. No ano de 2010, a dra. Karyne 
Barbosa se juntou ao grupo, e mais recentemente, a dra. Fabiana Freire, fortalecendo 
o serviço na área da neuroendocrinologia. (FONSECA, 2019, 2021; VIANA, 2021)

O programa de residência médica do hospital surgiu em 1997 e, até o momen-
to atual, 47 endocrinologistas se formaram pelo serviço. Durante os dois anos de 
formação, o residente atua em atividades ambulatoriais e hospitalares. No con-
texto ambulatorial, o residente realiza o atendimento do paciente, assistindo-o 
quanto à conduta e ao acompanhamento na especialidade. No hospitalar, presta 
atendimento a pacientes internados com endocrinopatias nos leitos destinados 
à Endocrinologia, mas também prestam interconsultas a outras especialidades. 
(VIANA, 2021)

Em 2020, com a pandemia da covid-19, o serviço de Endocrinologia do HGRS 
também enfrentou alguns desafios. Inicialmente, os atendimentos ambulato-
riais foram suspensos, houve redução nos leitos de enfermaria da especialidade 
e as sessões científicas passaram a ser remotas. Paulatinamente, os atendimen-
tos foram retomados, inicialmente, por telemedicina, e posteriormente, de forma 
presencial. Mesmo com a melhora parcial da crise, ainda existem restrições de-
vido à pandemia. Elas, porém, não impediram o serviço de continuar utilizando 
leitos em outras enfermarias e mantendo o ensino, mesmo que de forma on-line. 
As expectativas são de, progressivamente, não somente retomar, como expandir 
os leitos e atendimentos, proporcionando um cuidado melhor ao paciente e uma 
formação mais completa ao médico residente. (VIANA, 2021)

a endocrinologia baiana e sua interseção com a pandemia 
da covid-19

Anteriormente à pandemia pelo SARS-CoV-2, já se era notória a interface 
entre as doenças respiratórias – assim como o seu manejo – e o sistema endó-
crino. Desse modo, como era de se esperar, com a covid-19 não foi diferente. 
(WYNANTS et al., 2020)

Nessa perspectiva, em todo o país, várias pesquisas foram iniciadas, na 
tentativa de correlacionar os dados médicos dos pacientes com a infeção pelo 



história da medicina102

SARS-CoV-2 e os dados da pandemia da covid-19, a fim de detectar quais os fatores 
de risco que predizia maior morbimortalidade. (AL-ROUSAN; AL-NAJJAR, 2020) 
Dentre essas variáveis, as preditoras de risco de agravamento do quadro, são a ida-
de, sexo, presença de comorbidades – tais como diabetes e obesidade – e alguns 
biomarcadores, como proteína C reativa, creatinina, contagem de linfócitos, entre 
outros. (WYNANTS et al., 2020)

Dessa forma, no decorrer da pandemia tem-se percebido uma infecção leve em alguns pa-

cientes, que em muitos casos, não apresentaram sintomas. No entanto, em uma outra par-

cela da população, os pacientes evoluem para um quadro de síndrome respiratória aguda 

grave. (WU; MCGOOGAN, 2020)

Esses distúrbios respiratórios provocam alterações nos órgãos endócrinos, 
como hipófise, tireoide e as adrenais, que podem ser acometidos de diversas for-
mas e/ou o indivíduo, até então sem comorbidades, passa a desenvolver distúrbios 
endócrinos. Além disso, alterações metabólicas decorrentes do diabetes e da obe-
sidade, podem levar a uma chuva de citocinas inflamatórias, resultando em um 
agravamento do quadro. (DENG; PENG, 2020) Na Bahia, estas informações podem 
ser comprovadas também por estudo realizado pelo professor dr. Helton Estrela, 
no qual ele afirma que:

[...] o papel do endocrinologista seria essencial para o enfrentamento da pandemia. Pois, logo 

no início da pandemia, com o aumento do número de casos, viu-se como os pacientes com 

alterações endócrinas como obesidade e diabetes estavam apresentando um pior prognóstico 

da covid-19. Após alguns estudos chineses, americanos, entre outros, foi possível identificar a 

tempestade de citocinas que ocorre nos pacientes obesos e que, já era sabido essas alterações 

endócrinas em quadros de pneumonia, sepse etc. (ESTRELA, 2021)

Os estudos mundiais têm demonstrado que pacientes portadores de diabetes 
apresentam uma maior predisposição a desenvolver infecções respiratórias, como 
gripes e pneumonias. (CASQUEIRO; CASQUEIRO; ALVES, 2012) Portanto, nos pa-
cientes portadores de diabetes que testaram positivo para a covid-19, monitorar o 
controle glicêmico é de suma importância para reduzir os riscos de agravamento 
do quadro. Entretanto, até o momento dessa construção textual, ainda não exis-
tem dados suficientes para comprovar que o diabetes está ou não associado a um 
maior risco de contrair o SARS-CoV-2. (GUPTA et al., 2020)

De acordo com um dos primeiros estudos realizados a partir de informações 
de pacientes fornecidas pela Sesab, que avaliou a relação entre sintomas, comor-
bidades prévias e os dados demográficos de pacientes hospitalizados por covid-19, 
foi possível evidenciar que, quando analisada as variáveis combinadas – como 



a história da endocrinologia na bahia 103

 sintomas e comorbidades, febre e tosse, diabetes e doença cardiovas cular –, foi 
possível confirmar um maior risco de mortalidade e um tempo maior de interna-
ção hospitalar desde o diagnóstico até o desfecho definitivo da covid-19. (MACEDO 
et al., 2020)

Em um estudo realizado aqui na Bahia, que analisava o perfil epidemiológico 
da segunda onda de covid-19 no estado, foi possível identificar que os pacientes 
que apresentavam determinadas doenças prévias (principalmente obesidade, 
 hipertensão e diabetes), independentemente da idade, via de regra, cursavam 
com piores desfechos. (OLIVEIRA et al., 2021) Um estudo in vitro realizado nos 
Estados Unidos consegue explicar como o estado hiperglicêmico leva a um des-
fecho negativo na síndrome respiratória. Tal fato provavelmente decorre de um 
acúmulo de glicose nas secreções das vias aéreas. Sendo assim, as células do 
epitélio pulmonar ficam expostas a uma considerável concentração de glicose. 
Isso leva a um  aumento da replicação viral e a uma alteração da resposta imune 
 antiviral. (MORRA et al., 2018) Desse modo, os diabéticos costumam ter uma  carga 
viral elevada e evoluem para um quadro mais grave quando infectados por um 
vírus respiratório (LÓPEZ-CANO et al., 2017), reforçando o que tem acontecido no 
Brasil. Somado ao quadro hiperglicêmico no diabetes agravado pela infecção por 
coronavírus, estudos recentes têm demonstrado que o SARS-CoV-2 tem  tropismo 
por células do pâncreas, levando a danos nas ilhotas pancreáticas e a redução 
da liberação de insulina, favorecendo assim, o quadro hiperglicêmico, levando a 
neces sidade de um maior controle da glicemia.

[...] além das alterações glicêmicas, começaram a surgir estudos prospectivos chineses e ita-

lianos de possíveis alterações tireoidianas. Com isso, realizamos o primeiro e maior estudo 

prospectivo das Américas com avaliação tireoidiana completa. Foi muito bom, pois encon-

tramos parâmetros de gravidade a partir dos níveis de T3 reverso, sendo um bom marcador 

de gravidade de doença, apresentando um desempenho melhor do que os marcadores clássi-

cos de gravidade como a IL-6 e o D-dímero para prever mortalidade. (ESTRELA, 2021)

Além de todos esses marcos da pesquisa mundial, brasileira e baiana para o 
norteamento e a compreensão de como o novo coronavírus infecta e leva ao agra-
vamento do quadro clínico, foi necessário também investir em novas tendências 
dos serviços médicos na tentativa de cuidar dos pacientes e evitar a propagação do 
vírus sem causar desassistência. Para isso foi necessário o uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs), que, conforme relatado pelo prof. dr. Helton, 
foi de extrema importância:

[...] com a pandemia, foi possível expandir os horizontes na Telemedicina e isso foi bom prin-

cipalmente na área da Endocrinologia. O endocrinologista é um clínico e grande parte dos 
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achados patológicos é possível identificar na anamnese. Eu considero na anamnese 80% da 

consulta ou 50% dividindo com os dados laboratoriais que em muitas doenças esses resulta-

dos laboratoriais são cruciais para a resolução do quadro. Então com a Telemedicina esses 

limites físicos do consultório foram rompidos e hoje é possível atender inúmeras pessoas e dos 

locais mais distantes [...]. (ESTRELA, 2021)

Com o advento da pandemia da covid-19 e a necessidade de medidas de dis-
tanciamento social como principal estratégia para evitar a transmissão do novo 
coronavírus, as TICs tornaram-se ferramentas essenciais para a interação entre 
as pessoas e para o cuidado em saúde, e nesse quesito, foi necessária uma rápida 
reestruturação dos vários níveis de serviços (CATAPAN; CALVO, 2020), a exemplo 
do Projeto Telessaúde Brasil Redes, sendo uma parceria entre a Sesab, o Conselho 
dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), Secretarias Municipais de Saúde, 
UFBA e Fundação Estatal de Saúde da Família (FESFSUS) (PIROPO; AMARAL, 
2015) que possibilitou prestar serviços orientativos de saúde no momento mais 
crítico da pandemia.

considerações finais: passado, presente e futuro

A busca pela compreensão dos acontecimentos à nossa volta levou à construção 
do conhecimento científico que está continuamente em um processo de evolu-
ção, de forma a possibilitar que tal aprendizado contribua cada vez mais para o 
bem-estar social das comunidades. E, nesse sentido, a universidade tem um papel 
fundamental para a contribuição do saber científico nos dias atuais. Conforme 
definido pelo autor Paulo Freire (1966, p. 39), “não há ensino sem pesquisa e pes-
quisa sem ensino”. Entretanto, nem sempre há o devido incentivo para tal, de 
forma que os números falam por si. De acordo com o último censo educacional, 
realizado no ano de 2016, em todo o território nacional há apenas 37.640 grupos 
voltados para pesquisa. Tal dado e a falta de incentivo, sobretudo nos dias atuais, 
é reforçado pelo depoimento do professor dr. Helton, ao trazer o seguinte relato 
após ser questionado sobre sua perspectiva quanto ao avanço ou retrocesso nas 
políticas de incentivo à pesquisa:

[...] Desde 2011, quando entrei na UFBA [...] ganhei muitos editais. Acho que ganhei 5 ou 6 

editais, somando dá mais de 1 milhão de reais, e foi com esses editais que a gente conseguiu 

fazer reforma da sala, comprar equipamentos, comprar todos os reagentes, cada equipamen-

to ali custa uma grana, aparelho de PCR custa 100.000,00 [...] então, tinha muito incentivo 

para pesquisa, para estruturação, e tinha também editais para jovem doutor. Isso é muito 

legal, porque quando cheguei na UFBA eu era professor, jovem, não tinha tido aluno nenhum, 

não tinha muita publicação, e é muito ruim quando você vai disputar grana com pessoas que 
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já estão ali, que já tem laboratório, já tem lista de publicação. E o CNPq tinha edital separado 

para jovem doutor [...] que facilitou muito pra mim [...]. (ESTRELA, 2021)

Tão importante quanto o incentivo à pesquisa, podemos citar o aumento 
do número de profissionais mulheres na Endocrinologia. Conforme dados da 
Demografia Médica no Brasil (2020), resultado da colaboração entre o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e a Universidade de São Paulo (USP), o país conta com 
1.638 endocrinologistas do sexo masculino e 3.938 do sexo feminino. (SCHEFFER 
et al., 2020) Tal dado contrasta com o mundo do trabalho médico que é, por 
tradição, constituído por profissionais do sexo masculino. (MACHADO, 1997) 
De acordo com Machado, em 1995, havia 957 endocrinologistas do sexo feminino 
e 1.097 do sexo masculino. Esta mudança representa uma conquista feminina, 
ao passo que reflete a quebra processual do preconceito quanto ao exercício do 
trabalho feminino.

De acordo com o exposto, fica evidente a importância da pesquisa e o papel 
essencial que o médico endocrinologista tem na construção do conhecimento em 
busca de melhores condições de vida.
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etimologia e origem da medicina e da clínica médica

“Clínico” vem do grego “klinikós”, principalmente da composição “klíno”, incli-
nar, ou “klíne”, leito. Dessa forma, nasce a imagem do médico inclinado ao leito 
do seu paciente, o examinando, juntamente com a palavra “clínica”, ou seja, a 
prática da Medicina à beira do leito. Lado a lado com o surgimento da palavra 
clínica, de acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra “Medicina” se constitui 
como a “arte ou ciência de evitar, curar ou atenuar doenças”, definição a qual 
mostra-se que o objeto de atenção da área médica é a doença e toda a sua ciên-
cia por trás dela.
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A Clínica surgiu no século XVIII, na época do surgimento da Ciência Moderna, 
caracterizando o ato clínico como um exercício do olhar. (FOUCAULT, 1977) Porém, 
associando com a origem da própria Medicina, na Antiguidade, milênios antes de 
Cristo, os egípcios já possuíam seus médicos clínicos especialistas, principalmente 
em doenças oculares e respiratórias. Mas foi na Grécia Antiga, mais especifica-
mente na Ilha de Kós, com Hipócrates, conhecido como o “pai da Medicina”, que a 
ciência médica se desenvolveu, introduzindo a anamnese e a observação clínica, a 
qual compreende a história da doença e o exame físico do paciente.

A Medicina passou por muitas mudanças e avanços: a cura de diversas doenças 
com a sangria – colocação de sanguessugas na pele para a “limpeza” de impure-
zas –, desenvolvimento dos primeiros medicamentos para algumas doenças e do 
primeiro anestésico – à base de suco de alho, ópio, cicuta, vinagre e vinho, o qual, 
se não administrado na dose certa, poderia levar o paciente a óbito –, início dos 
testes de laboratórios, no século XVI, e a descoberta do sistema circulatório do 
sangue, no século XVII, por William Harvey (1578-1657), médico britânico. Porém, 
foi no século XIX que a Medicina e, especialmente, a Clínica Médica tiveram seus 
períodos mais importantes com as inúmeras descobertas para essa área da saúde, 
graças à Ciência Moderna.

Para se fazer um paralelo com adaptação e invenção, para o homem caçar, pro-
duzir roupas e cortar troncos, foram criadas as ferramentas básicas constituídas 
de pedras afiadas, durante o Período Paleolítico, cerca de 3 milhões de anos atrás. 
Essa história de invenção para se adaptar é similar a história do estetoscópio, 
uma das incontáveis criações durante o surgimento e desenvolvimento da Clínica 
Médica, além de ser o símbolo do médico clínico.

As auscultas cardíaca e respiratória eram feitas pelo médico encostando 
diretamente o seu ouvido no tórax dos pacientes, mas, além de não possibi-
litar escutar nitidamente, essa técnica apresentou dificuldades em pacientes 
obesos e do sexo feminino, principalmente pelo constrangimento que causava 
para esses pacientes. Posteriormente, com Renné Laennec (1781-1826),  médico 
francês, em 1816, a ausculta e um estetoscópio primitivo foram inventados, 
enrolando uma cartolina e colocando uma extremidade na parede torácica do 
paciente e a outra no ouvido do médico. Essa nova invenção permitiu ouvir os 
sons cardíacos com clareza, dando lugar para o crescimento desse instrumento 
fundamental na clínica.

Ao incluir a Clínica Médica, a Medicina permitiu sua modernização em vários 
aspectos, incluindo a nomenclatura das doenças, associando os sinais e sintomas 
dos pacientes com as alterações observadas ao microscópio, trabalhando junta-
mente com o avanço da Anatomia, Fisiologia e Anatomia Patológica.
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o começo das residências médicas e da residência em 
clínica médica

Salvar vidas. Eis um trabalho que demanda demais de um ser humano. Anos de 
dedicação, estudos e pesquisas. Horas e mais horas dentro de um hospital. Noites 
de sono perdidas. Psicológico abalado. Abdicação de momentos. Lágrimas derru-
badas. Qualquer esforço é pouco frente à grandeza de um trabalho que lida com a 
vida do ser humano. Seis anos pode ser tempo insuficiente para transformar um 
indivíduo em alguém capaz de lidar com outras vidas humanas. E foi nesse contex-
to que surgiu a necessidade do treinamento em programas de residência médica.

Em 1889, no mesmo ano em que no Brasil se concretizava a Proclamação 
da República, algo importante para a área da Medicina aconteceu nos Estados 
Unidos – Baltimore, mais especificamente. Esse fato histórico começa com a 
história do médico cirurgião William Halsted. No ano referido, William ganhou 
o cargo de chefe do Departamento de Cirurgia na universidade em que ele tra-
balhava, Universidade Johns Hopkins. Durante esse trabalho, ele percebeu que 
o índice de óbitos era muito maior entre os pacientes de médicos recém-forma-
dos, evidenciando-se uma grande lacuna na formação profissional dos médicos. 
Dessa forma, ele decidiu fazer um experimento: convocou alguns médicos re-
cém-formados para morarem no hospital e dessa forma passarem mais tempo 
aprendendo com os médicos mais experientes. No começo, faziam pequenas 
tarefas, evoluindo para tarefas cada vez mais complexas. Um outro nome im-
portante na implementação desse novo sistema foi William Osler, que ajudou 
também a implementá-lo no departamento de Clínica Médica em 1890, obtendo 
grande sucesso. Em 1927, a então denominada residência médica – nome deriva-
do do fato dos médicos literalmente residirem no hospital – foi reconhecida pela 
Associação Médica Americana.

No Brasil, a residência médica demorou um pouco mais até ser concretiza-
da. Algumas fontes citam que o primeiro programa registrado foi a residência 
de ortopedia no Serviço de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP), em 1945, e que a primeira residên-
cia em Clínica Médica foi em 1948 no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro. Outras fontes citam que o primeiro serviço foi o programa de residência 
médica nas áreas de Clínica Cirúrgica e Clínica Médica no Hospital das Clínicas 
da USP, em 1944. No começo, a residência não era como a que existe atualmente. 
Por muito tempo os residentes foram vistos como mão de obra barata, período em 
que eram explorados e tinham suas formaturas adiadas. Além disso, não havia 
qualquer tipo de organização, reconhecimento e nem obrigatoriedade. Devido a 
isso e outras questões, surgiu a necessidade da sua regulamentação no Brasil. Por 
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isso, em 1977 surgiu o Decreto nº 80.281 que regulamentou a residência médica e 
criou-se a Comissão Nacional de Residência Médica.

Na década de 1960 surgiu a residência em Clínica Médica na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo o dr. Gilson Feitosa (2021), cardiologis-
ta e professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), em torno 
dos anos de 1965 e 1966 surgiram os serviços de residência de Clínica Médica – ain-
da de maneira não regulamentada – na USP e na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Se estabeleceram sobre a forma de serviços muito específicos, com re-
lação individualizada professor/aluno. O aluno se juntava a um médico e este o 
acompanhava desde a faculdade e depois por mais dois anos em sua área específi-
ca – neste caso, a Clínica Médica.

Ao falar especificamente de Clínica Médica, é preciso estabelecer uma diferen-
ça que muitas pessoas confundem. Acredita-se que qualquer pessoa que se forma 
em Medicina pode ser chamada de clínico geral, mas não é assim que acontece. 
De acordo com o Parecer nº 60.960 do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo, o médico recém-formado pode ser chamado de médico com forma-
ção geral ou médico generalista. Clínico geral é aquele que já fez a residência em 
Clínica Médica por dois anos. (CREMESP, 2010)

O crescimento da Medicina, juntamente com o investimento tecnológico 
nessa área, impôs uma tendência à superespecialização. Dessa forma, assim 
como nas décadas anteriores houve a necessidade da criação da residência mé-
dica para que os recém-formados pudessem se aprimorar mais nas grandes áreas 
– Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Saúde da 
Família e Comunidade –, hoje há uma necessidade de se especializar ainda mais. 
Com tantos conhecimentos e descobertas, bem como com o número crescente 
de médicos no Brasil, é preciso que se saiba cada vez mais sobre cada vez menos. 
Ou seja, se antes era necessário fazer residência de Clínica Médica, hoje é neces-
sário somar a isso a residência de uma área específica – Cardiologia, Nefrologia, 
Gastroenterologia etc. – e ainda mais, uma área de atuação específica dentro 
dessa especialidade (cardiologista especializado em infarto agudo do miocárdio, 
por exemplo).

Não importa quanto um ser humano estude e se dedique. Seis anos de facul-
dade de Medicina, cinco de residência, mais dois de especializações. Isso trará 
um grande conhecimento técnico e experiências, capazes de salvar a vida de mui-
tos pacientes que cruzarem o caminho desse médico. Mas apesar disso, um ser 
humano sempre será um ser humano. Com sentimentos, fraquezas, abdicações, 
sofrimentos e erros. É preciso que isso seja compreendido e aceito. É isso que o 
torna um ser humano, e não um robô. E é justamente essa a beleza da profissão – e 
da vida.
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primeiros centros e nomes de destaque em clínica médica na bahia

Na área de Clínica Médica, na Bahia, destaca-se o desenvolvimento das residên-
cias médicas. Como citado previamente, sua regulamentação ocorreu em 1977, 
durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Essa regulamentação marcou 
uma importante conquista frente ao momento histórico complexo e difícil da 
época, sobretudo, para as universidades brasileiras. Vivia-se a Ditadura Militar, 
e o Ministério da Educação e Cultura estava sob a gestão de Ney Braga, de 15 de 
março de 1974 a 30 de maio de 1978. Em 24 de novembro de 1975, o ministro en-
viou uma carta aos reitores das universidades, na qual reforçava a necessidade 
da “[...] manutenção de tranquilo clima de trabalho no ‘Campus’, o que consti-
tui responsabilidade do Reitor”, deixando clara sua intenção de controle, não 
só político, como também ideológico. (ALMEIDA, 2019) Sua gestão, portanto, 
caracterizou-se por uma intensificação da mobilização da comunidade acadê-
mica contra as medidas autoritárias governamentais, ocorrendo movimentos 
estudantis em todo território nacional, inclusive na Bahia. Dessa forma, o marco 
da regulamentação das residências médicas deu-se em um contexto político ins-
tável e turbulento.

Em 1977, ano da regulamentação das residências médicas, o governador da 
Bahia era Roberto Santos, o qual se graduou pela Faculdade de Medicina da UFBA. 
Roberto Santos assumiu o governo do estado da Bahia, em 1975, com mandato de 
quatro anos, estabelecendo uma gestão marcada por uma considerável melhora 
na rede pública de atenção à saúde e ampliação das oportunidades de entrada 
no ensino médio profissionalizante. Em relação à sua história, em julho de 1950, 
Roberto Santos foi aos Estados Unidos estudar, durante três anos, através da ob-
tenção da bolsa Fundação W. K. Kellogg, a qual complementou sua formação em 
Clínica Médica. Ao retornar a Salvador, começou a sua carreira como docente 
na Faculdade de Medicina da UFBA e assumiu a 2ª Cadeira de Clínica Médica. 
(ANDRADE; ANDRADE, 2007) Além disso, em 1958, o prof. Roberto Santos foi 
responsável pela criação dos programas de residência médica no Complexo 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos (COM-HUPES) – anteriormen-
te denominado Hospital das Clínicas –, incluindo o programa de residência em 
Clínica Médica, obtendo significativo apoio da Fundação Kellogg. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007) Assim, estabeleceu-se o primeiro programa de residência mé-
dica do Norte-Nordeste do país, o qual foi responsável por alterar os padrões 
de assistência em toda essa região. A participação do prof. Heonir Rocha, ne-
frologista e professor da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), por sua vez, 
foi essencial para a consolidação dos programas de internato e de residência 
médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, coordenando-os até 
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tornar-se reitor da UFBA em 1998. (CRUZ, 2007) Ademais, assumiu ainda o car-
go de professor titular de Clínica Médica após a Reforma Universitária de 1968. 
(TAVARES-NETO, 2008)

Posteriormente, em 16 de março de 1989, fundou-se a Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica (SBCM), a qual contribuiu para o reconhecimento e valoriza-
ção da Clínica Médica como especialidade, no âmbito nacional. Atualmente, a 
SBCM possui 11 regionais, incluindo uma na Bahia. A SBCM Regional Bahia apoia 
a organização de vários eventos de relevância internacional, como a I Jornada 
Ibero-Brasileira de Cardiologia, realizada em Salvador, no ano de 2006. A Clínica 
Médica, portanto, como afirma o até então presidente da SBCM, Antônio Carlos 
Lopes, tornou-se um patrimônio nacional.

avanços pioneiros na ciência médica realizados na bahia

A Bahia sempre foi palco de significativas descobertas e de avanços científicos 
que contribuíram para a evolução do saber médico não só nacionalmente, mas 
também em nível internacional. O grande avanço das pesquisas médicas, no 
Brasil, deu-se com a estruturação da Medicina Tropicalista na segunda metade 
do século XIX. Os estudos de três médicos estrangeiros foram responsáveis pelo 
início da formação do que seria posteriormente nomeado por Pedro Nava, em 
1949, “Escola Parasitológica e Tropicalista da Bahia” e simplificado para Escola 
Tropicalista Baiana, por Antônio Caldas Coni, em 1952. (JACOBINA; CHAVES; 
BARROS, 2008) Assim, destacam-se como fundadores da Escola Tropicalista, os 
médicos estrangeiros John Paterson, Otto Wücherer e Silva Lima, além de al-
guns docentes da FMB da época, como, Antônio Januário de Faria (docente de 
Clínica Médica), Antônio José Alves (docente de Cirurgia) e os médicos Manuel 
Caldas (cirurgião) e Ludgero Rodrigues Ferreira (clínico). Desse grupo reunido 
numa “associação de facultativos”, nasceu a Gazeta Médica da Bahia, uma das 
mais importantes revistas médicas do país.

John Ligertwood Paterson (1820-1882) nasceu na Escócia, graduou-se em 
Medicina pela Universidade de Aberdeen e chegou a Salvador em 1842. Dentre 
as suas contribuições para a área médica, destaque-se o estabelecimento, junta-
mente com Wücherer, do primeiro diagnóstico de febre amarela na Bahia, além 
da descrição do diagnóstico e do contágio da epidemia de cólera-morbo em 1855. 
Otto Edward Henry Wücherer (1820-1873), pioneiro na Medicina experimen-
tal, nasceu no Porto e doutorou-se pela Faculdade de Medicina de Tübingen, na 
Alemanha, em 1841. Em 1843, chegou à Bahia para exercer sua profissão. Um dos 
seus estudos importantes foi a investigação da quilúria endêmica, na Bahia, des-
cobrindo microfilárias na urina dos doentes. Assim, posteriormente, Silva Lima 
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nomeou o gênero como Wuchereria. José Francisco da Silva Lima (1826-1910), 
por sua vez, nasceu na aldeia de Vilarinho, em Portugal, mudando-se à Bahia em 
1840. Em 1851, terminou a sua graduação na FMB. Sua grande contribuição para 
a área científica médica foram seus estudos sobre o beribéri, nos quais descreveu 
suas formas clínicas, sintomatologia e lesões, e sobre o ainhum, patologia de ori-
gem étnica, que foi denominada “doença de Silva Lima”. (JACOBINA; CHAVES; 
BARROS, 2008, p. 87-88)

Membro da Escola Tropicalista ainda como acadêmico de Medicina, Antônio 
Pacífico Pereira participou da direção da Gazeta Médica da Bahia assim que se 
graduou. Em 1881, como professor, abriu o curso livre de Histologia e de Anatomia 
Patológica, no qual começou a fazer “o emprego regular do microscópio como 
instrumento ordinário de trabalho”. (FONSECA, 1891, p. 85) O lente de Clínica 
Propedêutica, prof. Alfredo Britto, em maio de 1897, introduziu o raio-X em nosso 
meio, dois anos depois da descoberta de Roentgen, realizando a localização da 
bala “no primeiro espaço intercostal esquerdo” do soldado Manuel Bertolino dos 
Santos ferido na guerra fratricida de Canudos. (OLIVEIRA, 1992, p. 66)

Juliano Moreira foi outro membro da Escola Tropicalista, que, além de se tornar 
um dos mais destacados psiquiatras do país, teve protagonismo na Dermatologia. 
Foi o primeiro, no Brasil, a descrever casos clínicos da leishmaniose cutaneomu-
cosa, fazendo a distinção das lesões cutâneas da sífilis. Foi o primeiro a descrever, 
entre nós, em 1895, os casos de Hydroa vaciniforme, uma dermatose rara, publi-
cando-os no British Journal of Dermatology. Foram dele também os primeiros 
exames microscópicos feitos de casos de micetoma (aspergiloma pulmonar) e de 
um caso de gundu (“Goundum”). Em homenagem a seu mestre Silva Lima, em 
1900, Moreira fez o estudo mais completo sobre o ainhum, publicado em alemão e 
depois em outras línguas, em 1908, sendo um dos trabalhos feito por um brasileiro 
mais citado no estrangeiro na época. (JACOBINA, 2019, p. 42-44)

Outro nome importante no âmbito dos grandes avanços na Medicina Tropical 
e do desenvolvimento científico foi Manoel Augusto Pirajá da Silva (1873-1961), 
o qual obteve destaque na área da Parasitologia. Nasceu em Camamu, na Bahia, 
graduou-se em Medicina pela FMB aos 23 anos, em 1896, e ocupou o cargo de pro-
fessor-assistente da 1ª Cadeira de Clínica Médica dessa faculdade aos 29 anos, em 
1902. (TAVARES-NETO, 2007) Uma de suas principais contribuições para a ciência 
médica brasileira foi a descoberta do Schistosoma mansoni, agente etiológico da 
esquistossomose mansônica, também conhecida por “barriga d’água”. Esse seu 
trabalho original foi publicado na revista Brasil Médico e no periódico francês 
Archives de Parasitologie em 1908. (AZEVÊDO, 2007) Além disso, Pirajá da Silva 
também realizou diversas outras contribuições fundamentais, como a observação 
do Treponema pallidum (agente etiológico da sífilis) pela primeira vez na Bahia. 
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Essa observação deu-se em 23 de agosto de 1907, no Hospital Santa Izabel da Santa 
Casa de Misericórdia da Bahia, que, na época, era o hospital de ensino da FMB. 
(TAVARES-NETO, 2007)

A Bahia possui ainda diversos outros nomes que contribuíram significati-
vamente para o avanço da Clínica Médica. Entre eles, destaca-se Jessé Accioly, 
nascido em Porto Calvo, Alagoas, que realizou a importante descoberta do me-
canismo de herança da anemia falciforme enquanto ainda era acadêmico de 
Medicina da FMB em 1946. Além disso, iniciou sua carreira de docência, nesta fa-
culdade, na qual se dedicou ao ensino da Clínica Propedêutica, sendo reconhecido 
como “brilhante Professor de Semiologia”. (TAVARES-NETO, 2010) Já mencio-
nado anteriormente, o nefrologista e professor da FMB, Heonir Rocha, também 
teve sua importância no desenvolvimento dos conhecimentos na área de Clínica 
Médica. Com sua relevância obtida a partir de seus trabalhos relacionados à doen-
ça de Chagas e à pielonefrite, escreveu dois capítulos em um dos livros de Clínica 
Médica mais lidos do mundo ocidental, o livro de Cecil e Loeb.

Desse modo, como descreveu Teixeira (2001), a época de 1855 a 1905, na FMB, 
é especialmente marcada por ter sido “um período muito rico de homens e de rea-
lizações. Nele, aconteceram as primeiras iniciativas bem-sucedidas de pesquisa 
em torno da patologia regional”, contribuindo, portanto, para o avanço das várias 
áreas englobadas pela Clínica Médica.

ensino e residência médica

Entende-se que o conhecimento em Clínica Médica é básico para qualquer desti-
nação que o médico tenha na área clínica. A “sequência natural” é fazer dois anos 
de clínica médica e, depois, os anos exigidos para a especialidade de interesse. 
No geral, entende-se que é preciso ter uma visão clínica geral, mas alguns progra-
mas têm posto isso em dúvida, dando uma menor ênfase na formação em Clínica 
Médica. Na Neurologia, por exemplo, se propõe que o indivíduo faça um ano de 
residência em Clínica Médica e, depois, faça todo o resto em Neurologia.

Logo após a criação do internato nas universidades de Medicina em 
Salvador, podia se dizer dispensável fazer tanto tempo de residência em Clínica 
Médica, pois o estudante tinha mais contato com a área durante a graduação. 
O internato da EBMSP, por exemplo, fornecia um ano inteiro de vivência ex-
clusiva na Clínica Médica, com experiências semelhantes ao primeiro ano de 
residência na área. Os primeiros 20 anos de implantação do internato foram 
assim, mas, nos últimos 20 anos, foi preciso adaptar o programa ao aumento da 
grade curricular e à necessidade de atuação em outras especialidades. Assim, 
atualmente, o período em que o estudante no internato passa em contato com 



história da clínica médica 119

a Clínica Médica foi reduzido – apesar de ainda ser intenso –, o que corrobo-
ra a necessidade de uma vivência mais aprofundada na residência em Clínica 
Médica posteriormente à graduação.

Como citado anteriormente, existe uma tendência muito grande de subes-
pecialização na Medicina, o que representa um desafio dos dias atuais, mas se 
configura como uma adaptação ao próprio crescimento da Medicina. Na medida 
em que o conhecimento se expande através do investimento tecnológico, verifi-
ca-se a necessidade de obtenção de conhecimento aprofundado em certas áreas 
médicas. Daí terem surgido as subespecialidades da Clínica Médica quase como 
uma passagem obrigatória na formação e, ainda, as áreas de atuação dentro dessas 
subespecialidades, realidades que não eram tão frequentes no passado.

Veras e demais autores (2020) analisaram em estudo a expectativa de car-
reira dos estudantes de Medicina da UFBA: 98,4% declararam que pretendem 
fazer uma especialização após a graduação. Clínica Médica foi a residência 
mais citada entre eles, e 51,5% dos estudantes mencionaram outras 22 especia-
lidades diferentes.

Essa tendência à superespecialização se distancia do trabalho interprofissio-
nal que atenderia às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como 
das competências necessárias para a resolução dos problemas de saúde que sur-
gem na atenção primária à saúde. Diversos trabalhos apontam que este nível de 
atenção básica é capaz de resolver 80% das demandas em saúde, ou seja, o distan-
ciamento dessa modalidade de assistência tem construído uma Medicina menos 
abrangente e resolutiva. É notável o despreparo dos médicos em acolher e tratar 
pacientes com queixas básicas e gerais, ao passo em que o exercício da profissão 
vem se tornando cada vez mais direcionado a especificidades nem tão comuns 
assim. Além disso, esse cenário reflete na acessibilidade aos serviços de saúde: 
quanto mais o médico se especializa em uma determinada área, mais ele tende 
a cobrar pelos seus serviços e mais ele se distancia da realidade financeira da es-
magadora maioria da população carente de cuidados. Isso sobrecarrega o SUS, 
que precisa acolher milhões de brasileiros que não têm condições de arcar com os 
serviços particulares. É uma espécie de “bola de neve”: quanto maior a subespe-
cialização, mais caras se tornam as consultas particulares e menos pessoas podem 
pagar por elas, de modo que recorrem aos serviços públicos de saúde, que se tor-
nam cada vez mais sobrecarregados. Por mais irônico – e triste – que seja: quanto 
mais difícil é o acesso ao serviço particular (por motivos financeiros), mais difícil 
se torna o acesso ao SUS (por superlotação).

Tem havido, no processo formativo em saúde, um imaginário liberal e privatista 
quanto à atuação profissional: os estudantes de saúde, em geral, entendem que o su-
cesso profissional está relacionado com a atuação em clínicas privadas. No entanto, 
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a assistência médica nessas instituições é baseada apenas em assistência individual 
e recuperação, sem considerar a promoção da saúde e a prevenção de doenças, como 
é preconizado no SUS. O trabalho centrado na multiplicidade de especialidades tem 
produzido um esvaziamento na função dos médicos generalistas e das especiali-
dades-raízes (Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Gineco-obstetrícia e Saúde 
Pública). A formação tradicional em saúde, baseada na organização em especiali-
dades, tem conduzido ao estudo fragmentado dos problemas de saúde, levando à 
formação de especialistas que não conseguem mais lidar com as totalidades ou com 
realidades complexas. Formam-se profissionais que dominam diversos tipos de tec-
nologias, porém cada vez mais incapazes de lidar com a subjetividade dos pacientes 
e com os dilemas em saúde, como a dificuldade de adesão a tratamentos, a autono-
mia no cuidado, a educação em saúde, o sofrimento e o luto.

A implementação do SUS veio acompanhada da reflexão sobre a formação 
profissional. Esforços têm sido desenvolvidos para repensar os modelos pedagó-
gicos na formação dos profissionais, objetivando maior articulação da formação 
superior com o sistema de saúde. Os currículos das universidades passaram por 
reestruturações, e é notória a ênfase dada à necessidade de atrelar o currículo mé-
dico às reais necessidades de saúde da população.

Nos modelos tradicionais de curso, o professor transmite toda a teoria do 
que o aluno deve aprender antes deste ir para a prática, no intuito de preparar o 
estudante para a aplicação dos conteúdos durante os estágios. No entanto, essa 
abordagem pedagógica vem sofrendo fortes críticas pela excessiva valorização do 
conteúdo e seu distanciamento da realidade do dia a dia. Nos últimos anos, no-
ta-se um estímulo à inserção precoce do estudante de Medicina nos serviços de 
saúde e sua aproximação com o real perfil epidemiológico da população. Dessa 
forma, o estudante se aproxima do objetivo de ser formado, de fato, médico ao 
final do curso; e não apenas um “conhecedor de conteúdos de Medicina”.

disponibilidade de recursos em saúde

A dificuldade de gestores municipais em atrair e interiorizar médicos nas equipes 
de saúde impacta na cobertura da atenção primária nas regiões mais remotas do 
Brasil e da Bahia, gerando um descompasso entre os aspectos demográficos e as 
necessidades em saúde. A Estratégia de Saúde da Família tem sido estimulada 
pelos governos como um novo mercado de trabalho, com potencial para reduzir a 
carência de médicos e ampliar a fixação desses profissionais, principalmente em 
regiões mais interioranas.

Em algumas áreas da Medicina, já não existe tanta disparidade entre a ca-
pital e as cidades do interior da Bahia no que se refere a recursos diagnósticos 
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e de tratamento. A Cardiologia, por exemplo, alavancou o desenvolvimento da 
Medicina no Brasil no que diz respeito ao plano assistencial do paciente, por-
que lida com doenças de alta mortalidade e que causam grande incapacitação. 
Isso fez com que se investisse muitos recursos na área, o que promoveu seu 
desenvolvimento de forma generalizada. Houve uma resposta tão positiva da 
Cardiologia no Brasil que, a despeito das dificuldades que possam existir em 
várias áreas, conseguiu-se o feito de que houvesse uma rápida assimilação de 
novidades tecnológicas e sua implementação de maneira generalizada. Com 
isso, hoje, das grandes cidades até cidades de médio ou pequeno porte, tem-se, 
de maneira quase equilibrada, recursos diagnósticos e terapêuticos bem esta-
belecidos em Cardiologia.

Em Medicina, o que se desenvolve francamente é aquilo que resulta de investi-
mento tecnológico. Como a aplicabilidade desses recursos é maior, por enquanto, 
na Cardiologia, esta desenvolveu-se muito. A Cardiologia é o maior exemplo, pois 
ainda foi o carro-chefe desse desenvolvimento. Se um serviço tiver grande apli-
cabilidade, como a Cardiologia, esse desenvolvimento também se distribui nas 
diferentes regiões.

Almejamos que, a passos lentos mas promissores, tenhamos cada vez menos 
disparidades em saúde ao comparar centros metropolitanos e cidades menores. 
Tanto no que se refere a recursos médicos quanto a profissionais capacitados, 
todo cidadão merece assistência de qualidade e acesso universal a seus direitos 
em saúde.

produção científica

No que se refere ao campo da pesquisa, a UFBA, em 1948, trouxe condições que 
modificaram o relativo desinteresse por produção de ciência antes observado na 
Bahia, ao estabelecer relacionamentos com os centros mais evoluídos do país e 
do estrangeiro.

As atividades de pesquisa se multiplicaram, não só no próprio Hospital 
Universitário, mas em áreas do interior do estado, em que se concentravam en-
demias importantes. Em Jacobina, Caatinga do Moura, Taquarandi, São Felipe, 
Brejões, Teotônio, Una, Cana Brava e Nova Esperança, foram instalados projetos 
de pesquisa com apoio de organizações nacionais e internacionais. Tais pesqui-
sas objetivaram o combate a doenças que assolavam o estado: esquistossomose, 
doença de Chagas, leishmaniose, entre outras.

Até pouco tempo atrás, a pesquisa era um campo de atuação restrito aos gran-
des centros e a profissionais que tinham como objetivo de carreira ser cientista. 
Aos poucos, a ciência tem se tornado cada vez mais democrática e, com isso, a 
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importância de qualquer profissional ter domínio dos métodos científicos é es-
cancarada. Sem ciência, não se faz Medicina e, sem Medicina, não se salva vidas.

futuro da clínica médica como especialidade

A Clínica Médica é dentre as diversas especialidades, a menos segregadora de 
todas. Atualmente, vivemos uma Medicina baseada em repartições, com uma 
verdadeira empresa, é dividida em setores. Cada vez mais surgem novas subes-
pecialidades extremamente específicas. A Clínica Médica, também chamada de 
Medicina Interna em outros países, vai de encontro a este movimento, ela abraça 
e cuida da grande maioria da população, uma ampla faixa etária e que está cada 
vez com um número crescente de idosos ou de adultos com doenças crônicas 
complexas e multimorbidades, promovendo este cuidado geralmente na atenção 
primária. O médico formado em Clínica Médica, é antes de tudo, um educador. 
Levar a educação, seja para seu colega médico ou de outra profissão, seja para seu 
paciente, é uma fatia importante do exercício médico desta especialidade. E como 
tudo no mundo, vem sofrendo mudanças importantes – no que se refere aos avan-
ços de tecnologias –, e estas impactam nas relações interpessoais, fica evidente a 
importância de se discutir o futuro desta tão importante especialidade médica.

As mudanças nas sociedades ocorrem aceleradamente nos últimos anos, e 
isto vem refletindo e impactando na relação médico-paciente. O que ocorre na 
maioria dos países subdesenvolvidos é uma escassez importante de profissionais 
causando uma demanda nunca suficientemente atendida no setor saúde. Cada 
vez mais, os profissionais se encontram esgotados e recorrem a uma redução no 
tempo gasto com os pacientes para poder atender a esta necessidade. Atualmente, 
principalmente com a pandemia, a prevalência da síndrome de Burnout está cada 
vez maior, mostrando assim que os profissionais médicos estão em sua grande 
parte bastante exauridos. (YUN et al., 2020)

Somado a esse cenário, cada vez mais os médicos formados são dissuadidos 
a seguir a sua formação na Clínica Médica, mesmo aqueles que tenham vonta-
de, são desencorajados devido ao baixo retorno financeiro comparado a outras 
especialidades médicas, como Anestesiologia, Ortopedia, Oftalmologia e outras. 
Principalmente aqueles médicos que necessitaram fazer um financiamento estu-
dantil para pagar sua faculdade e necessitam desse retorno financeiro com uma 
certa urgência. Além disso, o campo de prática do médico formado em Clínica 
Médica é bastante precário e subfinanciado. Dentre todas as esferas da saúde, a 
atenção primária é sem dúvida aquela que mais sofre com falta de recursos, tan-
to humano quanto material. A soma de baixo retorno financeiro com campo de 
prática deficitário faz, cada vez mais, formandos de Medicina escolherem outras 
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especialidades médicas em detrimento da Clínica Médica, o que mostra um fu-
turo cada vez mais obsoleto dessa especialidade na atenção primária, com uma 
escassez importante destes clínicos, sobretudo no interior do país, que fica a cada 
dia mais evidente e preocupante. (LARSON et al., 2004)

Apesar de assustador, no que se refere ao campo de prática e jornada de traba-
lho, se tratando de futuro, sabemos que o impacto da tecnologia nas nossas vidas 
é gigantesco, e na Medicina não é diferente. O impacto maior na sociedade sem 
dúvida foi na comunicação interpessoal. Hoje, em milésimos de segundos, infor-
mações são difundidas por todo o globo e o acesso está cada vez mais universal. 
Essa tecnologia da comunicação está cada vez mais impactando, tanto positiva-
mente quanto negativamente, a prática e a educação médica e forjará pacientes 
muito mais capacitados que os pacientes do século passado. (LARSON et al., 2004) 
Basta dar uma volta nos hospitais de hoje, mesmo os públicos, que é fácil perce-
ber uma mudança marcante também nos sistemas de informações e de bases de 
dados clínicos. Cada vez menos, os futuros médicos irão se deparar com papéis 
e prontuários impressos, que darão lugar a computadores e tablets que estarão 
inseridos na rotina médica tanto quanto o estetoscópio.

É impossível pensar no futuro da Clínica Médica sem olhar para as residências 
desta especialidade espalhadas pelo país. São estes programas que formarão os 
futuros clínicos do nosso país. E assim como todos os setores da Medicina, é ine-
gável que estas estão passando também por mudanças importantes nos últimos 
anos. A educação médica de pós-graduação é pensada para preparar os profissio-
nais para prática, focado na especialidade, preenchendo requisitos necessários 
para atingir esse objetivo. A problemática é que cada vez mais essas residências 
se mostram insuficientes para cumprir com esta finalidade. Atualmente, algumas 
revisões de literatura relataram considerável insatisfação por parte dos residentes 
durante o programa, bem como uma insegurança após a formação da residência. 
(COOKSON; MILLER; FLEET, 2018)

O Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), órgão res-
ponsável pelo credenciamento de todos os programas de treinamento médico de 
pós-graduação para médicos dos Estados Unidos, prevê alguns futuros cenários 
para o médico a partir de 2035. Baseado nestas conjunturas futuras, um comi-
tê  especializado na Clínica Médica, o Review Committee for Internal Medicine 
( RC-IM) está fazendo um planejamento estratégico para mudanças nos progra-
mas de residência para desenvolver novas percepções, habilidades e posturas 
fundamentado numa metodologia chamada de “educação médica baseada em 
competências (CBME, sigla em inglês)” para preparar os profissionais para prática 
médica a partir do ano de 2035, visto que estes programas de residência estão se 
mostrando desfasados a cada ano que passa. (YUN et al., 2020)
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Espera-se que no futuro, fatores econômicos e tecnológicos levarão a uma onda 
de comercialização e “comoditização” dos serviços de saúde, influenciando bas-
tante nos itinerários terapêuticos dos pacientes, na realização de procedimentos 
e, principalmente, poderá causar uma tendência à desorganização nas responsa-
bilidades e limites entre médicos generalistas e subespecialistas. Baseado nesse 
futuro cenário, de sobreposição entre as competências entre os clínicos e subespe-
cialistas, a ACGME propõe mudanças nos paradigmas das residências nos Estado 
Unidos, para um modelo verdadeiramente baseado em competências, com intuito 
de suprir as demandas dos residentes. A finalidade é que estes, tenham um melhor 
aproveitamento do tempo curricular baseado nos seus objetivos profissionais e no 
seu futuro campo de prática. (YUN et al., 2020) Um grande exemplo disso é quando 
um residente de Clínica Médica, que pretende atuar na atenção primária, tem que 
passar a maior parte da sua pós-graduação em enfermarias de grandes hospitais, 
sendo que poderia demandar a maioria da sua carga horária em unidades básicas 
de saúde. Outro exemplo dado pela CMBE é a opção que o último ano de residência 
de Clínica Médica seja sobreposto a uma subespecialidade como a Geriatria. Todas 
essas mudanças na educação médica levariam a um desenvolvimento de habilida-
des focadas no campo previamente escolhido pelo residente, fazendo com que os 
residentes formados em Clínica Médica, no futuro, estejam suficientemente prepa-
rados para promover o cuidado de maneira bem-sucedida aos seus pacientes.

atuação da clínica médica na pandemia

O início da pandemia do novo coronavírus, descoberto em dezembro de 2019 em 
Wuhan, China, foi uma grande surpresa para todo o mundo e causou grandes 
impactos em diversos setores de todos os países – sanitário, econômico, social, polí-
tico, cultural, dentre outros –, sobretudo na Medicina, que precisou se reestruturar 
para enfrentar o problema. No Brasil, mesmo antes da chegada do vírus em seu ter-
ritório, já eram notórios o medo e a preocupação da população e das autoridades 
com a nova doença que ameaçava atingir o país. O primeiro caso confirmado de 
covid-19 no Brasil foi registrado em São Paulo no dia 26 de fevereiro de 2020, alguns 
meses após a descoberta em Wuhan, agravando a tensão que já existia no território 
brasileiro e oficializando o estado de alarme. Após a chegada do primeiro caso, as 
implicações da covid-19 se estabeleceram de forma bastante rápida no Brasil.

No dia 05 de março de 2020, foi registrado o primeiro caso de transmissão in-
terna de covid-19 no território brasileiro e, na sequência – porém em nível mundial 
– a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus 
no dia 11 de março de 2020. A primeira morte por covid-19 no Brasil foi registrada 
no dia 17 de março de 2020, fato que gerou um misto de tristeza, medo, inseguran-
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ça e incerteza em toda a população. No dia 20 de março de 2020, o Ministério da 
Saúde declarou a transmissão comunitária do SARS-CoV-2 no território  brasileiro. 
Em  meio ao caos da transmissão acelerada do novo vírus e da ausência de um 
adequado gerenciamento da pandemia pelo governo federal, os estados e cidades 
tomaram suas medidas restritivas em períodos distintos. A primeira unidade fede-
rativa a estabelecer medidas de distanciamento social para a contenção do vírus foi 
o Distrito Federal, que, no dia 11 de março de 2020, suspendeu as aulas nas redes 
pública e privada por cinco dias. Poucos dias depois, também foram suspensas as 
atividades de atendimento ao público em comércios no DF – restaurantes, bares, 
lojas, salões de beleza, dentre outros. Os demais estados seguiram a mesma linha 
nos dias subsequentes, estabelecendo ações para a contenção do vírus.

Entretanto, em meio a várias restrições, comércios fechados, aulas suspensas, 
restaurantes parados, ruas vazias e distanciamento social, um setor nunca deixou 
de trabalhar por um minuto sequer: o setor da saúde. Os profissionais da área, 
sejam médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, especialis-
tas, generalistas, enfim, todos os profissionais da saúde continuaram trabalhando 
na linha de frente, travando uma batalha contra o novo, o desconhecido, o incerto. 
E muita coisa mudou na saúde devido à pandemia do novo coronavírus.

De modo geral, todos os médicos precisaram se reinventar com a chegada do 
novo coronavírus, e com os clínicos não foi diferente. O primeiro ponto diz respeito 
à atualização destes profissionais. Desde a descoberta do SARS-CoV-2, houve um 
turbilhão de novas pesquisas (ZIELINSKI, 2021), o que pode, inclusive, ser descri-
to como uma infodemia – “grande aumento no volume de informações associadas 
a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco 
tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual”. (GARCIA; DUARTE, 
2020) Como consequência, os clínicos precisaram dedicar muito tempo para estu-
dar sobre o novo coronavírus, sua forma de transmissão, diagnóstico, manejo, dentre 
outros tópicos, e, somado a isso, precisaram se atualizar continuamente, visto que o 
conhecimento sobre o SARS-CoV-2 estava e ainda está em constantes modificações.

Além disso, com o início da quarentena e do lockdown em algumas cidades, 
os consultórios, ambulatórios e procedimentos eletivos foram prontamente sus-
pensos e paralisados para que a linha de frente, as emergências, Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) fossem 
priorizadas (LIMA KUBO et al., 2020), o que modificou drasticamente a reali-
dade de trabalho de muitos profissionais. Clínicos que trabalhavam apenas em 
consultório, por exemplo, viram o seu ambiente de trabalho fechar da noite para 
o dia, suas agendas canceladas, seus procedimentos suspensos ou adiados, e 
viram-se em casa desprovidos da sua fonte de renda. Isso motivou muitos espe-
cialistas a retornarem à atuação na Clínica Médica, às enfermarias, aos plantões 
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de UTI, aos plantões de emergência, e, consequentemente, ao confronto direto 
com o novo vírus.

Os serviços de saúde de Clínica Médica também precisaram de grandes mu-
danças estruturais durante a pandemia. Com o número crescente de casos de 
covid-19, a necessidade de mais leitos fez com que hospitais de campanha fossem 
criados, leitos provisórios fossem abertos nos centros cirúrgicos que estavam tem-
porariamente inativos, e até corredores e áreas administrativas foram utilizados 
para a instalação de leitos provisórios. (LIMA KUBO et al., 2020) O primeiro hos-
pital de campanha federal do Brasil foi inaugurado no dia 5 de junho de 2020 em 
Águas Lindas, Goiás. Na Bahia, o primeiro hospital de campanha a ser entregue foi 
o Hospital Fazendão, em Salvador, cedido ao governo da Bahia, que no dia 14 de 
abril de 2020 já constava com dez pacientes internados.

Outra modificação importante que a pandemia trouxe foi a liberação tem-
porária da telemedicina no Brasil, um modelo de assistência que agrega baixo 
custo, conveniência e acessibilidade em saúde e é viabilizado através da inter-
net. (VIDAL-ALABALL et al., 2020) Autorizado pela Lei nº 13.989, em 15 de abril 
de 2020 (BRASIL, 2020), o modelo de telessaúde foi uma alternativa viável para 
os atendimentos que estavam paralisados por conta das medidas restritivas para 
contenção do novo coronavírus e tornou-se muito importante para os clínicos, 
além de preservar o distanciamento social.

Em relação aos pacientes, um estudo demonstrou que 64% dos brasileiros 
adiaram e/ou cancelaram serviços de saúde por medo de exposição ao novo coro-
navírus (THE PHYSICIANS FOUNDATION, 2020), e outro trabalho demonstrou, 
a partir de dados públicos, que as mortes por doenças cardiovasculares, como 
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, aumentaram durante a 
pandemia em seis capitais brasileiras avaliadas (BRANT et al., 2020), modificando 
também o cenário epidemiológico da Clínica Médica.

Não se pode esquecer, por fim, da saúde dos clínicos durante a pandemia da 
covid-19. Em primeiro lugar, os profissionais que trabalham na linha de frente 
apresentam uma maior chance de contato com pacientes positivos para covid-19 e, 
dessa forma, uma maior chance de infecção pelo novo coronavírus. (LIMA KUBO 
et al., 2020) A maior exposição ao novo coronavírus também é agravada pela inade-
quada disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em algumas 
instituições (SANTOS et al., 2020), sobretudo no início da pandemia, o que ameaçou 
ainda mais a saúde física dos profissionais. Além disso, a saúde mental dos clíni-
cos também foi muito afetada durante a pandemia. A elevada carga de trabalho, a 
gravidade da crise nacional, a incerteza, a insegurança, a pressão, as insuficientes 
horas de sono, o distanciamento social, o estresse físico e psicológico, todas essas 
são importantes marcas que a pandemia vem deixando nos profissionais do Brasil. 
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(RIBEIRO; VIEIRA; NAKA, 2020) É importante destacar que os profissionais que 
trabalham em emergências, UTIs e enfermarias de isolamento são ainda mais pro-
pensos a desenvolverem sintomas psicológicos devido à maior carga de trabalho e 
maior contato com pacientes infectados. (SANTOS et al., 2020) Todos esses fatores 
vêm colaborando também para que a síndrome de Burnout, também chamada de 
síndrome do esgotamento profissional e psíquico, venha crescendo desde o início 
da pandemia entre todos os profissionais de saúde, sobretudo entre os médicos. 
(CARDOSO; FURTADO; SOBRAL, 2020)

De fato, parafraseando o dr. Paulo Roberto Campbell Rebelo em seu poema 
O médico (a seguir), trabalhar pela vida humana é o destino dos profissionais. 
(REBELO, 2021) Contudo, não se pode esquecer do lado humano destes que po-
dem, inclusive, se tornar pacientes com tamanha sobrecarga física e emocional 
que vem sendo imposta pela pandemia da covid-19.

O MÉDICO

O médico

Quem és tu?

Minha secretária?

Minha mulher?

Um paciente?

Perdoe-me

Nunca sei

Onde estamos?

Que dia é hoje?

Segunda? Terça? Quarta ou Domingo?

Bem, o que importa?

Trabalhar pela vida humana é meu destino

Afinal, onde estou mesmo? Em casa ou no meu consultório?

Vivo ou já morto?

É muito estranho

É tarde!

Meu café esfriou

É um sonho? Pois eu durmo

Isso me faz bem.

Há quantos dias exatamente?

O que se passa, não contigo, mas comigo?

Não sei mais!

Estou aqui ou lá?

Responda-me
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Nada sei!

Diga-me: por que me dói tanto a alma?

É um pesadelo!

Estou louco, creio eu!

Vou substituir minha cabeça.

Ela já se perdeu uma vez

Em algum lugar no mundo

Num piscar de olhos

No fundo do mar,

Talvez

No céu

Quem sabe....

Ajude-me, meu paciente!

Sejas tu agora meu médico, por favor!

Apresse-se

É urgente!

Traga-me qualquer medicamento

Que acalme

O meu coração que palpita apressadamente.

Estou atrasado!

Preciso voltar ao campo de batalha.

(REBELO, 2021)
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As doenças infecciosas e parasitárias são um dos ramos da Medicina que mais 
 obteve enfoque durante o século XX. Nos anos de 1970, este campo era represen- 
tado no Brasil pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), compos-
ta por profissionais de diversas áreas, além de pesquisadores remanescentes da 
Medicina Tropical. (FOCACCIA, [201-])

Grandes endemias brasileiras, como, por exemplo, a doença de Chagas, es-
quistossomose, leishmanioses e hanseníases, tiveram grande enfoque da SBMT. 
Entretanto, com o surgimento de enfermarias específicas, as doenças infecciosas 
e parasitárias passaram a exigir cada vez mais um enfoque clínico, aumentando a 
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necessidade de interconsultas com especialidades que obtivessem conhecimen-
to suficiente sobre tais doenças. (FOCACCIA, [201-]) Além disso, o surgimento da 
aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), em 1980, contribuiu para mu-
danças na especialidade de doenças infecciosas. (MARCOLIN, 2010)

A Infectologia é uma especialidade muito hospitalar, enquanto doenças infecciosas e parasi-

tárias é uma questão muito mais abrangente. [...] Uma abrangência muito mais vinculada 

aos trópicos, com um ideário um pouco colonialista, é a chamada Medicina Tropical, que 

tem uma abrangência não só de doenças infecciosas, mas de algumas doenças clínicas, como 

a anemia falciforme. [...] Essa foi a mudança que ocorreu e com data, inclusive, marcada: o 

primeiro caso [de aids] descrito no LANCET [revista científica sobre Medicina] foi em 13 de 

março de 1980. Isso mudou muito o aspecto das doenças infecciosas e parasitárias e, em razão 

da hospitalização muito frequente dessas pessoas, desenvolveu esse segmento, ao meu enten-

der, da Infectologia. (José Tavares Neto, informação verbal)1

Nesse contexto, tais profissionais não encontravam espaço adequado na 
SBMT para a discussão de temas clínicos, antibióticos, vacinas, Infectologia pe-
diátrica, entre outras. (FOCACCIA, [201-]) A partir daí observou-se a necessidade 
de criar uma sociedade, cujo objetivo era oferecer oportunidades, no Brasil, para 
aqueles que possuíam interesse em praticar a especialidade voltada à clínica. 
(MENDONÇA; BADARÓ; SOUSA, 2005)

Tendo em vista essa nova necessidade, reuniram-se no antigo Hotel Ducal, 
em 30 de janeiro de 1980, sob a liderança do prof. Ricardo Veronesi, renoma-
dos professores, dentre eles prof. Rodolfo Teixeira. Decidiram, então, criar a 
Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas (SBDI). Entretanto, em 5 de feverei-
ro de 1980, o nome foi alterado, no estatuto social, para Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI), tendo como primeiro presidente o prof. Ricardo Veronesi. Tal 
documento foi assinado por 37 membros. (MENDONÇA; BADARÓ; SOUSA, 2005) 
Nessa perspectiva, o termo “Infectologia” passou a abranger os assuntos referen-
tes à Medicina Tropical, Patologia Tropical, Doenças Infecciosas e Parasitárias, 
Moléstias Infecciosas e Moléstias Infecciosas e Parasitárias. (FOCACCIA, [201-])

Após a constituição da SBI, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal 
de Medicina a reconheceram como única sociedade da especialidade, autorizan-
do-a a realizar exames e a conceder título de especialista. (FOCACCIA, [201-])

Este capítulo se dedica a narrar o protagonismo da Bahia na história da 
Infectologia brasileira. Para tal, contamos com a colaboração dos ilustres médi-
cos e pesquisadores: dra. Aurea Angelica Paste, médica infectologista,  professora 

1 Entrevista sobre a história da Infectologia com José Tavares Neto, concedida a Izabel Macêdo, 
Hagar Senhorinha, Lara Moraes e Pedro Morais em 23 de julho de 2021.
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 adjunta da Faculdade Baiana de Medicina (FMB) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e coordenadora da residência de Infectologia do Instituto Couto 
Maia (ICOM); dr. Mitermayer Galvão dos Reis, médico patologista, ex-diretor 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ex-presidente da SBMT; dr. José Tavares 
Carneiro Neto, médico, mestre em Medicina Tropical, ex-diretor da FMB; dra. 
Achilea Bittencourt, médica patologista, doutora em Anatomia Patológica pela 
UFBA; dr. Igor Brasil Brandão, médico infectologista, pós-graduado em Controle 
de Infecção Hospitalar; e dra. Clarissa Cerqueira Ramos, médica infectologista, 
pós-graduada em Controle de Infecção Hospitalar.

Contudo, para começar a compreender essa história é necessário conhe-
cer marcos importantes da história da Medicina: a adoção da higienização das 
mãos, a descoberta das primeiras vacinas e dos antibióticos, que foram fun-
damentais para a queda das taxas de mortalidade por doenças bacterianas. 
(FLEMING, 2020)

lavagem das mãos

Higienização das mãos. Hábito aparentemente simples, é, na verdade, uma das 
medidas mais eficientes no controle e na prevenção de infecções relacionadas 
à assistência de saúde. (BRASIL, 2009) Atualmente, durante a pandemia de 
covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça a necessidade da higie-
nização adequada das mãos de toda a população como uma das medidas mais 
eficientes para diminuir o risco de contágio pelo coronavírus. Entretanto, se hoje 
lavar as mãos é questão de saúde pública, em meados do século XIX, essa prática 
não era adotada pelos profissionais de saúde. Durante esse período, prevalecia 
ainda a teoria miasmática. Acreditava-se que as infecções surgiam a partir de 
miasmas – cheiros ruins no ar emanados de matéria orgânica em decomposição. 
(KARAMANOU et al., 2012)

Era comum os médicos realizarem dissecação de cadáveres e logo após reali-
zarem partos sem lavar as mãos. Nesse contexto, em 1848, o médico húngaro Ignaz 
Semmelweis trabalhava no Hospital Geral de Viena, que possuía duas clínicas: 
a primeira clínica funcionava com médicos e estudantes de Medicina, enquanto 
a segunda clínica funcionava com parteiras. O inesperado era que as duas clíni-
cas tinham taxas diferentes de mortalidade materna por febre puerperal, grande 
causa de mortalidade materna, sendo a primeira marcada por uma alta taxa de 
mortalidade. (ATAMAN et al., 2013 apud FLEMING, 2020)

Em 1847, após um dos médicos, Jakob Kolletschka, ser cortado acidentalmen-
te por um bisturi durante uma dissecação, morrer e a autópsia sugerir patologia 
semelhante à febre puerperal, Semmelweis supôs que os médicos carregavam 
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 partículas cadavéricas em suas mãos e contaminavam as mulheres durante o 
 exame ginecológico. Como as parteiras da segunda clínica não realizavam autóp-
sias, essas não se contaminavam. (ATAMAN et al., 2013 apud FLEMING, 2020)

A partir dessas observações, Semmelweis instituiu que a causa da febre puer-
peral era contagiosa e o uso de soluções de cloro para higienizar as mãos dos 
médicos, antes e depois dos atendimentos, poderia reduzir a sua incidência. 
“A  taxa de mortalidade na Primeira Clínica caiu 90%, sendo então compará-
vel à da Segunda Clínica”. (ATAMAN; VATANOĞLU-LUTZ; YILDIRIM, 2013) 
Semmelweis demorou 13 anos para publicar o tratado A Etiologia, Conceito e 
Profilaxia da Febre Infantil. (LOUDON, 2013) Apesar das suas observações serem 
importantes, o médico não recebeu apoio e suas ideias foram quase esqueci-
das. Atualmente, Semmelweis é considerado o “pai” do controle das infecções. 
(CARRARO, 2004 apud LOUDON, 2013)

A higiene das mãos desde os primeiros relatos de Semmelweis, em 1847, sabe-se que é uma 

medida simples e muito importante para a prevenção e disseminação de muitas doenças. 

Agora com a pandemia, isso ficou ainda mais evidente tanto intra-hospitalar quanto ex-

tra-hospitalar. Dentro do hospital é uma medida simples e muito efetiva para diminuir a 

disseminação de agentes bacterianos, que chamamos de flora transitória, de objetos de que 

tocamos, que contaminam e colonizam temporariamente as nossas mãos. [...] Ainda muitos 

profissionais não adotaram, não introjetaram essa ação como uma ação importante e segura 

e acabam, no dia a dia, relaxando um pouco ou minimizando ou não tendo tempo [...]. (Aurea 

Paste, informação verbal)2

a origem das vacinas

Jenner observou que as pessoas que ordenhavam as vacas não contraíram varíola, 
uma vez que já tivessem contraído a forma animal da doença – varíola animal. 
A partir dessa observação, Jenner decidiu fazer um experimento, em 1796. Após 
extrair o pus de vacas contaminadas, o médico inoculou este em um menino 
saudável de oito anos, James Phipps. O menino contraiu a doença, apresentou sin-
tomas brandos e recuperou-se. Após a sua recuperação, o médico extraiu o líquido 
da ferida de um paciente com varíola, o vírus mais fatal, e introduziu novamente 
na criança. James não desenvolveu a doença, comprovando que ele estava imune. 
(JENNER, 1801 apud IMUNIZAÇÃO..., 2021)

A origem e o desenvolvimento das vacinas são um verdadeiro marco no per-
curso da humanidade, visto que a vacinação é o motivo pelo qual diversas doenças 

2 Entrevista sobre a história da Infectologia com Aurea Paste, concedida a Lara Moraes e Victor 
Rocha em 28 de julho de 2021.
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infecciosas foram erradicadas ou controladas. Devido à tamanha importância da 
vacinação para toda a história da Medicina, esse tema pode ser aprofundado no 
capítulo “O desenvolvimento das vacinas sob uma visão histórica e seus desafios 
ético, técnicos e geopolíticos” do livro Generalidades e história da FMB da série 
História da Medicina 2020-2021.

a origem dos antibióticos

A descoberta dos antibióticos foi um dos mais importantes marcos da história da 
Medicina. Ao longo do século XIX, após a difusão da Teoria Microbiana acerca 
da origem infecciosa de diversas doenças, muitos cientistas almejaram descobrir 
substâncias capazes de combater os germes. (TAVARES, 2014 apud KARAMANOU 
et al., 2012)

Em 1928, o médico inglês, Alexander Fleming (1881-1955), descobriu a 
penicilina G, a qual viria a ser o primeiro antibiótico de utilidade clínica. 
Em Londres, no St. Mary’s Hospital, o médico estudava intensamente a bactéria 
Staphylococcus aureus, que era a causa de infecção de feridas de muitos solda-
dos na Primeira Guerra Mundial, até que, resolveu sair de férias por alguns dias, 
e por um descuido esqueceu-se de condicionar corretamente algumas culturas 
de bactérias. Ao observar as culturas deixadas, ele notou que um fungo do ar ha-
via contaminado uma das culturas e não havia crescimento bacteriano ao redor 
do fungo. (NOSSA..., 2009)

Fleming passou a analisar o acontecimento e constatou que o fungo, perten-
cente ao gênero Penicillium, produz uma substância com efeito antimicrobiano. 
“Constatou, ainda, que a substância exercia atividade antibacteriana não só contra 
os estafilococos, mas, também, contra os estreptococos, bacilo diftérico, gonoco-
co e meningococo”. (TAVARES, 2014, p. 5) Foi a partir desse descuido que Fleming 
fez, por acaso, a descoberta que mudaria o rumo de muitas infecções. Infelizmente, 
devido às limitações tecnológicas da época, houve dificuldade de cultivar o fun-
go em grande quantidade e isolar o antimicrobiano. Em 1938, Ernst B. Chain e 
Howard W. Florey, pesquisadores da Universidade de Oxford, retomaram a pes-
quisa de Fleming e isolaram pela primeira vez a penicilina. Iniciava-se então a era 
da antibioticoterapia. (NOSSA..., 2009; TAVARES, 2014)

E assim, não é possível falar de Infectologia, seja na Bahia ou em qualquer 
lugar do mundo sem ponderar as novas possibilidades que esses três marcos 
revolucionários possibilitaram, mudando não apenas a perspectiva humana 
no que diz respeito às doenças infecciosas, como também para todo o rumo 
da Medicina.
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instituto de infectologia emílio ribas

Antes de falar sobre a história da Infectologia na Bahia, não se pode esquecer de 
uma das instituições que foi determinante para o enfrentamento de grandes epi-
demias no Brasil: o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, uma das mais antigas 
instituições públicas do Brasil ainda em atividade. Mesmo após 130 anos de histó-
ria, é considerado como referência em assistência médica, ensino e pesquisa.

No século XIX, São Paulo passava por transformações no seu perímetro urba-
no, devido ao significativo contingente de imigrantes que chegavam no porto de 
Santos e se hospedavam na capital enquanto aguardavam por seus destinos. Esse 
período foi marcado por diversas epidemias (MASTROMAURO, 2008), sendo a 
varíola a que exigiu maior atenção da comunidade científica (INSTITUTO DE 
INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS, c2017), apesar da sua existência desde o século 
XVI. (RIBEIRO et al., 2011)

Em 1875, José Guedes Portilho, vereador da província de São Paulo, apontou a 
necessidade de ter na capital um hospital destinado à segregação dos indivíduos 
acometidos pela varíola. (MASTROMAURO, 2008) Posteriormente, através da 
criação de uma rede com integrantes das elites políticas, médicos e inspetores sa-
nitários, foi possível melhor articulação para a criação do Hospital dos Variolosos. 
(TEIXEIRA; ALMEIDA, 2004)

Dessa forma, inaugurou-se em 8 de janeiro de 1880 (RIBEIRO et al., 2011), após 
quatro anos de construção (1876-1880), na cidade de São Paulo (MASTROMAURO, 
2008), o Hospital Lazareto dos Variolosos (INSTITUTO DE INFECTOLOGIA 
EMÍLIO RIBAS, c2017; MASTROMAURO, 2008), tendo sido construído em um 
único pavimento. (MARCOLIN, 2010) Nesse contexto, os indivíduos que fossem 
infectados por doenças desconhecidas, sobretudo as de caráter epidêmico, deve-
riam ser isolados no Hospital dos Variolosos, sob o lema: isolar uns para proteger 
outros. (MASTROMAURO, 2008)

Inicialmente, o movimento do hospital deveria obedecer ao estado sanitário 
da capital, ou seja, o seu funcionamento se daria apenas em épocas de epidemia, 
do contrário, deveria permanecer fechado. No ano da sua fundação, os casos de 
varíola prevaleciam, por isso o nome Hospital dos Variolosos. (MASTROMAURO, 
2008) Entretanto, com importantes descobertas bacteriológicas no fim do século 
XIX, o seu funcionamento passou a ser regular, devido ao fato de atender a outras 
moléstias, como por exemplo a cólera e a febre amarela. Além disso, ocorreram 
consideráveis alterações na sua estrutura, uma vez que houve a sua ampliação 
para três pavilhões com 180 leitos (RIBEIRO et al., 2011), com o objetivo de possi-
bilitar o atendimento de outras doenças infectocontagiosas prevalentes na época, 
e passou então a ser denominado Hospital de Isolamento de São Paulo.
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Em 1896, o Instituto Bacteriológico de São Paulo, atual Instituto Adolfo 
Lutz, foi transferido para o entorno do Hospital de Isolamento, auxiliando, 
assim, nas pesquisas e no diagnóstico das doenças. (MASTROMAURO, 2008; 
RIBEIRO et al., 2011) Nesse sentido, o hospital continuou a ser ampliado e, em 
1932, em homenagem a Emílio Ribas, ex-diretor do serviço sanitário, foi reba-
tizado como Hospital de Isolamento Emílio Ribas. (RIBEIRO et al., 2011) Já em 
1963, foi inaugurado um novo edifício com nove andares e, posteriormente, 
no período de 1986 a 1992, ocorreram novas ampliações nos serviços presta-
dos pelo hospital, tornando-se, então, Instituto de Infectologia Emílio Ribas. 
(RIBEIRO et al., 2011)

Nos últimos anos, o instituto se consolidou como referência na produção de co-
nhecimento e no treinamento de especialistas em Infectologia. Nos anos de 1970, 
exerceu um papel fundamental no enfrentamento da meningite meningocócica. 
(MARCOLIN, 2010) Nos anos de 1980, com a chegada da aids, a qual teve grande 
impacto sobre a especialidade de doenças infecciosas, o hospital teve papel central 
no enfrentamento dessa doença, sendo responsável por quase 90% do atendimento 
dos casos. (INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS, c2017)

Desde então, além de ser a maior referência nacional no combate às doenças 
infectocontagiosas, o Instituto Emílio Ribas também forma e capacita muitos pro-
fissionais que irão exercer a Infectologia por todo o Brasil, inclusive na Bahia.

o protagonismo baiano na história da infectologia

A Bahia, além de grandes encantos, destaca-se pelas importantes descobertas na 
área da Infectologia. Vale lembrar que falar da Bahia é falar do berço da coloniza-
ção. Local provido de um porto movimentado e que foi responsável por promover 
um intercâmbio de culturas, mercadorias e, porque não dizer, das mais diversas 
doenças infecciosas. “Foi através do mar que chegaram os agentes infecciosos 
responsáveis pelas graves epidemias, logo no início da colonização, de varíola e 
febre amarela, e mais tarde, no século XIX, de cólera e peste”. (TEIXEIRA, 2007) 
Entretanto, assim como a Bahia serviu de porto para as mais variadas moléstias, 
também serviu como fonte de diversas mentes brilhantes, as quais dedicaram-se 
ao então incipiente estudo da Infectologia.

Teixeira (2007, p. 175) aponta como uma possível divisão para o estudo da 
história das doenças infecciosas, os períodos pré-colombiano, colonial, entre os 
séculos XVI ao XVIII, o século XIX, século XX e o período contemporâneo. No 
entanto, os maiores estudos e descobertas em solo brasileiro são do século XIX 
ao período contemporâneo, os quais tinham o objetivo de elucidar as etiologias 
das doenças, especialmente das infecciosas e parasitárias. (TEIXEIRA, 2007)
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Entretanto, para compreender a história da Infectologia baiana, faz-se relevan-
te a incursão pela história da Escola Tropicalista Baiana, uma vez que encontram-se 
umbilicalmente ligadas. A Escola Tropicalista Baiana deve sua origem a um grupo 
de médicos que, por volta do ano de 1860, em reuniões periódicas, sentavam-se 
para discutir e se dedicar aos estudos de doenças que ocorriam principalmente em 
regiões tropicais e que acometiam principalmente a parcela menos favorecida da 
população brasileira. (VARELA; VELOSO, [201- ]) Esse grupo, que veio a ser deno-
minado por Pedro Nava, em 1948-49, como a “Escola Parasitológica e Tropicalista 
da Bahia”, teve seu nome simplificado por Coni, três anos depois, para Escola 
Tropicalista Baiana. (JACOBINA; CHAVES; BARROS, 2008) Considerando a impor-
tância da Medicina Tropical na história da Medicina brasileira e da Infectologia, 
esse tema é aprofundado no capítulo “Notas sobre a história da Medicina tropical 
na Bahia: do século XX à atualidade” do livro Generalidades e história da FMB da 
série História da Medicina 2020-2021.

Três estrangeiros fundadores desta “associação de facultativos”, o dr. José da 
Silva Lima, dr. John Paterson e o dr. Otto Wücherer, ficaram conhecidos como 
a tríade mais famosa da “Medicina Tropical” na Bahia. (JACOBINA; CHAVES; 
BARROS, 2008) Wücherer, no entanto, se destacou mais do que qualquer outro 
“tropicalista”, pelo fato de elaborar seus programas de pesquisa e divulgar na im-
prensa médica europeia. (PEARD, 1990) Ficou conhecido internacionalmente por 
seus estudos sobre as cobras brasileiras e seus venenos, pela descoberta de anci-
lostomíase na Bahia e do embrião da filaria. (VARELA; VELOSO, [201-])

Ademais, no ano de 1908, surge dentro do Hospital Santa Izabel, no laborató-
rio de análises clínicas, uma das descobertas mais importantes já realizadas em 
território nacional. Pirajá da Silva era o nome do modesto assistente de Clínica 
Médica que descobriu os primeiros casos de esquistossomose nas Américas. 
(FALCÃO, 2008) Seus estudos sobre a doença foram de suma importância no ce-
nário mundial, consagrando-o como mais um dos grandes nomes marcados na 
história da Medicina baiana.

Apesar da brilhante abertura no campo das pesquisas, o século XX na Bahia se 
inicia com a epidemia de uma moléstia até então desconhecida em solo brasileiro, 
a peste introduzida em Santos, e que chegou também pelo mar no estado da Bahia 
em 1904. Outrossim, houve surtos epidêmicos da doença meningocócica que, de 
forma intermitente, assolou a população baiana durante o período, no qual foi, 
também, notável o reaparecimento da dengue com a reintrodução do mosquito 
Aedes aegypti, assim como o reaparecimento da cólera, originada no Peru, ao fin-
dar do século. Em contrapartida, diversas outras doenças infecciosas puderam ser 
controladas principalmente em decorrência de campanhas eficazes de vacinação 
e de terapêuticas eficazes. (TEIXEIRA, 2007)
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Da mesma forma que aconteceram epidemias significativas, o período em 
questão também foi repleto de estudos importantes. Sob a luz dos estudos de 
Wücherer no século passado e inspirados por Pirajá da Silva e suas descobertas, 
surgem diversos nomes brilhantes que conduziram variados estudos que acaba-
ram por representar avanços relevantes, a exemplo dos trabalhos do dr. Roberto 
Badaró em seus estudos sobre a leishmaniose.

A Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) possuía um vínculo estreito de 
colaboração com o dr. Otto Wücherer e com os outros fundadores da Escola 
Tropicalista Baiana e da Gazeta Médica da Bahia. Além de alguns dos membros 
fundadores terem sido professores da faculdade, a tríade mais famosa da Medicina 
Tropical nunca se absteve de orientar os estudantes da academia. (JACOBINA; 
CHAVES; BARROS, 2008) Nessa atmosfera, em 1959, instalou-se a Disciplina 
de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina do Terreiro de 
Jesus no Hospital das Clínicas. Aluízio Rosa Prata assumiu a cátedra da discipli-
na. Este acontecimento significou a continuidade da Escola Tropicalista da Bahia. 
(TEIXEIRA, 2007) Atualmente, a faculdade contém em seu corpo docente nomes 
importantes da Infectologia e continua promovendo estudos relevantes nesta área.

Outras instituições, além de incentivar a produção científica baiana, também 
abrigaram diversos nomes importantes da Infectologia na Bahia. Dentre todas, 
destacam-se o Instituto Couto Maia (ICOM) e o Instituto Gonçalo Moniz (IGM) 
Fiocruz Bahia, cada qual com sua devida importância na elaboração de estudos 
que marcaram a história da Infectologia.

Antes de ser conhecido como ICOM, essa instituição era conhecida como 
Hospital de Isolamento MontSerrat, criado no dia 9 de abril de 1853 e tinha como 
objetivo isolar e tratar os marinheiros afetados pela febre amarela na Bahia. 
(LORENZO, 2013) O hospital tem destaque na história da Infectologia baiana 
uma vez que não só abrigou diversos portadores de doenças infecciosas, como 
promoveu pesquisas acerca das doenças que ali eram mais recorrentes. O IGM, 
também conhecido como Fiocruz Bahia, por sua vez, tem como marco inicial a 
metade do século XX, mais precisamente o dia 3 de abril de 1950. O instituto tem 
por objetivo fomentar e sedimentar bases sólidas para a pesquisa científica para 
o enfrentamento, sobretudo, de doenças infectocontagiosas de caráter epidêmico 
que assolam o território baiano. (INSTITUTO GONÇALO MONIZ, c2008)

Por fim, o período contemporâneo engloba o final do século XX até o século 
atual. As atividades de pesquisa da Universidade Federal da Bahia (UFBA) foram 
atingidas pelas sucessivas dificuldades que o Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos vem atravessando. (TEIXEIRA, 2007) Embora haja falta de incen-
tivos à pesquisa, ainda assim alguns pesquisadores fazem avanços significativos 
para a Infectologia, como Achiléa Bittencourt e suas pesquisas sobre o HTLV.
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Assim, após compreender o cenário a despeito do desenvolvimento da Infecto-
logia na Bahia, vale a pena conhecer alguns dos grandes nomes que contribuíram 
para a construção dessa história, com seus trabalhos que mudaram a perspectiva de 
várias doenças infecciosas e parasitárias e revolucionaram a história da ciência.

doutor otto wucherer e a descoberta da ancilostomíase

Doutor Otto Wucherer, médico português, residente na Bahia, responsável pela 
primeira identificação do nematódeo A. duodenale na América (BENCHIMOL; SÁ, 
2007), verificou, no ano de 1866, após observações cadavéricas, a presença de anci-
lóstomos duodenais aderidos à mucosa intestinal de cinco indivíduos acometidos 
por hipoemia intertropical (WUCHERER, 1866), moléstia comum entre a popula-
ção de Salvador, também conhecida como opilação, cansaço (BENCHIMOL; SÁ, 
2007), caquexia africana e clorose – no meio internacional. (PAES, 1921) A primeira 
observação da presença do ancilóstomo ocorreu em um escravo de 30 anos, no en-
genho Inhatá, próximo a Santo Amaro (BA). (ANCYLOSTOMA..., 1877) A mucosa 
intestinal dos pacientes encontrava-se pálida, no entanto apresentava equimoses 
em alguns pontos, associada à presença de líquido espesso de cor vermelha escura. 
(WUCHERER, 1866) Wucherer postulou então que o parasita poderia ser o respon-
sável pela etiologia da doença, apesar de não encontrar a presença dos parasitas nas 
fezes dos doentes. (BENCHIMOL; SÁ, 2007; WUCHERER, 1866, 1869a)

Na época, a afirmação foi questionada por pesquisadores da Academia 
Imperial de Medicina do Rio de Janeiro, defensores da teoria miasmática, que 
afirmavam que “esse verme” não poderia ser considerado como causador da hipoe-
mia e sim um efeito desta, causa concomitante ou impeditivo ao seu tratamento. 
(ANCYLOSTOMA..., 1867) Contudo, apesar da divergência entre os pesquisadores, 
estudos adicionais em vários países confirmaram a relação entre a parasitose e a 
doença (BENCHIMOL; SÁ, 2007; MOURA, 1870), posteriormente nomeada ade-
quadamente como ancilostomíase.

Adicionalmente, o dr. Wucherer, além de realizar a descrição anatômica 
do ancilóstomo (WUCHERER, 1869b), chegou a postular que o modo de trans-
missão da doença se daria pela ingestão de ovos e/ou embriões presentes em 
alimentos ou água e que as manifestações clínicas estariam relacionadas às 
condições do hospedeiro e seus hábitos de higiene (WUCHERER, 1866), che-
gando a sugerir a não ingestão de água não filtrada como preceito higiênico. 
(WUCHERER, 1869b) As investigações do dr. Wucherer permitiram a visualiza-
ção da coexistência constante entre a presença de ancilóstomos e hemorragias 
na mucosa intestinal, postulando que seriam responsáveis pelo quadro de 
anemia severa. (WUCHERER, 1868) O pesquisador estudou ainda sobre o ciclo 
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 evolutivo do parasita, através de experimentos com ovos, larvas e espécimes 
adultos. (WUCHERER, 1869b)

Posteriormente, o pesquisador Giovanni Grassi encontrou os ovos do ancilós-
tomo nas fezes dos doentes e Loos em 1898 demonstrou que a principal via de 
transmissão da ancilostomíase ocorria através da pele e não apenas pela via fecal-
-oral. (PAES, 1921)

doutor otto wucherer e a descoberta da filariose na bahia

Doutor Otto Wucherer, além de contribuir para a descoberta da ancilostomíase na 
Bahia, foi o responsável pela compreensão da etiologia de outra moléstia: a filario-
se. No dia 4 de agosto de 1866, Wucherer observou “vermes filiformes” na urina de 
uma doente acometida pela hematúria intertropical na Bahia. (WUCHERER, 1868) 
Tais parasitas nunca haviam sido antes encontrados por outro pesquisador, sendo 
distintos do Distomum haematobium, espécie encontrada previamente no Egito, 
na autópsia de pacientes falecidos com quadro semelhante a hematúria ou urina 
quilosa, nessa localidade. (CHRONICA, 1871) À época, a hematúria intertropical/
quiluria infértil era uma moléstia muito frequente nos países tropicais e não pos-
suía etiologia esclarecida. Inicialmente, o ilustre médico nada pode inferir sobre 
sua significação etiológica (WUCHERER, 1868), no entanto, afirmou que a hematú-
ria de outros países tinha como etiologia a infecção pelo D. haematobium, enquanto 
no Brasil sua etiologia seria distinta. Vale ressaltar que a descoberta foi acidental, 
uma vez que o pesquisador se debruçava à procura de ovos do Distomum haema-
tobium na urina dos pacientes hematúricos, quando se deparou com os vermes 
filiformes. A partir de nova observação em outra paciente do sexo feminino, passou 
então a postular que a presença dos referidos parasitas estaria relacionada a infec-
ções vaginais, suposição descartada após a constatação do mesmo parasita na urina 
de pacientes homens. (WUCHERER, 1868)

Wucherer não encontrou durante sua vida o verme adulto nem as lesões 
anatômicas por este provocada nos pacientes hematúricos. A relação entre a 
hematúria intertropical e os helmintos passou a ser questionada por diversos 
pesquisadores que apoiavam etiologias distintas. (COUTO, 1877) Contudo, pes-
quisas posteriores permitiram a descoberta dos nematoides embrionários no 
sangue de portadores de quiluria infértil, diarreia e elefantíase e posteriormen-
te também em pacientes hematúricos, reforçando o estudo da quilúriai infértil 
como doença de etiologia infecciosa. (LIMA, 1877) Em 1875, o sr. Silva Araujo 
encontrou pela primeira vez no Brasil a filaria microscópica no sangue e em 1877, 
observou a espécie adulta na linfa extraída do escroto de um paciente portador 
de elefantíase. (LIMA, 1877)
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Posteriormente foi identificado que as microfilárias encontradas por 
Wucherer e as filárias adultas identificadas pelo dr. Bancrofti na Austrália eram 
as responsáveis pela etiologia de uma patologia posteriormente descrita como fi-
lariose linfática. Em 1921 o termo Wuchereria bancrofti foi aceito, reconhecendo 
a importância baiana na descoberta do agente etiológico da doença. (GURGEL; 
CARNEIRO; COUTINHO, 2010)

doutor pirajá da silva e seus avanços sobre a esquistossomose

Outra importante contribuição baiana ocorreu no ano de 1904. Nesse ano, 
Manuel Augusto Pirajá da Silva observou, no laboratório de análises clí-
nicas do Hospital Santa Izabel, a presença de ovos espiculados nas fezes de 
alguns pacientes, sem poder esclarecer sua origem. Posteriormente, em 1908, 
publicou um artigo na Revista Científica Brazil Médico constatando pela pri-
meira vez a presença da doença esquistossomose no Brasil, após encontrar 
novamente ovos semelhantes, agora já identificados como pertencentes ao gê-
nero Schistosomum, além de 24 vermes adultos na veia porta dos pacientes. 
(FALCÃO, 2008; PRATA, 2008)

Sobre a esquistossomose, [...] sem sombra de dúvidas o prof. Pirajá da Silva realmente deu 

uma contribuição fantástica e por isso no livro escrito por um de seus alunos ele coloca o ter-

mo ‘O incontestável descobridor do S. mansoni’, e porque ele coloca esse título? [...] Porque 

o termo descobridor foi dado ao professor Patrick Manson, um inglês, [...] ele teve a oportu-

nidade de examinar as fezes de um paciente que morou nas chamadas Ilhas Ocidentais, co-

lônias inglesas no Caribe. O que chamou a atenção dele é que nas fezes desse paciente tinha 

ovo com espícula lateral, esse ovo da espícula lateral diferente do que já havia sido publicado 

anteriormente que era o achado de ovos de outra espécie de Schistosoma, mas aí examinados 

na urina, que é o S. haemotobium, que tem uma espícula em uma das suas extremidades, 

esse achado do prof. Patrick Manson ele descreve esse ovo com a espícula lateral e os colegas 

ingleses passaram a denominar a espécie de S. mansoni em homenagem ao prof. Manson. 

Isso demorou a acontecer pois um pesquisador alemão que morava em Alexandria e traba-

lhava com a esquistossomose, o professor Loss, [...] ele ficou insistindo que aquele achado do 

professor Patrick Manson não permitia dizer que era uma nova espécie, ele acreditava que se 

tratava na verdade de um ovo infértil do S. haemotobium e por isso aparecia lá nas fezes [...]. 

(Mitermayer Reis)3

A grande contribuição do pesquisador baiano em relação ao Schistosoma foi 
o fim da corrente antagônica entre os pesquisadores Patrick Manson e Loss sobre 

3 Entrevista sobre a história da Infectologia e esquistossomose com Mitermayer Reis, concedida 
a Hagar Senhorinha e Pedro Morais em 21 de julho de 2021.
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a diferenciação das espécies S. haemotobium e S. mansoni, após a descoberta de 
vermes adultos do parasita na veia porta dos pacientes, em cópula, que apresen-
tavam ovos espiculados em seu útero, comprovando assim que esses ovos seriam 
ovos da espécie mansônica e não ovos inférteis de S. haemotobium como defendi-
do pelo pesquisador Loss. (FALCÃO, 2008)

Pirajá [...] no Hospital Santa Izabel, que era o hospital da FAMEB por muito tempo, [...] exa-

minando as fezes dos pacientes que estavam internados [...] encontrou ovos com a espícula 

lateral, achado semelhante ao prof. Patrick Manson, mas qual a diferença e porque o Edgar 

Falcão coloca no livro que ele escreve sobre o prof. Pirajá o incontestável descobridor do S. man-

soni? Ora porque ficou o tempo todo aquela confusão entre o grupo da Inglaterra e o grupo lide-

rado alemão pelo professor Loss [...]. Então o que que o prof. Pirajá fez? Pirajá não só encontrou 

ovos nas fezes, mas teve oportunidade de examinar pacientes que tinham ovos nas fezes e ele 

encontrou nesses pacientes, na veia porta, a presença de casais de vermes [...], encontrou na 

veia mesentérica os vermes acasalados e nesses vermes acasalados, ele encontrou que dentro 

do útero da fêmea tinha sim ovos com a espícula lateral, então isso joga por terra aquela nar-

rativa do Loss que isso seriam ovos inférteis [...]. (Mitermayer Reis)

Em março de 1909, Pirajá entregou sua monografia intitulada La  schistosomose 
à Bahia ao dr. Raphael Blanchard, professor de Parasitologia na Faculdade de 
Medicina de Paris, com desenhos, descrições anatômicas completas e observações 
sobre o S. mansoni. Blanchard publicou o trabalho nos Archives de Parasitologie, 
difundindo informações inéditas sobre a descrição do parasita feitas no Brasil, 
para o mundo. (FALCÃO, 2008)

Então os ingleses se apropriaram de todas essas informações do Pirajá e não dão o crédito a 

ele porque em tese ele realmente prova que é uma nova espécie, ele tinha o verme adulto, ele 

tinha o casal acasalado, ele mostra tudo isso. Eles usam inclusive esses argumentos para po-

der consolidar a ideia que tinham que era uma nova espécie mas não tiveram a humildade de 

chamar a espécie de Mansoni Pirajá da Silva que isso é o que Edgar Falcão em última análise 

propôs e nós todos baianos. [...] Ele foi o primeiro indivíduo a mostrar de maneira inequívoca 

[...] mostrando que no verme acasalado nas fêmeas encontravam-se os ovos com a espícula 

lateral. (Mitermayer Reis)

Além desse feito, Pirajá foi o responsável pela descrição da cercaria blanchardi, 
isolada a partir do caramujo Planorbis bahiensis (Australorbis glabratus) demons-
trando assim, de maneira inédita, o hospedeiro intermediário do Schistosoma. 
(PRATA, 2008) Tal descoberta é de ilustre contribuição para a Medicina, uma vez 
que a esquistossomose é uma doença de graves repercussões clínicas, mas que 
pode ser facilmente tratada e prevenida.

Outros pesquisadores também contribuíram para o estudo da doença na Bahia:
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O prof. Aluízio Prata fez um trabalho brilhante [...], ele deu continuidade aos estudos em 

esquistossomose em Salvador, [...] também na localidade de Caatinga do Moura, uma área 

no município de Jacobina. [...] junto com a profa. Vanise Macedo e o professor José Carlos 

Bina [...]. Eles fizeram descobertas muito interessantes mostrando que os indivíduos que fa-

ziam as formas graves eram os indivíduos que permaneceram infectados por muito tempo 

sem receber o tratamento. [...] Na parte de clínica, a Bahia deu grandes contribuições e as 

duas pessoas que me saltam aos olhos [...] são o prof. Aluízio Prata e o prof. José Carlos Bina. 

[...] O prof. Prata influenciou o prof. Zilton e vários outros, o prof. Rodolfo Teixeira e tantos 

outros [...]. O prof. Carvalho Luz, um professor muito importante na época, eles fizeram uma 

cirurgia, a ideia era filtrar o sangue da veia porta para retirar os vermes e ver se os pacientes 

melhoravam [...]. Outro destaque, realmente uma das pessoas que mais contribuiu no mundo 

para o entendimento da patologia da esquistossomose, foi o baiano, meu mestre, [...], o prof. 

Zilton de Araújo Andrade. O professor Zilton escreveu a história da patologia humana da 

esquistossomose, claro que tem outros autores [...]. (Mitermayer Reis)

Destacam-se ainda outros nomes como o do professor Tavares-Neto.

Desde 1976 ainda como interno eu tenho um trabalho longitudinal que foi a partir dele que 

eu fiz minha monografia de residência [...], eu trabalho há 47 anos em Catolândia [...] esse 

trabalho eu tenho orgulho de dizer o seguinte: serviu de modelo para o controle da esquistos-

somose na região Nordeste. Nós tínhamos em 1976, que começou isso, o prof. Alberto Serravale 

[...] era professor meu de Parasitologia e o prof. Aluízio Prata. E a partir de 1980 eu assu-

mi integralmente o projeto, de 76 a 80 eram eles dois os coordenadores. Nós tínhamos em 

Catolândia 92% da população eliminando ovos, 15% com mais de mil ovos/grama de fezes, 

nós tínhamos 3 a 4 mortes por hematêmese por ano em jovens [...]. Com o tratamento em mas-

sa anual, fossa séptica em todas as casas e vaso sanitário e educação [...], hoje Catolândia tem 

nos últimos 15 anos uma prevalência anual de 1,8-2,3. (José Tavares-Neto)

Eu procurei dar continuidade, eu sou patologista [...], quando eu retornei para a Bahia, eu 

retornei com a incumbência de identificar uma nova área para o estudo da esquistossomose 

[...]. Fui fazer um trabalho na cidade de Itaquara e quando cheguei encontrei 90% das pes-

soas infectadas [...], todo o Vale do Jiquiriçá [...]. Temos que manter a vigilância, a minha 

preocupação é que esquistossomose, Chagas perderam o glamour [...] nós não podemos baixar 

a guarda [...]. (Mitermayer Reis)

as descobertas baianas sobre a leishmaniose

Ainda no início do século XX, a Bahia também foi palco de importantes desco-
bertas sobre o curso de outra doença infecciosa: a leishmaniose, uma doença cuja 
ocorrência no Brasil já intrigava muitos pesquisadores, sobretudo baianos, desde 
o fim do século anterior.
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O agente etiológico causador do calazar (leishmaniose visceral) e do botão do 
oriente (leishmaniose cutânea), como era originalmente chamada, foi descrito em 
1903 por Leishman e Donavan. A partir de 1909, diferentes observadores assina-
laram a existência em várias regiões da América do Sul, de uma leishmaniose que 
apresentava grande semelhança com o botão do oriente, considerando que esta 
poderia ser uma variação da mesma doença, e foi assim denominada de leishma-
niose americana. (TEIXEIRA, 2007)

A partir de então, no Brasil, começaram os estudos epidemiológicos acerca 
dessa patologia, já conhecida pelo mundo. As teorias sobre a origem e difusão das 
leishmanioses no Brasil são muitas. A partir de 1890, o baiano Juliano Moreira 
e o paulista Aguiar Pupo propunham a primeira teoria de origem mediterrânea, 
enfatizando que os casos observados em pacientes da Bahia, doença chamada 
botão da Bahia, eram parecidos ao botão do oriente. (LINDENBERG, 1909 apud 
ALTAMIRANO-ENCISO et al., 2003) Essa doença se disseminou pelo país por con-
ta da explosão imobiliária e turismo, que proporcionaram a migração de pessoas 
pelos centros urbanos. (TEIXEIRA 2007)

Os primeiros estudos acerca das lesões da leishmaniose no estado da Bahia se 
iniciaram com o dr. Alexandre Cerqueira, em 1885. No entanto, apenas em 1895 foi 
feita a primeira publicação na Bahia sobre essa doença, por Juliano Moreira que 
escreveu sobre a semelhança dos caracteres das lesões encontradas com o botão 
do oriente. Em 1916, o dr. Augusto Cerqueira comentava que o número de doentes 
triplicaria a cada ano. (MORAES, 1916) Na década de 1920, o dr. Octavio Torres, se 
dedicava a procurar a cura da moléstia e levava injeções de tártaro emético para o 
interior do estado para tratar os doentes, enquanto isso, o dr. Pirajá da Silva diag-
nosticava doentes no hospital da Faculdade de Medicina. Esse mesmo médico, 
procurou descrever a distribuição geográfica da doença, identificando os focos de 
endemias. (MORAES, 1916)

As pesquisas acerca desta patologia aconteciam, principalmente, no Hospital 
Universitário e no Hospital Santa Izabel e se estenderam para o interior do estado, 
onde se concentravam endemias importantes. Em Jacobina, ocorriam pesquisas 
relacionadas ao calazar e à leishmaniose tegumentar. Tais pesquisas abrangiam 
aspectos de epidemiologia, história natural das doenças, terapêutica, inquéri-
tos clínicos e laboratoriais. A Fundação Octávio Mangabeira, criada em 1950, e o 
Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, criado em 1979, também foram núcleos de 
produção científica acerca dessa doença. (TEIXEIRA, 2007)

Retomando a cidade de Jacobina, pode-se dizer que ela foi a grande respon-
sável pelo desenvolvimento do interesse e pesquisa em torno da leishmaniose 
na Bahia. O primeiro grande estudo foi de Penna, no qual, através da visceroto-
mia, encontrou 41 casos positivos para leishmania. (PENNA, 1934) Depois desse 
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 período, vários casos provenientes de Jacobina foram relatados pelo país. Pessoa 
e Figueredo relataram 28 casos de calazar, forma clássica, entre 60 crianças exami-
nadas em apenas três dias. (PESSOA; SILVA; FIGUEIREDO, 1955)

O primeiro estudo clínico e laboratorial do calazar, em pacientes provenien-
tes de Jacobina, foi realizado por Prata, em 1955. De 22 casos estudados na Bahia, 
10 procederam de Jacobina. Hepatoesplenomegalia, febre e anemia compunham 
o clássico tripé da doença. As alterações hematológicas e a hiperplasia plasmo-
citária ficaram bem documentadas no estudo da medula óssea. (CARVALHO; 
PRATA, 1961; PRATA, 1957)

Nos anos 1960, a atenção estava voltada para os estudos de reservatórios 
transmissores. Sherlock e Lopes publicaram uma série de cinco artigos sobre suas 
observações acerca do calazar em Jacobina, Bahia. O primeiro deles tratava so-
bre aspectos históricos e dados preliminares, no segundo, foi melhor entendido o 
papel da leishmaniose canina no ciclo da doença. O terceiro e quarto são de funda-
mental importância para compreender o vetor da doença, o mosquito Lutzomyua 
longipalpis. Já o quinto discorre sobre o resultado das medidas profiláticas 
(eliminação de cães e combate ao mosquito vetor), medidas que impactaram sig-
nificativamente no número de casos em Jacobina. (SHERLOCK, 1969; SHERLOCK; 
ALMEIDA, 1969, 1970; SHERLOCK; GUITTON, 1969a, 1969b) Em 1976, um progra-
ma específico para o estudo soroepidemiológico da leishmaniose foi iniciado por 
Teixeira. (TEIXEIRA, 1980)

Todas essas pesquisas, durante o século XX, foram de extrema importância 
para o avanço do conhecimento da doença por todo o Brasil. A partir da década de 
1980, o médico infectologista prof. dr. Roberto Badaró deu continuidade às pes-
quisas relacionadas à doença, as quais mantém até os dias atuais. Seus inúmeros 
estudos nas duas últimas décadas do século XX, envolveram dados epidemioló-
gicos, que mostraram alta prevalência e incidência de leishmaniose visceral nas 
crianças da cidade de Jacobina. (BADARÓ et al., 1986) Além disso, atentou-se a 
investigar a sintomatologia e formas clínicas, o que demonstrou muitos indiví-
duos que, apesar de soropositivos, eram assintomáticos ou oligossintomáticos. 
(BADARÓ et al., 1986)

Estudou também acerca da fisiopatologia da anemia nos casos de leishmania 
e sua relação com complexos imunes ligados à parede das hemácias. (BADARÓ 
et al., 1986) Foi descoberto um antígeno que ofertou maior sensibilidade aos testes 
diagnósticos o que foi muito importante para o entendimento da epidemiologia 
no calazar por todo Brasil. (BADARÓ, 1988a) Além disso, junto ao dr. A. Barral, 
identificou que L. donovani chagasi não era a única espécie de leishmania no 
Brasil, como se pensava anteriormente à descoberta de cepas de L. donovani ama-
zonenses em Jacobina, em 1988. (BARRAL, 1988)
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A combinação dos esforços de diversos pesquisadores e a manutenção de um 
programa continuado de pesquisas, principalmente em Jacobina, contribuiu para 
o conhecimento, não apenas da leishmaniose no Brasil, mas também, da área da 
Imunologia e da Parasitologia desta endemia. Dessa forma, formas de combater a 
doença e diminuir os sofrimentos dos acometidos foram sendo criados. Pode-se 
dizer que graças às pesquisas feitas na Bahia, o conhecimento acerca da leishma-
niose evoluiu no mundo como um todo.

Doutor Roberto Badaró, continuou os seus estudos, e durante a década de 
1980-1990 avançou na pesquisa sobre a resposta imunológica à doença e o seu 
diagnóstico, através da detecção de anticorpos antileishmania com os antígenos 
K39 e K26. (BHATIA, 1999) Dessa forma, pode-se afirmar que a Bahia vai continuar 
sendo um estado produtor de estudos e avanços relacionados à leishmaniose.

descobertas patológicas a respeito do htlv-1

Destaca-se, mais recentemente, a importância de pesquisadores baianos com 
relação à identificação de doenças virais nos pacientes do estado, em especial 
o HTLV. Em 1997, em um dos primeiros estudos sobre o tema, liderado pelo 
pesquisador Bernardo Galvão, uma avaliação feita entre 5.842 doadores de san-
gue em 5 capitais do Brasil mostrou frequência de infecção mais elevada em 
Salvador, de 1,35%. (GALVÃO-CASTRO et al., 1997) Em estudo mais recente, 
em 2019, realizado pela Fiocruz Bahia e liderado pela pesquisadora Fernanda 
Grassi, a partir de dados de testes feitos no Laboratório Central de Saúde Pública 
da Bahia (Lacen-BA), estimou-se uma soroprevalência de 14,4 em cada 100 mi-
lhabitantes baianos, com taxas maiores em Barreiras (24,83) e Salvador (22,90). 
(ESTUDO..., 2019)

A importância do tema se insere no contexto das manifestações variadas e po-
tencialmente graves associadas à infecção pelo vírus, sobretudo o HTLV-1. Podem 
incluir a paraparesia espástica tropical/mielopatia (TSP/HAM) e a dermatite infec-
ciosa associadas ao HTLV-1 e a leucemia/linfoma de células-T do adulto (ATLL). 
(BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2005) A respeito da primeira temática, destaca-se o 
papel do prof. dr. Edgar Marcelino de Carvalho Filho, com descrições clínicas e 
imunopatológicas. (PESQUISADOR..., 2018) Principal pesquisadora baiana sobre 
as duas últimas manifestações, a prof. dra. Achiléa Bittencourt, conta como surgiu 
o seu interesse de estudo a respeito da temática:

Sobre a influência do vírus nas gestações iniciei um estudo por volta de 1997, investigando, 

sorologicamente, 6.754 gestantes com discriminação entre os HTLV-1 e HTLV-2, publicado 

em 2001. De referência a ATLL, o nosso primeiro diagnóstico da doença ocorreu por volta 
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de 1993, caso publicado em 1994. Depois sobre a dermatite infecciosa associada ao HTLV-

1, os primeiros casos observados foram a partir de 1997 [...]. No entanto, o meu principal 

interesse iniciou-se em 1990 com a minha aposentadoria da FAMED, quando decidi me 

dedicar, voluntariamente, apenas a pesquisa e ensino de pós-graduação e a orientação de 

alunos de iniciação científica. Meu interesse pela temática foi porque considerava a in-

fecção pelo HTLV negligenciada em relação a aids e, também, porque algumas doenças 

por ela causadas pertenciam áreas anteriormente do meu interesse e nas quais eu acha-

va que poderia contribuir, tais como linfomas em geral e patologias cutânea e pediátrica. 

(Achiléa Bittencourt)4

Com relação à percepção de negligência a respeito da temática no cenário da 
saúde pública nacional, acrescenta:

Em primeiro lugar, isso ocorre certamente devido à ignorância sobre os graves problemas que 

a infecção causa. No entanto, outro fator importante deve ser o fato de ocorrer numa faixa 

populacional de baixa renda, em geral menos privilegiada. Lembro-me, que quando comecei 

a me interessar pela leucemia/linfoma de células T do adulto (ATLL), os médicos oncologis-

tas dos serviços públicos tinham grande dificuldade de obter o interferon-alfa para trata-

mento desta doença, o que hoje, felizmente, não parece ser mais realidade. Outro aspecto que 

acho ainda negligenciado é a prevenção da transmissão vertical pelo aleitamento. A trans-

missão vertical é responsável por formas graves da doença: ATLL, a forma infanto-juvenil 

da HAM/TSP e a dermatite infecciosa associada ao HTLV-1 [...]. Felizmente, em Salvador, 

 tenho conhecimento que já há conscientização sobre este tema entre os profissionais de saúde. 

(Achiléa Bittencourt)

A dermatite infecciosa relacionada ao HTLV-1 é um tipo infantojuvenil de 
 eczema infectado que ocorre em portadores deste vírus, muito descrito na 
Jamaica na década de 1990. É de evolução crônica, somente regredindo em torno 
dos 14 anos de idade. O importante é que portadores desta doença podem evoluir 
para HAM/TSP, considerada como forma infanto-juvenil da mielopatia, devido à 
transmissão vertical. Pacientes que tiveram dermatite infecciosa devem ser acom-
panhados cuidadosamente. (BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2005)

Começamos a investigar sobre DIH em 1997, com a dra. Maria de Fátima Paim de Oliveira, 

pediatra da UFBA que fazia residência em Dermatologia, com o apoio da chefe do setor, ini-

cialmente, dra. Neide Ferraz e, posteriormente, a dra. Vitória Rego, fazendo sorologia para 

HTLV-1 em todas as crianças que apresentassem eczema e, então, começaram a aparecer os 

primeiros casos o que foi suficiente para um aprimoramento do diagnóstico diferencial da 

DIH com outros tipos de eczema na mesma faixa etária [...]. Os pacientes eram submetidos 

4 Entrevista sobre a história da Infectologia e o HTLV com Achiléa Bittencourt, concedida a Igor 
Radel em 29 de setembro de 2021.
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a exame clínico e laboratorial, a cultura das lesões de pele (bacteriológica e micológica) e a 

estudo morfológico de esfregaços de sangue periférico. Os familiares positivos passavam a 

ser investigados da mesma forma [...]. Entre os principais achados encontrados pelo nosso 

grupo de pesquisa, destacam-se a demonstração da maior frequência da dermatite infeccio-

sa na Bahia que em outros estados brasileiros, a frequente evolução da dermatite infecciosa 

para a mielopatia associada ao HTLV-1, e caracterização da forma do adulto da dermatite 

infecciosa. As nossas maiores dificuldades foram contatar os pacientes ao longo do acompa-

nhamento devido ao baixo nível social dos mesmos e frequente mudança de endereço e te-

lefone. Seria importante ter recursos para continuar o acompanhamento desses pacientes. 

(Achiléa Bittencourt)

Já o ATLL consiste em um tipo agressivo de doença linfoproliferativa causada 
pelo vírus linfotrópico para células T humanas (HTLV-1), geralmente fatal e com 
pobre resposta quimioterápica. (BITTENCOURT; FARRÉ, 2008) Estima-se que 
um terço dos linfomas de células T maduras no estado da Bahia é associado a esse 
vírus. (BARBOSA, 1997)

O primeiro caso de ATLL que observamos foi em 1994 [...]. Pouco tempo depois, começamos 

a coletar dados epidemiológicos e clínico-patológicos dos pacientes diagnosticados com 

linfomas T no serviço de Patologia e a coletar sangue e DNA para futuros estudos de bio-

logia molecular ainda não realizados na Bahia nos pacientes com sorologia positiva para 

o HTLV-1 [...]. Eram submetidos a exames clínico, laboratorial e de imagem e as formas 

clínicas eram classificadas de acordo com a classificação de ATLL de Shimoyama (1991). 

Simultaneamente, começamos a submeter a teste sorológico para HTLV-1 todos os pacientes 

da Dermatologia que tinham suspeita ou diagnóstico de linfomas T e, nos positivos, passá-

vamos a adotar o mesmo protocolo. Todos os pacientes eram acompanhados. Depois, estudos 

de biologia molecular começaram a ser feitos em colaboração com Fiocruz-BA. Em 1992, já 

tínhamos criado o nosso primeiro grupo de pesquisa, também certificado pelo CNPq, para 

estudos sobre linfomas, lesões pré-linfomatosas e associação de linfomas a vírus, sendo o nos-

so principal interesse o HTLV-1, neste grupo tínhamos a colaboração da profa. Iguaracyra 

Araujo. Destaca-se também, nessa área, os principais achados encontrados pelo nosso grupo 

de pesquisa: a observação de que 37,5% dos pacientes de ATLL com lesão de pele tinham tido 

eczema infantil infectado semelhante à dermatite infecciosa relacionada ao HTLV-1, a ca-

racterização de uma nova forma de ATLL ainda não descrita até então (tumoral primária 

da pele) e subsequente inclusão desta forma na classificação de ATLL de Shimoyama e a de-

monstração de que a forma smoldering da ATLL ocorre mais frequentemente que o referido 

em outros estudos latino-americanos, com evolução muito mais favorável do que as outras 

formas da doença. O principal problema desta pesquisa foi a dificuldade de comunicação 

com os pacientes e, no início, a falta de conhecimento da entidade pelos profissionais de saú-

de. A perspectiva futura, deveria ser uma avaliação, em vários estados brasileiros, sobre a 

frequência de ATLL dentre os linfomas T, que ainda é considerada, infelizmente, por muitos, 

como rara. (Achiléa Bittencourt)
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a pandemia da covid-19 e o protagonismo da infectologia

Recentemente, um novo desafio se apresentou para a Infectologia. Em 31 de 
 dezembro de 2019, foi descoberto o vírus SARS-CoV-2, capaz de causar uma  doença 
potencialmente mortal, a covid-19, a ser declarada uma pandemia  mundial pela 
OMS em 11 de março de 2020. (WHO..., 2020)

Muitas pandemias já marcaram a história, desde a peste negra há mais de 
600 anos, ou mais recentemente o HIV-aids e a gripe espanhola. (CAMPOS FILHO, 
2020) Muitos são os desafios impostos pela guerra contra o que não se vê: bactérias 
e vírus surpreendendo com sua capacidade de resistir às armas mais letais criadas 
pelo homem, os antimicrobianos; “velhos conhecidos” endêmicos reemergindo; 
microrganismos inovando em sua capacidade de transpor as barreiras mais espe-
cializadas do corpo humano. (RESISTÊNCIA..., [201-])

Ainda assim, a covid-19 conseguiu fazer o mundo inteiro parar: pessoas res-
tritas às suas casas e serviços essenciais, países com suas fronteiras trancadas, 
escolas e universidades fechadas, famílias separadas, enfermarias e unidades 
de terapia intensivas lotadas. Apenas no estado da Bahia, até junho de 2021 já se 
acumulavam mais de 1,1 milhão de casos confirmados e mais de 24 mil óbitos. 
(SESAB, 2021)

Diante desse cenário desolador, os profissionais de saúde assumiram um pa-
pel crucial na luta contra esse novo inimigo – e tão habituada a lidar com esse 
adversário invisível, a Infectologia acabou se incumbindo de um protagonismo 
e uma grande responsabilidade, como relatam médicos infectologistas que atua-
ram no suporte à população baiana frente à essa pandemia:

Alguns anos atrás, há uns dez anos atrás, as pessoas diziam que a Infectologia iria acabar 

porque com o advento da Medicina Preventiva, com o saneamento básico, com as vacinas, 

as doenças infectocontagiosas iriam perder a sua importância no cenário médico, trazendo 

um mundo novo, ultra mega seguro. E a gente vê que as coisas não caminham como a gente 

imaginava. [...] O que a gente tem visto é um contraponto: na verdade mesmo com o advento 

de toda essa tecnologia em vacinas e antibióticos que ainda são insuficientes para o mun-

do bacteriano, que vem se desenvolvendo da mesma forma que a gente, ou até mais rápido. 

A gente também vê o mundo viral se desenvolvendo de forma de que existe uma guerra que é o 

humano contra o meio-ambiente. Eu diria isso, a gente não respeita o meio ambiente, e vírus, 

bactérias, protozoários, eles vêm de encontro aos humanos. (Igor Brandão)5

A Infectologia é uma especialidade relativamente nova, muitos pacientes nem sabem o que 

um médico infectologista faz, mas com a pandemia [...] a especialidade como um todo, foi 

5 Entrevista sobre a pandemia da covid-19 e o protagonismo da Infectologia com Igor Brandão, 
concedida a Victor Oliveira Rocha em 13 de julho de 2021.
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bastante louvada e necessária para esse enfrentamento. A gente já visualizou isso [...] na pro-

va de residência para Infectologia: esse ano nós tivemos quase que o triplo da quantidade de 

candidatos que habitualmente procuram a especialidade. (Aurea Paste)

Muito desse reconhecimento e valorização se deve, entre outros fatores, ao 
espaço conquistado nas mídias sociais, desenvolvendo um trabalho considerá-
vel de educação em saúde. Numa ocasião como esta, com falta de informações 
consistentes sobre a doença, contrapondo o medo que se alastra pela sociedade, 
é primordial orientar a população quanto a forma de se portar frente aos novos 
desafios impostos, mas também reforçar medidas de segurança, como a higieni-
zação das mãos – tão conhecida, mas tão preterida –, e até mesmo combater a 
desinformação (as conhecidas fake news):

Você mostrando seu rosto pras pessoas, você primeiro, passa mais segurança, por ser espe-

cialista, você passa mais firmeza, uma informação mais fidedigna. [...] Além disso, você de-

monstra também uma linguagem mais apropriada para cada tipo de população, [...] para 

que todos entendam e aprendam aí sobre as medidas de controle de transmissão de doenças, 

sobre diagnóstico, tratamento da covid… (Clarissa Cerqueira)6

Além desse papel educativo, para que esse conhecimento – que também en-
globa todo o manejo assistencialista do paciente com covid-19 – passasse a existir, 
se fez necessário que a figura do infectologista também assumisse o papel social 
de cientista. De relatos de experiências a estudos robustos randomizados que 
avaliaram a eficácia de vacinas ou medicamentos, a produção científica desses 
profissionais foi um dos motivos pelos quais, apenas em 2020, mais de 92,5 mil 
trabalhos fossem publicados sobre o tema, de acordo com um dos maiores perió-
dicos científicos, o PubMed. (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 2020)

E tão importante quanto produzir esse conhecimento é se manter atualizado 
em relação a ele, uma tarefa nada fácil diante de tanta produção científica. E as-
sim, além das longas jornadas de trabalho assistencial, o infectologista tem mais 
esse “dever de casa”.

A Infectologia sempre foi uma especialidade que andou muito junta de projetos científicos, da 

produção de conhecimento. Sempre foi. Porque a gente sempre está lidando com doenças que 

estão se atualizando, estão doenças novas aparecendo, e não só do ponto de vista individual, 

mas do ponto de vista como sociedade, o comportamento dessas doenças em comunidade. 

(Clarissa Cerqueira)

6 Entrevista sobre a pandemia da covid-19 e o protagonismo da Infectologia com Clarissa 
Cerqueira, concedida a Victor Oliveira Rocha em 15 de julho de 2021.
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O que tem sido produzido em torno da covid-19 e doenças associadas, [...], tem sido uma ava-

lanche de informações, mas a gente tem que saber fazer uma seleção desses artigos, e ter um 

olhar crítico rápido, pela revista você começa a fazer uma triagem grande dos artigos cien-

tíficos, e procurar de acordo com a necessidade. A gente vai se atualizando, com esse mun-

do moderno hoje, quase todas as grandes revistas médicas, elas abriram seu conteúdo para 

 covid-19 de forma free, de graça, e também através de plataformas digitais, como WhatsApp, 

Instagram, grupos de pesquisa, de pós-graduação, grupos de especialidades, e de colegas de 

trabalho. [...] Mas, em geral, eu prefiro sempre não ouvir o que o colega só falou. [...] Você 

tem que ir lá na referência bibliográfica, tirar suas próprias conclusões, aprender e passar 

adiante. (Igor Brandão)

Em geral, na pandemia, é muito difícil você ter que manter uma rotina de atualização com a 

prática, por que você é muito demandado. (Clarissa Cerqueira)

Atrelada a essa prática de atualização está a atuação profissional propria-
mente dita do Infectologista, da qual podemos ressaltar a especialização no 
controle de infecções intra-hospitalares, e o funcionamento das chamadas 
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIHs) e Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIHs), comumente integradas por esses especialistas. 
(BATISTA, 2004)

Diante do contexto pandêmico, muito destaque tem sido dado a essas enti-
dades que já desenvolviam um trabalho crítico aos serviços de saúde. Envolvidas 
com a elaboração dos protocolos institucionais, racionalização de EPIs, coorde-
nação de profissionais e seus fluxos, entre muitas outras atribuições, elas têm 
reafirmado o seu caráter primordial à segurança do paciente, e ao resguardo para 
atuação dos outros profissionais. (BATISTA, 2004)

Mesmo antes da pandemia, o Serviço de Controle [de Infecção Hospitalar] [...] interage 

com todos os outros setores dentro de um hospital: da manutenção à assistência mais re-

finada [...]. Na pandemia isso aumentou absurdamente, tudo praticamente passava pela 

avaliação da CCIH [...] os fluxos de atendimento dos pacientes, os treinamentos com os 

equipamentos de proteção individual dos profissionais, os protocolos de tratamento. […] 

Vivenciamos a possibilidade de falta de produto de higienização das mãos [...], equipamen-

to de proteção individual. Para qualquer ação, a gente tinha o plano A, o plano B e o plano 

C, porque se um não desse certo, a gente já estava vislumbrando o segundo. (Aurea Paste)

Quem estava trabalhando com isso durante essa pandemia completamente enlouqueceu, 

porque tratando de uma doença nova, você tem que organizar basicamente todo o fluxo do 

hospital em que você está trabalhando. Então, quem não conhecia, passou a conhecer, e pas-

sou a respeitar. (Clarissa Cerqueira)
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Conciliar todas essas demandas tem feito com que o médico infectologis-
ta precisasse adaptar sua rotina a esta nova realidade. Muito tem se discutido na 
comunidade científica quanto ao esgotamento do profissional de linha de frente 
da covid-19 – cabendo aqui ressaltar a Infectologia –, e como isso impacta na vida 
pessoal desse indivíduo, no que se refere à sua saúde psíquica e interação social, 
mas também na sua capacidade de desenvolver suas atividades laborais como fa-
zia antes. (WALTON; MURRAY; CHRISTIAN, 2020) “Muitos profissionais de saúde 
perderam a vida, muitas pessoas estão, estavam e vão ficar exaustas [...], isso só 
aumenta a chance da gente errar na hora que a gente está prestando assistência à 
saúde”. (Igor Brandão)

Com pandemia, você reduz o seu tempo de lazer, porque você não tem, afinal em casa você tá 

em teleconsulta, tá tendo a demanda dos pacientes, você não consegue descansar, não impor-

ta aonde você vá. [...] E você vai fazer o quê? Passar seus pacientes para algum outro infecto? 

Ninguém quer, tá todo mundo ‘por aqui’. (Clarissa Cerqueira)

box candida auris: mais um desafio atual para a infectologia?

Além dos transtornos impostos diretamente pela covid-19, várias são as adver-
sidades discutidas pela comunidade científica como um legado indireto desse 
período. Dentre elas, uma importante infecção nosocomial que tem se espalhado 
pelo globo, e agora chegou ao Brasil através da Bahia: a Candida auris. (ALMEIDA 
JUNIOR et al, 2021a)

O corticoide, até o presente momento, eu acredito ser a nossa principal forma de que a gente 

[...] está salvando vidas da covid. Mas, ela tem o seu preço, [...] ela deixa o paciente imunos-

supresso. A gente trata de um paciente praticamente como se fosse um paciente pós-quimio-

terapia. E dentro de um contexto desse aí de um paciente com covid, [...] é um paciente imu-

nossupresso, multi-invadido e com um internamento prolongado. Isso daí, é uma fórmula de 

bolo maravilhosa para muitas infecções hospitalares. [...] Então o fungo está sendo [...] uma 

das maiores coinfecções do paciente com [...] covid grave. (Igor Brandão)

A Candida auris é um fungo emergente já identificado em outros continen-
tes e países da América Latina, mas até então nunca identificado no Brasil. Tem 
grande potencial para multirresistência aos antimicrobianos, e é capaz de causar 
uma infecção generalizada (fungemia) potencialmente mortal, principalmente 
em pacientes internados. (ALMEIDA JUNIOR et al., 2021b) Foi identificada pela 
primeira vez no país em dezembro de 2020, em amostras colhidas de pacien-
tes hospitalizados num nosocômio de Salvador (BA), em um dos serviços onde 
atua o dr. Igor Brandão. Essa descoberta chama atenção para a importância das 
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 medidas de prevenção de infecção, e a necessidade de vigilância dessa doença, em 
concordância com alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
desde 2017. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2017; ALMEIDA 
JUNIOR, 2021b)

qual o futuro da infectologia?

Conforme ressaltado nas páginas deste capítulo, a Infectologia é uma especialida-
de que passou por diversas fases ao longo da história.

Há um novo ramo dentro da Infectologia que é o controle de infecções hospitalares, essa é 

uma vertente de trabalho grande, depois a vigilância antimicrobiana, que é uma coisa que 

aparentemente é a mesma coisa que controle de infecção hospitalar, mas há várias particu-

laridades. [...] O médico que caminha por essa área da vigilância antimicrobiana, ele tem 

que ter um conhecimento de biologia muito grande, de epidemiologia, não só de clínica. [...] 

Além do aparecimento de sucessivas doenças. [...] E cada vez mais o ser humano vai criar si-

tuações de alteração do meio ambiente que favorecem a doença. Então acho que é uma espe-

cialidade [Infectologia] que vai ser sempre muito necessária no futuro. (José Tavares-Neto)

O que o futuro guarda para essa especialidade? Novas pandemias, a extinção 
de doenças infectoparasitárias, a cura do HIV? Não sabemos, contudo, ressalta-
mos que enquanto houver vida microscópica e seres humanos, a Infectologia terá 
lugar garantido na história.
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introdução

A Imunologia é ciência de grande relevância dentro da área da saúde, sendo res-
ponsável pelo estudo do sistema imunológico e suas funções, analisando processos 
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relativos à defesa do organismo contra agentes estranhos (antígenos). Através da 
Imunologia é possível acompanhar pacientes com doenças autoimunes, oncoló-
gicas, alérgicas e com erros inatos da imunidade, dentre outras. Ao longo deste 
capítulo, vamos discorrer sobre a história da Imunologia, trazendo os grandes 
avanços desta especialidade médica no mundo, bem como, no Brasil e na Bahia. 
Com base em pesquisas bibliográficas e entrevistas realizadas com pesquisadores 
baianos, foi possível apresentar os principais estudiosos da história da Imunologia 
e suas descobertas, sobretudo, a da vacina. Além disso, discutiu-se a importância 
da Imunologia para a saúde pública, principalmente no decorrer de uma pande-
mia. Por fim, será exposto o cenário sobre o futuro da Imunologia e seus avanços, 
perpassando por descobertas de tratamentos para doenças que ainda não têm te-
rapia ou nas quais esta ainda é ineficiente.

por que contar esta história?

Na Bahia do século XIX se estabeleceu um agrupamento de médicos que seria 
posteriormente chamado de Escola Tropicalista Baiana. Estes profissionais de-
dicaram-se à pesquisa de doenças tropicais que acometiam principalmente a 
população mais pobre do país. Em entrevista acerca da história da Imunologia 
no Brasil e na Bahia, os professores Aldina Barral e Manoel Barral-Netto apontam 
que, historicamente, a Imunologia brasileira atua predominantemente nas áreas 
de Medicina Tropical e Parasitologia. Estes fatos nos levam à relevância da histó-
ria da Imunologia no estado da Bahia, que possui forte tradição nas pesquisas de 
doenças tropicais desde a Escola Tropicalista.

Desta forma, a Imunologia se apresenta como ferramenta de estudo transdis-
ciplinar, apresentando contribuições em diversos ramos do conhecimento médico 
além da Medicina Tropical, como nos ramos da Patologia, Cirurgia, Neurociência, 
Oncologia, entre outras. Na atualidade, a Imunologia, também se constitui como 
campo de prática clínica própria, atuando em favor dos pacientes com doenças 
autoimunes, imunodeficiências, doenças alérgicas e oncológicas, por exemplo.

Os avanços no desenvolvimento e disponibilização de imunizantes (vaci-
nas), imunobiológicos e imunoterápicos são também frutos do desenvolvimento 
da Imunologia. No laboratório, diversos processos se baseiam em princípios da 
Imunologia, e a cada dia aumenta o número de processos diagnósticos envolvidos 
na identificação de antígenos específicos.

Portanto, a Imunologia é ciência de grandes contribuições no passado, como 
a descoberta da vacina da varíola por Edward Jenner no final do Século XVIII e a 
tradição da Medicina Tropical, além de ser ciência do presente, cada vez mais expli-
cando processos patológicos em diversos ramos da Medicina, constituindo também 
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um sólido ramo da prática clínica médica. Ao mesmo tempo, ainda se apresenta 
como ciência do futuro, exemplificada nas palavras da professora Joanemile P. de 
Figueiredo, em entrevista sobre a história da Imunologia, que nos diz que em todo 
processo patológico podemos identificar algum processo imunológico relacionado 
e naqueles que este fato ainda não foi observado, certamente ainda será descoberto.

imunologia no mundo

O termo latino immunis tem uso bastante antigo, sendo utilizado para se referir a 
pessoas consideradas livres, dispensadas de deveres e obrigações. Com o passar dos 
anos, esta denominação passou a ser utilizada para designar pessoas que não eram 
mais acometidas por algum agente infeccioso, e assim passavam a ser “livres” dos 
ataques destes microrganismos, tornando-se imunes a futuras exposições.

O estudo da Imunologia ainda é muito recente, sendo desenvolvida como ciên-
cia somente no final do século XX. Mas isso não quer dizer que não havia o interesse 
em saber sobre as doenças que afligiam as populações desde a formação das so-
ciedades. Apesar de ainda terem visões e conhecimentos bem primitivos, os povos 
antigos tiveram enorme contribuição nas descobertas no campo da Imunologia. A 
estas contribuições é possível destacar a teoria miasmática, a qual explicava como 
as doenças eram transmitidas, além das descobertas de Louis Pasteur, que revolu-
cionaram os métodos de prevenção de enfermidades. Porém, o que precisa ficar 
claro é que nem sempre houve abordagem racional acerca do processo de adoeci-
mento, o que pode ser evidenciado a partir da visão mágico-religiosa que perdurou 
por muitos anos nas sociedades mais antigas, as quais acreditavam que as doenças 
eram maldições em consequência dos pecados cometidos pelas pessoas. Os antigos 
hebreus, por exemplo, compreendiam a doença como sinal da cólera divina origina-
da dos pecados humanos e somente Deus era capaz de perdoá-los através da cura. 
Mas para entender de fato o nascimento da Imunologia enquanto ciência, é preciso 
compreender alguns acontecimentos ao decorrer da história.

Um dos relatos mais antigos que se aproximam da ideia que temos hoje so-
bre Imunologia e que contribuiu ainda com registros, foi o do general ateniense 
Tucídides que, por ter participado da guerra de Peloponeso, assistiu de perto a 
morte de milhares de pessoas devido à doença que ele chamou de “peste”, em 
430 a.C. Apesar desta tragédia, Tucídides e a população da época fizeram análises 
interessantes sobre a manifestação da doença em alguns indivíduos. Uma destas 
análises é que haviam pessoas “resistentes”, vistas como a salvação, as quais ao se 
recuperarem da doença, não eram reinfectados. Foi a partir desta observação que 
Tucídides fez um registro empregando pela primeira vez o uso da palavra “imune” 
ao relatar:
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Eram os sobreviventes que com mais frequência se apiedavam dos mori-

bundos e doentes, pois conheciam a doença por experiência própria e a 

essa altura estavam confiantes na imunidade, pois o mal nunca atacava 

a mesma pessoa duas vezes, pelo menos com efeitos fatais. Eles não so-

mente eram felicitados por todas as pessoas como, no entusiasmo de sua 

alegria naquelas circunstâncias, alimentavam a esperança frívola de que 

pelo resto de suas vidas não seriam atingidos por quaisquer outras doen-

ças. (TUCÍDIDES, 2001, p. 117)

Algumas décadas depois, começaram a surgir outras descrições de dedução 
em relação à imunidade, no intuito de prevenir infecções e formas mais graves 
das doenças que atingiam os seres humanos. E especialmente isto ocorreu devi-
do a disseminação da varíola pelo mundo, doença extremamente contagiosa e que 
causou a morte de milhares de pessoas por todo o mundo durante anos. Com o 
propósito de controlar e erradicar a epidemia da varíola, médicos e pesquisado-
res da época desenvolveram um método que ficou conhecido como “variolização”. 
(OLIVEIRA; KANASHIRO, 2010) Esta técnica era realizada principalmente pelos 
chineses, a qual consistia em inocular o vírus da varíola de pessoas que foram con-
taminadas e que não morreram pela infecção, em pessoas saudáveis para que estas 
adquirissem a forma menos agressiva da doença. Mas, como inocular materiais das 
pústulas das pessoas já não fosse o suficiente para acharmos essa prática extrema-
mente inacreditável hoje em dia, ela ainda era feita de maneira bem intrigante: em 
alguns lugares, o vírus era inalado ou soprado nas narinas com um tubo de prata, e 
já em outros se faziam pequenas incisões na pele das pessoas saudáveis. E funcio-
nou. Houve enorme diminuição na mortalidade na época. Apesar de ser visto hoje 
como algo antiético, este procedimento foi um salto para o desenvolvimento de 
práticas preventivas, pois visava induzir o sistema imunológico a criar resistência 
contra o vírus, já que como foi citado anteriormente, as pessoas que entravam em 
contato pela segunda vez com o vírus, não apresentavam mais sintomas.

Anos mais tarde, Edward Jenner, médico inglês, proporcionou um grande sal-
to nas pesquisas sobre a Imunologia no final do século XVIII. Naquele período, 
Jenner atendia em zonas rurais da Inglaterra e observou que aquelas pessoas que 
contraíram a varíola oriunda dos bois (varíola bovina) se tornavam resistentes à 
varíola acometida pelos humanos. Foi com base nestas observações que o médico 
inglês realizou um experimento inoculando a varíola bovina e posteriormente a 
varíola humana em um garoto de oito anos para provar sua hipótese. Dito e feito. 
O menino, que muitos supunham que fosse seu filho, não manifestou nenhum 
sintoma adverso que pudesse contestar que o mesmo tivesse adoecido pelo vírus.

Embora pareça claro para nós nos dias de hoje, naquela época os médicos 
não sabiam que as doenças, principalmente as infecciosas, eram provocadas por 



história da imunologia: ciência crucial frente à necessidade de estudar e fortalecer a defesa... 169

microrganismos. Mas como depois de todos esses métodos desenvolvidos, ainda 
seria possível não saberem o que causavam as doenças? É simples. Lembra que 
no início deste capítulo foi dito que as pessoas atribuíam as doenças como conse-
quências de seus pecados? Pois bem, algumas pessoas acreditavam que outras já 
nasciam destinadas a desenvolverem determinada doença. Porém, em paralelo, 
Thomas Fuller formulou uma teoria de que as pessoas nasciam com algumas “se-
mentes” que indicariam cada doença que a pessoa desenvolveria, considerando 
desta forma que haveria uma semente diferente para cada doença. (OLIVEIRA; 
KANASHIRO, 2010) O interessante a ser considerado é que esta observação de 
Fuller se aproxima do que conhecemos hoje como o agente etiológico, ou seja, 
o agente causador da doença. Mas apenas cerca de 100 anos depois da teoria de 
Fuller que a teoria microbiana foi descoberta por Louis Pasteur, Robert Koch e 
outros cientistas. Esta descoberta foi crucial para que estes e outros cientistas pu-
dessem estudar e descobrir diversos outros mecanismos que estavam ligados ao 
sistema imunológico e, a partir de então, prevenir e tratar doenças. As vacinas, por 
exemplo, foram uma destas descobertas.

Com base na teoria microbiana, que cada doença era causada por um agente 
específico, Pasteur começou a realizar diversos experimentos cultivando determi-
nados agentes e passou a inoculá-los em animais. Basicamente, Pasteur observou 
que as culturas bacterianas envelhecidas não possuíam mais a capacidade de cau-
sar doenças e matar os animais pois, ao inocular a cultura de bactérias  “velha” 
em algumas galinhas, estas adoeciam, mas não morriam. Em seguida, ao preparar 
nova cultura e inocular nas galinhas, percebeu que elas não adoeciam novamente. 
Assim, o uso do patógeno atenuado serviu para diminuir a virulência de deter-
minado agente, conferindo proteção do corpo contra a doença causada por esse 
agente. Deste modo, Pasteur associou esse mecanismo com a  “variolização” 
 desenvolvida por Jenner rapidamente, atribuindo o nome do princípio das bacté-
rias atenuadas de vacina.

Os desenvolvimentos de vacinas e descobertas citadas até aqui foram cruciais 
para o nascimento da Imunologia no final do século XIX enquanto ciência. Além 
disso, serviram como base para iniciar o estudo de duas grandes descobertas na 
área que buscavam explicar os mecanismos do sistema imunológico com maior 
propriedade. A primeira delas foi o estudo de Elias Metchnikff, no qual explicou 
que ao longo do tempo, o organismo evoluiu e passou a ter em sua composição 
células fagocíticas, elemento fundamental para a primeira resposta imunológica 
do corpo, teoria essa que passou a ser conhecida como teoria da imunidade celu-
lar, caracterizando a chamada imunidade inata. Mas o que essas células faziam 
exatamente? A fagocitose é a ação de digestão e destruição de agentes patogêni-
cos realizada pelos fagócitos, tendo papel importante na defesa do organismo. 
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Já o segundo estudo fundamental para o progresso da Imunologia, foi o trabalho 
de Emil Behring e Paul Ehrlich sobre imunidade humoral, os quais realizaram 
estudos sobre anticorpos capazes de neutralizar toxinas microbianas, com-
preendendo a base para o desenvolvimento do estudo da imunidade chamada 
adquirida. (OLIVEIRA; KANASHIRO, 2010) De forma mais clara, esta teoria fazia 
referência ao soro, fundamental para garantir proteção de organismos vacina-
dos, ou já infectados. Mas isto só foi possível ser constatado após Emile Roux e 
Alexandre Yersin observarem que os sintomas característicos da difteria pode-
riam ser encontrados também em animais com a inserção de toxinas produzidas 
pelas bactérias causadoras da doença. Em 1890, Emil von Behring e Shibasaburo 
Kitasato compreenderam que nas vacinas com as toxinas diftéricas e com toxina 
tetânica inativada havia uma substância que neutralizava as toxinas responsá-
veis pela doença difteria. (OLIVEIRA; KANASHIRO, 2010) Sendo assim, o soro 
do animal vacinado protegeria o próprio animal, e até mesmo um animal que 
recebesse o soro do organismo já vacinado.

É importante salientar que, anos mais tarde, a substância utilizada para neu-
tralizar as toxinas passou a ser chamada de anticorpo, tendo como antígeno o 
nome dado para o composto estranho ao organismo, como as toxinas, capazes 
de estimular a produção de anticorpos. Os experimentos até aqui descritos tive-
ram extrema importância para o avanço da Imunologia, principalmente após os 
estudos da Imunologia Humoral, crucial para que, anos depois, Paul Ehrlich pro-
pusesse a ideia da existência do sistema complemento, o principal intercessor da 
Imunologia Humoral no combate à infecção.

Deste modo, a busca pelo conhecimento da Imunologia sempre estará em pro-
cesso de desenvolvimento, pois a todo momento procura-se entender e, com isso, 
manipular os mecanismos de defesa do organismo para criar estratégias para a 
manutenção da saúde, fazendo dela uma ciência experimental.

imunologia no brasil

A história da Imunologia no Brasil é marcada por grandes nomes responsáveis 
por contribuições na pesquisa, no ensino e na clínica. Um deles, que representa 
os primeiros passos para este desenvolvimento, é Vital Brazil (1865-1950), mé-
dico imunologista e sanitarista; seus estudos e descobertas que datam do final 
do século XIX e início do século XX, são valorizados até os dias atuais. Estudou 
 sobre serpentes, venenos e efeitos no organismo, já que o envenenamento era um 
problema recorrente na época. Diferente de muitos pesquisadores que estavam à 
procura de um único remédio para combater todos os tipos de envenenamento, 
percebeu que deveria tratar cada tipo de serpente e seus respectivos venenos com 
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especificidade, desenvolvendo assim, os soros antiofídicos contra os venenos de 
serpentes brasileiras. (SANT’ANNA, 2014)

Por isso, Vital Brazil é considerado o pioneiro no estudo dos aspectos da 
Imunologia no país, pautando a necessidade de um agente para combater e 
neutralizar toxinas presentes nos venenos de forma singular – a relação antíge-
no-anticorpo, gerando resposta imunológica que fosse apropriada para cada caso. 
Um feito tão essencial que, na atualidade, o seu estudo e descobertas acerca dos 
soros antiofídicos são considerados no meio científico exemplo verdadeiro de 
paixão pela Imunologia, a qual destinou uma vida de muita dedicação que, por 
consequência, salvou inúmeras pessoas.

Só em 1941, a Imunologia brasileira contou com o seu primeiro livro: 
Bacteriologia e Imunologia – Em Suas Aplicações à Medicina e à Higiene, escrito 
pelo professor Otto Bier (1906-1985), um médico imunologista no qual desenvolveu 
o livro educativo contendo 19 edições, todas retificadas por ele, sendo destinado à 
aprendizagem dos estudantes com conhecimentos teóricos e exemplos práticos.

Ao longo da carreira, Otto dedicou-se à pesquisa científica, à docência – con-
tribuindo para a formação de imunologistas importantes, como Paulo Lacerda, 
Maria Brazil Esteves, Maria Siqueira, Reynaldo Furlanetto e Evaldo Trapp. Além 
disso, participou da fundação da Escola Paulista de Medicina – hoje, Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) – tendo trabalhos em institutos e laboratórios no 
âmbito nacional e internacional.

Historicamente, no Brasil, a produção científica em Imunologia se iniciou 
nos Institutos Adolfo Lutz, Butantan, Biológico e Oswaldo Cruz, predominante-
mente em São Paulo e Rio de Janeiro, quando a pesquisa e experimentação nas 
universidades ainda eram tímidas, portanto, importantes centro de geração de 
conhecimento. Atualmente, além dos institutos, é possível encontrar outras rele-
vantes referências do estudo da Imunologia, essencialmente na Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade de Brasília 
(UNB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Escola Paulista de Magistratura (EPM), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Unifesp, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com significativas con-
tribuições na imunopatologia, imunovirologia, alergia, imunoparasitologia, 
imunogenética, imunoquímica, inflamação e transplantação.

Segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), existem 1.601 mé-
dicos titulados em Alergia e Imunologia no Brasil, sendo a atuação desses 
profissionais concentrada na Região Sudeste do país. A Imunologia apresenta 
um mercado de trabalho bem abrangente, podendo o profissional médico tra-
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balhar com atendimento a adultos e crianças. Assim como as demais áreas da 
carreira médica, apresenta bom retorno financeiro. Na Imunologia tem-se como 
predominante o atendimento ambulatorial, contudo, vem crescendo o número de 
imunologistas que atuam em laboratórios e em centros de pesquisa. A Imunologia 
tornou-se abrangente e multidisciplinar, tem uma parceria com outras áreas do 
conhecimento, e vem gerando híbridos conhecimentos como Imunoquímica, 
Imunoparasitologia e Imunogenética. (SCHEFFER et al., 2018)

Os estudos brasileiros na área da Imunologia estão concentrados em Medicina 
Tropical e Parasitologia principalmente. Analisando as publicações no início 
dos anos 2000, foi possível perceber que a Medicina Tropical, a Parasitologia e 
a Medicina Investigativa predominam largamente nestes estudos. Contudo, ao 
longo dos anos, foi possível analisar número crescente de estudos em áreas antes 
pouco atendidas como a Biologia Molecular, a Biologia Celular e a Veterinária.

A Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) representa a comunidade de imu-
nologistas brasileiros. É sediada no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB III) da 
Universidade de São Paulo (USP) e tem como objetivo principal, difundir a pes-
quisa e o ensino em Imunologia no Brasil. A SBI possui atualmente 577 sócios 
ativos, e mais de 1.500 correspondentes eletrônicos. A primeira reunião da socie-
dade ocorreu em dezembro de 1973, na sede da Academia Brasileira de Ciências, 
no centro do Rio de Janeiro. A sua primeira diretoria era composta por: Otto Bier, 
Humberto Rangel, Antônio Oliveira Lima, Ivan Motta, Wilmar Dias da Silva, Nelson 
Monteiro Vaz, Benedito de Oliveira, e Maria Siqueira. (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE IMUNOLOGIA, c2021)

Com quase 50 anos de atividade, a SBI participa ativamente no crescimento 
da Imunologia no Brasil através de diversas atividades, principalmente com a 
atuação de suas regionais, onde realizam um trabalho de divulgação e fomento da 
imunologia em áreas em que a pesquisa é menos desenvolvida. A SBI é sede para 
grandes debates e importante meio de informação, promove durante todo o ano 
palestras, simpósios, workshops, e principalmente congressos, com exposições de 
pesquisas inéditas no Brasil e no exterior.

Ao longo dos anos foi possível perceber o grande crescimento da Imunologia 
brasileira. A partir de 1981, apesar de ser pequena em quantidade, as pesquisas bra-
sileiras em Imunologia representavam enorme qualidade. É também importante 
destacar que a Imunologia contribui com 12,4% de todos os cientistas brasileiros 
mais citados, em todas as áreas. A Imunologia corresponde a mais de 10% de toda 
produção da área biomédica, e suas produções estão concentradas em grande par-
te – cerca de 85 % – nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

Já a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) é fruto da 
união de duas sociedades científicas pioneiras no estudo de doenças alérgicas 
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e  imunológicas – Sociedade Brasileira de Alergia (RJ) e Sociedade de Investigação 
em Alergia e Imunologia (SP). A Sociedade Brasileira de Alergia foi fundada no 
Rio de Janeiro em 3 de dezembro de 1946 e tem dr. João Machado com um dos 
sócios fundadores, mantendo-se ainda referência no atendimento a pacientes 
portadores de doenças alérgicas em Salvador.

Ao longo de mais de quatro décadas, a ASBAI foi crescendo e expandido a sua 
atuação em todo o Brasil, contando atualmente com 21 regionais e cerca de 2 mil 
associados, com sede nacional na cidade de São Paulo. Com o objetivo de ampliar 
a participação junto à comunidade, a ASBAI criou o Dia Nacional da Alergia em 
1999 e em alinhamento com a agenda internacional (WAO) se comemora a Semana 
da Alergia (World Allergy Week), na segunda semana de abril, com foco, em um 
tema específico a cada ano desde 2005.

Em abril de 2013, a ASBAI instituiu a Semana de Imunodeficiências Primárias 
(IDP), realizada na última semana de abril, incluindo evento científico para 
médicos especialistas e evento para a comunidade na sede nacional da ASBAI. 
Em 2016, as atividades desta semana foram ampliadas e realizadas por outras regio-
nais da ASBAI, com o objetivo de atingir também médicos de outras especialidades 
que atendem pacientes com imunodeficiências, a fim de promover o  diagnós - 
tico e tratamento precoce das IDP. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E  
IMUNO  LOGIA, c2021)

imunologia na bahia

Um marco fundamental para implantação e evolução da Imunologia na Bahia, foi a 
criação do Instituto Gonçalo Moniz (IGM), também conhecido como Fiocruz-Bahia. 
A partir de esforços dos governos federal e estadual, no dia 3 de abril de 1950, a Lei 
Estadual nº 262 cria a Fundação Gonçalo Moniz, sediada inicialmente no bairro do 
Canela, na cidade de Salvador. A instituição nasceu com o principal objetivo de pro-
mover e desenvolver os serviços voltados à saúde pública, com foco na realização 
de exames laboratoriais e produção de vacinas e soros demandados pelo Estado. 
Além disso, a fundação tinha como objetivos promover a formação qualificada de 
recursos humanos voltada ao enfrentamento dos problemas de saúde pública na 
Bahia, bem como ao desenvolvimento de pesquisas e firmamento de parcerias com 
as universidades públicas presentes no estado da Bahia.

No ano de 1970, a fundação passa a ser Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz 
(CPqGM), se tornando nos anos seguintes, uma importante unidade de formação 
técnica e científica, bem como uma das principais unidades de pesquisa na Bahia. 
A criação de cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) voltados ao estudo 
de doenças infecciosas e parasitárias tem possibilitado os avanços em pesquisa e 
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em formação científico-acadêmicas, preparando profissionais para atuarem nas 
universidades e em outros centros de pesquisa no estado e no país.

A pesquisa na área de Imunologia na Bahia teve início com o empenho do 
professor da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), Zilton Andrade, através de 
seus estudos sobre as doenças tropicais e imunopatologia. (BARRAL; BARRAL-
NETO, 2007) Falecido em julho de 2020, o professor Zilton Andrade dedicou 
sua vida ao ensino e à pesquisa na Medicina, fundou a Residência Médica em 
Patologia, o mestrado e o doutorado em Patologia na FMB-UFBA. Durante 
muitos anos foi diretor do IGM da Fiocruz-Bahia. Além disso, foi o primeiro con-
ferencista brasileiro na primeira reunião da Sociedade Brasileira de Imunologia. 
Outro momento que liga a vida acadêmica do professor Zilton e a Imunologia é 
a criação da disciplina de Imunologia na FMB, no Departamento de Anatomia 
Patológica e Medicina Legal, no ano de 1978 sob a sua coordenação. O professor 
Zilton Andrade deixa seu legado por meio de 277 artigos publicados e inúmeros 
alunos inspirados.

Uma figura também importante na construção histórica da imunologia mé-
dica na Bahia é o dr. Edgar Marcelino de Carvalho Filho. Formado médico em 
1973, mestre em Medicina e Saúde pela UFBA e especialista em Reumatologia e 
Imunologia pela Universidade da Virgínia em 1991, nos Estados Unidos, seu dese-
jo sempre foi voltar para a Bahia e implementar seus conhecimentos na sua terra 
de origem. Sem vínculos empregatícios e nem recursos para realizar pesquisas, 
recebeu o apoio do dr. Heonir Rocha, seu orientador no mestrado, que nos anos 
seguintes tornou-se reitor da UFBA entre 1998 e 2002.

Inicialmente, dr. Edgar desenvolveu suas pesquisas no laboratório do Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), chefiado pelo dr. Heonir Rocha. 
Naquela ocasião, suas pesquisas eram voltadas para o estudo da população de célu-
las do sangue chamados linfócitos; precisou se acostumar a descer e subir escadas 
para que pudesse preparar e analisar o material em salas de andares diferentes; 
outra peregrinação foi para ter acesso ao equipamento para o estudo proliferação 
de linfócitos, que ficava na Maternidade Climério de Oliveira.

Doutor Edgar foi fundamental também para a criação do Laboratório de 
Imunologia do HUPES, em meados dos anos 1980, contando com apenas três pes-
soas para trabalharem nele, sendo: dr. Edgar e as farmacêuticas bioquímicas Olívia 
Barcelar e Gloria Orge, desenvolvendo estudos sobre a leishmaniose com o propósi-
to de colaborar com o HUPES em atividades assistenciais aos pacientes. Já docente 
da UFBA, o dr. Edgar conseguiu apoio do National Institute of Health (NIH) para 
pesquisar e publicar seus estudos, mais tarde, através da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do governo federal e do governo da Bahia foi fornecido recursos para 
a construção do Laboratório de Imunologia do HUPES, tal como sonhava.
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Aos poucos, outros pesquisadores como Roberto Badaró, Roberto Meyer, 
Manoel Barral-Netto e Aldina Barral foram se juntando ao processo e ampliando as 
funções do laboratório, que passou a ter em seu quadro, estudantes de Medicina, 
mestrandos e outros técnicos de nível superior.

serviço de imunologia hupes/ufba

Já em 1984, com a concepção do plano piloto do HUPES, o Laboratório de 
Pesquisa em Imunologia foi elevado para nível de Serviço de Imunologia (SIM), 
passando a desenvolver três pilares: pesquisa, ensino e assistência. Em 1985, 
vieram as primeiras filiações às corporações nacionais e internacionais de pes-
quisa, como a Fiocruz, do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, Centro 
de Imunologia de Marselha na França e universidades americanas como a 
Universidade Cornell, que possibilitaram o treinamento de vários pesquisado-
res baianos em centros de excelência. Atualmente, o SIM participa de pesquisas 
em colaborações com pesquisadores de outros centros de excelência em pesqui-
sa como dr. Sergio Costa, dr. Kenneth Gollob e dra. Walderez Dultra da UFMG, 
dra. Mary Wilson da Universi dade de Iowa, dr. Marshall Glesby e dr. Warren 
Johnson da Universidade Cornell e dr. Phillip Scott e dra. Fernanda Novais da 
Universidade da Pennsylvania.

Em 1989, o SIM começou a ter reconhecimento internacional e a OMS ofereceu 
suporte aos projetos da instituição, garantindo o seu fortalecimento financeiro, 
aumento das instalações e do número de pesquisadores. Este apoio também am-
pliou pesquisas e permitiu o treinamento de vários pós-graduandos do SIM no 
exterior. Dois anos se passaram e, pela primeira vez, o Instituto Nacional de Saúde 
dos Estados Unidos abriu oportunidades de incentivo à pesquisa para não ameri-
canos. Naquele ano, o SIM foi reconhecido como um dos três centros do mundo 
especializado em Medicina Tropical, vindo a ser reconhecida posteriormente, 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como Núcleo de Excelência.

A abordagem multidisciplinar do SIM vem contribuindo de modo notável para 
esclarecer, através de investigações importantes, aspectos da patogenia, diagnósti-
co e terapêutica de doenças tropicais e negligenciadas, além do atendimento clínico 
em que o SIM realizou ao longo dos anos, dentre vários procedimentos imunológi-
cos para pacientes internados e acompanhados ambulatorialmente no HUPES.

Estas importantes contribuições, fruto não somente da excelência técnica, 
mas do ambiente de companheirismo, amizade, respeito às individualidades e 
da cooperação constante dos membros da equipe, trouxeram várias premiações 
e  reconhecimento pelo trabalho realizado para seus integrantes e para os alunos 
de pós-graduação do SIM.
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Além disso, dentre os ambulatórios do Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgard Santos (COM-HUPES), o ambulatório do SIM foi um dos primei-
ros a prestar assistência a pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA) em Salvador. Nesta fase, enfrentavam-se grandes dificuldades no acom-
panhamento destes pacientes e foi feito um trabalho para reduzir o medo e o 
preconceito que existiam contra a doença por parte dos próprios médicos que difi-
cultavam internamentos, biópsias e realização de exames laboratoriais. Ainda, nas 
regiões com maior frequência de casos de leishmaniose e esquistossomose acom-
panhadas pelos pesquisadores do SIM, foram realizadas atividades de pesquisa, 
prestadas assistência médica à população e atividades educacionais por meio do 
projeto de extensão da UFBA chamado Atividade Curricular em Comunidade, em 
que os alunos desenvolviam “feiras da saúde” pelo interior da Bahia.

O Serviço de Imunologia (SIM) do HUPES vem contribuindo significativa-
mente com vários cursos de pós-graduação em Salvador. Como atividade de 
extensão, os professores permanentes do curso de Pós-Graduação em Medicina da 
Faculdade de Medicina PPGMS/UFBA também coordenam laboratórios e estrutu-
ras com ampla área para assistência e produção de pesquisa, tais como o Programa 
de Controle da Asma na Bahia (ProAR) e Centro de Referência para Avaliação de 
Distúrbios Respiratórios do Sono, ambos coordenados por dr. Adelmir de Souza 
Machado. O ProAR em particular, se destaca como projeto de extensão que tem 
forte inserção social, participando ativamente de iniciativas juntos à comunidade, 
organizações não governamentais (ONGs) e associações de pacientes, o que gera 
benefícios significativos para a sociedade como um todo e como contribuições às 
políticas públicas de enfrentamento destes problemas.

Adicionalmente, o SIM tem oferecido nos últimos anos, a disciplina de 
Imunologia Clínica para alunos da graduação da UFBA com auxílio de pesquisa-
dores e pós-graduandos da equipe do SIM, tais como Edgar Carvalho, Maria Ilma 
Araújo, Roque Pacheco, Amélia de Jesus, Manoel Medeiros Jr., Regis Campos e 
Joanemile P. de Figueiredo.

Para além dos muros da UFBA, o SIM contribuiu com a Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP), oferecendo oportunidade aos alunos des-
ta escola de participarem de reuniões científicas e engajamento em projetos de 
pesquisa, atividades mais frequentes na FMB-UFBA. Anualmente o SIM recebe, 
ainda, estudantes de medicina dos Estados Unidos (EUA) interessados em am-
pliar os seus conhecimentos em doenças tropicais, vindos em sua maioria do 
Medical College of Pennsylvania, que mantém cooperação bilateral.

No ano de 2000, a leishmania e a esquistossomose foram os principais alvos 
de pesquisa porque eram doenças de ocorrência muito frequente na Bahia, re-
cebendo atenção especial também porque não havia método de controle eficaz, 
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inclusive com a carência de drogas, além de não existir vacina. Por ter um dos 
focos mais altos de leishmaniose do país, só comparável ao do Amazonas, a Bahia 
investe maciçamente em pesquisa sobre esta doença. Seu perfil está mudando nos 
últimos anos, com a enfermidade atingindo as metrópoles. Frutos das pesquisas 
desenvolvidas no SIM, foi identificado mudança no tratamento da leishmaniose, 
que é estudado há mais de 60 anos; em pacientes com a leishmaniose que atinge 
as mucosas, a associação do tratamento que já é usado, com a pentamidina, com 
outra droga – a pentoxifilina – aumentava a eficácia, as chances e o tempo de cura. 
Além disso, pesquisadores do SIM foram os primeiros a documentar a eficácia de 
droga por via oral na leishmaniose – a miltefosina, que foi liberada pelo Ministério 
da Saúde em 2018. Atualmente, as linhas de pesquisa concentram-se em leishma-
niose, HTLV, esquistossomose, hanseníase e em urticária.

Como resultado das atividades de pesquisa desenvolvidas, 458 artigos foram 
publicados pelos pesquisadores do SIM desde 1980. Num levantamento relativo 
ao período de 1981 a 1993, obtido em base de dados do Instituto para a Informação 
Científica dos EUA e publicado no jornal Folha de São Paulo da época, em que 
são relacionados os 100 cientistas brasileiros cujas publicações são mais citadas 
na literatura mundial, constam três pesquisadores do SIM: os professores Edgar 
Carvalho, Manoel Barral-Netto e Aldina Barral. O nome do professor Edgar, si-
tuava em quarto lugar entre os 100 pesquisadores brasileiros de maior destaque 
internacional, segundo este mesmo jornal. Também é motivo de orgulho para o 
SIM e para a FMB-UFBA ter outros três professores fazendo parte desta lista: os 
professores Heonir Rocha, Roberto Badaró e José Carlos Bina de Araújo.

O professor Edgar Carvalho foi o vencedor do Prêmio Sendas (nacional) em 
1993, quando seu colega, Manoel Barral-Netto, obteve o segundo lugar. Logo de-
pois, o professor Barral foi homenageado com o título de Pesquisador do Ano na 
UFBA. Atualmente, também pesquisador da Fiocruz-Bahia, dr. Edgar foi conside-
rado pelo site Expertscape como o maior especialista em leishmaniose do mundo. 
A classificação foi feita com base nas publicações científicas, tendo sido docu-
mentado que dr. Edgar publicou 84 artigos sobre o tema durante os anos de 2010 
a 2021. No ranking com 66 cientistas que mais publicaram sobre esta doença no 
mundo, também constam os pesquisadores Aldina Barral e Manoel Barral-Netto. 
Em publicação de 04 de novembro de 2021 do Diário Oficial da União, dr. Edgar foi 
promovido na Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de Grã-Cruz.

Nos últimos 41 anos, o SIM vem sendo reconhecido como núcleo de excelên-
cia internacional na área de pesquisa em Imunologia e vem recebendo apoio de 
 diversas instituições: Strengthening Grants – Organização Mundial de Saúde (1989 
a 1994); sucessivas renovações do Tropical Medicine Research Center (TMRC) – 
National Institutes of Health (NIH) em 1996, 2002, 2007, 2012 e 2017; Núcleo de 
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Excelência pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) em 1996; Instituto de 
Ciência e Tecnologia em Doenças Tropicais (INCT-CT) MCT de 2009 a 2015 e 
Centro líder do Brasil no National Institute for Health Research (NIHR).

Continuando a história da Imunologia na Bahia, dois grandes nomes são repre-
sentados pelo casal de médicos Aldina Maria Prado Barral e Manoel Barral-Netto, 
ambos graduados pela UFBA, pesquisadores titulares da Fiocruz e membros da 
Academia Brasileira de Ciências. Durante suas vidas, contribuíram com diver-
sos trabalhos e pesquisas sobre a área. Além dra. Aldina ser membro titular da 
Academia de Ciências da Bahia e professora da UFBA, possui experiência na área de 
Parasitologia, focada principalmente em Protozoologia, Parasitária Humana, reali-
zando diversos trabalhos sobre leishmaniose, leishmania e Imunologia Aplicada.

Já dr. Manoel Barral-Netto, atualmente é coordenador da Ordem Nacional do 
Mérito Científico, e vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da 
Fiocruz. Durante o curso de Medicina, sempre preferiu mais a vertente laborato-
rial e se interessava de fato pela pesquisa científica, e assim, ingressou no grupo 
de pesquisa do professor Zilton Andrade, que tinha foco na Parasitologia, mas 
também tratava acerca da Imunologia. Ao longo do tempo, o professor Zilton ofe-
receu-lhe a possibilidade de realizar um curso oferecido pela OMS em São Paulo, 
mediado pelo renomado professor Otto Bier, no qual enriqueceu ainda mais o seu 
percurso. Após a sua formação, estudou no Instituto de Pesquisa Biomédica de 
Seattle, nos Estados Unidos, em seguida ao voltar para a Bahia, realiza mestrado 
e doutorado, se dedicando à área de imunorregulação das doenças parasitárias, 
essencialmente leishmanioses e malária.

A Imunologia também se desenvolve pelo lado das organizações da sociedade 
civil. Na Bahia, em 2004, pacientes portadores de lúpus fundaram a organização 
Lúpicos Organizados da Bahia (LOBA), organização para agregar pacientes portado-
res desta doença autoimune, com o propósito de apoiar pessoas que recebem esse 
diagnóstico, informá-las sobre o que é o lúpus na perspectiva dos pacientes, e lutar 
por políticas públicas de saúde voltadas para estes indivíduos. Desde então, a LOBA 
realizou atividades junto a universidades e faculdades conscientizando estudantes 
de saúde sobre o que é o lúpus, sob a perspectiva dos pacientes; realizou mobilizações 
para campanhas do mês de conscientização sobre o lúpus, que ocorre em maio; e já 
garantiu, do poder público de Salvador e de algumas cidades do interior da Bahia, o 
fornecimento de protetor solar, medicamentos e outros benefícios.

labimuno ics/ufba

O Laboratório de Imunologia, também conhecido pela sigla LABIMUNO, foi 
criado em 1982, ocupando uma sala de 37m2, no segundo andar do Instituto de 
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Ciências da Saúde (ICS) da UFBA. Participavam deste momento inicial os profes-
sores Roberto Meyer e Ivana Nascimento e os estudantes estagiários (iniciação 
científica) Amélia de Jesus, Roque Almeida, Eduardo Hage, Eduardo Borges dos 
Reis, Ana Elizabeth D’Oliveira, Marta Leite e Mônica Moreno. Ainda neste mesmo 
ano, Denise Lemaire, então servidora do MEC, passou a integrar o quadro des-
te laboratório. Através de um pequeno financiamento pelo CNPq, os primeiros 
equipamentos e materiais de consumo para pesquisa foram adquiridos. Um novo 
financiamento, desta vez da FINEP, foi obtido em 1983, melhorando bastante as 
condições de trabalho. A obtenção de tais créditos contou com o decisivo apoio 
dos professores Moacyr Moura Costa e Jutorib Lima.

Os anos entre 1983 e 1984 foram marcados pelo ingresso de Robert Schaer e de 
Cláudia Brodskyn, como professores. Neste período, algumas publicações ainda 
foram feitas sobre histoquímica, em colaboração com o dr. Túlio Miraglia, então 
professor titular de Histologia, do Departamento de Biomorfologia, de onde ti-
nham vindo os professores Roberto Meyer e Ivana Nascimento. Songelí Freire e 
Gubio Soares Campos ingressaram como bolsistas de iniciação científica e, após 
concluírem seus cursos de graduação em Farmácia/Bioquímica na UFBA em 1986, 
passaram a fazer parte do quadro de funcionários da UFBA, como farmacêuti-
cos. Atualmente, Gubio Campos é professor de Microbiologia e coordenador do 
Laboratório de Virologia do ICS-UFBA e foi o descobridor do zica vírus no Brasil 
em abril de 2015 na cidade de Camaçari (BA).

Os projetos de pesquisa iniciais também foram realizados na área da Imuno-
logia Veterinária. Em colaboração com a antiga Empresa de Pesquisa Agropecuária 
da Bahia (EBAPA), hoje Empresa Baiana de Pesquisa Agrícola (EBDA), foram tes-
tadas vacinas contra o mal do caroço dos caprinos (linfadenite caseosa) e  foram 
desenvolvidos testes de diagnóstico imunológico e por métodos de Biologia 
Molecular para detecção desta enfermidade. Neste mesmo laboratório, vem sendo 
estudado aspectos da relação do agente etiológico Corynebacterium pseudotuber-
culosis, agente da linfadenite caseosa nos caprinos. Atualmente, outras linhas 
de pesquisa vêm sendo estudadas como a avaliação do estado de imunidade aos 
 vírus das hepatites em profissionais da área da saúde, imunidade na periodontite, 
mutações relacionadas com a predisposição hereditária para o câncer, estudo do 
papel das citocinas angiogênicas e de drogas extraídas de plantas regionais sobre 
linhagens de células de tumores do tecido nervoso.

O ano de 1988 marcou a instalação do Laboratório de Imunologia e Biologia 
Molecular, em área originalmente ocupada pela antiga cantina do ICS e na época 
sendo usada como depósito de móveis e equipamentos inservíveis, além de restos 
de materiais de construção. Este laboratório foi implantado com recursos da FINEP 
e do governo do estado da Bahia. Novos equipamentos possibilitaram a amplia-
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ção da abrangência das pesquisas, agora também envolvendo técnicas de Biologia 
Molecular. Neste mesmo ano, o LABIMUNO ganhou um reforço especial: Maria 
de Fátima Dias Costa, que juntamente com Roberto Meyer e Ivana Nascimento, 
estes do ICS e Ajax Atta, da Faculdade de Farmácia e Moysés Sadigursky, Edgar 
Carvalho e Manoel Barral, da Faculdade de Medicina, criam o Programa de Pós-
Graduação em Imunologia (PPGIm). No ano seguinte, Lain Pontes de Carvalho 
e Mitermayer Galvão se incorporam ao corpo docente do curso. No ano 2000 
assumiu como secretária Dilcea Reis de Oliveira, que além de muito dedicada e 
eficiente tem a memória do curso.

Desde sua implantação há 32 anos, e até hoje, o PPGIm tem realizado ativida-
des que vão além daquelas inerentes à formação acadêmica (docência e pesquisa), 
como por exemplo as atividades de educação continuada e atenção à saúde voltada 
às comunidades do município de Salvador. Estes serviços são prestados junto ao 
ambulatório de Imunologia e Infectologia do HUPES e envolve a participação de 
professores do programa bem como o envolvimento de alunos de mestrado e dou-
torado, que participam de atividades voltadas à pesquisa e a Medicina Laboratorial 
focadas no diagnóstico. Além disso, os professores e alunos do programa contri-
buem com a formação continuada através de cursos e atividades extensionistas que 
visam por exemplo, a capacitação de profissionais em saúde nos conhecimentos 
inerentes a área de Imunologia. A exemplo destes cursos, destaca-se o curso de ve-
rão em Imunologia, que em março de 2021 ocorreu em sua 8ª edição, permitindo a 
capacitação, formação e até captação de novos alunos para o programa, bem como 
possibilitando a criação de parcerias interinstitucionais no Brasil e fora do país.

No ensino de graduação, o LABIMUNO é responsável pelas disciplinas Imuno-
logia I, Imunologia Básica I e II e Fundamentos de Biotecnologia Aplicados à Saúde, 
oferecidas para alunos da maioria dos cursos da área biomédica. Ainda para o en-
sino de graduação, oferece vagas para estágio em Imunodiagnóstico, dirigidas para 
estudantes do curso de Farmácia.

Na área da extensão, realiza-se desde 1992 exames para pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), atualmente totalizando cerca de 250.000 testes/ano, en-
tre dosagens de hormônios, marcadores tumorais, drogas contra rejeição de 
transplantes, sorologia para as principais doenças infectocontagiosas, imuno-
fenotipagem de hemopatias malignas, cariótipos utilizando hibridização com 
sondas de ácidos nucléicos e detecção de mutações relacionadas com o câncer.

Desde 2013, é responsável, nas regiões sul e sudeste do estado da Bahia, pela 
Programa Estadual de Triagem Pré-Natal em Papel de Filtro na Rede Cegonha. 
Os  recursos obtidos a partir deste serviço prestado ao SUS tem sido de grande 
 importância para a manutenção e desenvolvimento de ações acadêmicas, não 
apenas para aqueles referentes aos campos de prática para atividades de ensino e 
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pesquisa, no âmbito deste laboratório, como também em vários outros setores do 
ICS. Nos últimos 10 anos, foram realizados 2.345.084 exames, publicados 72 tra-
balhos completos em periódicos e 102 alunos concluíram mestrado e doutorado 
no LABIMUNO.

o programa de controle da asma na bahia – proar

Em 2003, foi criado o ProAR a partir de um projeto de extensão vinculado à 
Faculdade de Medicina da UFBA, com o objetivo de coordenar as ações de preven-
ção e assistência a pacientes portadores de asma no SUS, buscando assegurar o 
fornecimento de medicações gratuitas com regularidade.

Inicialmente, o ambulatório do ProAR funcionou nas instalações da Faculdade 
de Medicina, no Terreiro de Jesus e no ICS-UFBA. Com o tempo, foi necessário am-
pliar o espaço para prestar assistência multiprofissional adequada e os projetos de 
pesquisa executados em parceria com instituições internacionais, ajudaram a finan-
ciar a modernização do espaço. Atualmente, o Ambulatório Central de Referência 
do ProAR, coordenado pelo professor Adelmir Souza-Machado, juntamente com o 
Núcleo de Excelência em Asma da UFBA, coordenado pelo professor Álvaro Cruz, 
está localizado no sétimo andar do Multicentro de Saúde Carlos Gomes.

O ProAR além de se destacar como projeto de extensão da UFBA, é um exem-
plo da importância do tratamento adequado na qualidade de vida dos portadores 
de doenças respiratórias, especialmente asma. Em um dos estudos em publicado 
em 2010 pela World Allergy Organizations Journal (CRUZ et al., 2010), foi possível 
observar redução de 85% das idas a emergências, 90% das hospitalizações e 67% 
da necessidade de uso de corticoide oral devido à exacerbação das crises em por-
tadores de asma acompanhados pelo ProAR. Em 47% dos casos um dos membros 
da família havia perdido o emprego devido à asma e com o controle desta foi pos-
sível a volta ao mercado de trabalho.

Além de assistência médica, pesquisa e extensão universitária, o ProAR vem pro-
movendo cursos de atualização e capacitação em asma grave, destinados a médicos 
e residentes de Medicina gratuitamente, disponibilizando vagas para profissionais 
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), permitindo, assim, vincular o 
paciente com asma à equipe de saúde das unidades básicas da Bahia.

Em 2007, o ProAR foi adotado pela OMS como um programa modelo para o 
controle da asma em países de renda baixa ou média. O grupo de pesquisadores 
do ProAR e do Núcleo de Excelência em Asma do SIM-HUPES-UFBA na época 
 liderado pelo prof. Edgar Carvalho, juntamente com o grupo do Projeto SCAALA 
(Social Change Asthma and Allergy in Latin America), que reúne pesquisadores 
do ISC-UFBA liderado pelo professor Maurício Barreto e do ICS-UFBA incluindo 
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as professoras Neuza Neves e Camila Figueiredo, constituíram um dos principais 
polos de pesquisa em asma da América Latina. O programa já contou com o finan-
ciamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), do 
CNPq, da Fundação Wellcome e da empresa GlaxoSmithKline da Inglaterra.

A partir de 2010, a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, 
por meio da portaria SAS/MS nº 709, aprovou o Protocolo Clínico e as Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) – asma, tendo como um dos propósitos a regulamentação da 
dispensação de medicamentos previstos, estabelecendo que os gestores estaduais 
e municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, deveriam estru-
turar uma rede assistencial, definindo os serviços referenciais e os fluxos para o 
atendimento dos indivíduos com asma. A Portaria GM/MS nº 971, de 15 de maio 
de 2012, que dispõe sobre o programa da Farmácia Popular instituiu a gratuidade 
para a dispensação de medicamentos de uso contínuo indicados para o controle 
da asma e medicamentos utilizados para o alívio dos sintomas durante as exacer-
bações, também chamadas “crises” de asma.

Após 11 anos, o PCDT para asma foi atualizado em 2021, o que impediu a in-
clusão racional de tecnologias que há anos são usadas em outros países, inclusive 
na América Latina, dando espaço para judicializações em larga escala. Falta ainda 
assegurar o acesso a exames essenciais para doenças respiratórias, tais como espi-
rometria (que mede a função pulmonar) que, pela indisponibilidade, geram filas 
de espera retardando a conduta terapêutica.

Recentemente, durante o Congresso da UFBA, pesquisas de pós-graduação que 
tem como objetivo melhorar o tratamento da asma e a qualidade de vida dos pa-
cientes sobre a orientação do professor Álvaro Cruz, foram apresentadas. Um destes 
trabalhos investiga a associação entre asma e a contagem no sangue periférico de 
um tipo de leucócito, o eosinófilo, como “biomarcador”. A expectativa é que, a partir 
de exame de sangue corriqueiro, seja possível identificar o tipo de asma que afeta 
cada paciente e assim orientar o tratamento da asma grave mais adequado, nos ca-
sos em que o tratamento habitual não é suficiente para o controle da doença.

serviço de alergia e imunologia da sesab

A prevalência de doenças alérgicas e imunológicas vem aumentando nos últimos 
anos em todo mundo, particularmente nos grandes centros urbanos, a exemplo 
de Salvador. Em torno de 30% da população geral apresenta alergias respiratórias 
como rinite e asma, além das alergias cutâneas, representadas pela urticária, der-
matite atópica ou de contato. Além disso, existem outros quadros alérgicos que 
afetam outros órgãos como alergia a medicamentos, alergia a insetos, alergia ali-
mentar e anafilaxia. Há também doenças decorrentes de desordens imunológicas 
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como doenças autoimunes e as imunodeficiências primárias, também chamadas 
erros inatos da imunidade.

Até 2008, os serviços públicos de saúde na Bahia eram extremamente carentes 
da presença de profissionais na área de Alergia e Imunologia, pois não havia alergo-
logistas no quadro de médicos da Sesab. Até então, os pacientes que apresentavam 
doenças respiratórias alérgicas contavam apenas com o ProAR e o ambulatório 
de alergia e imunologia do COM-HUPES-UFBA, onde os alergologistas eram mé-
dicos voluntários que, em paralelo à assistência médica, desenvolviam projetos 
de pesquisa de pós-graduações da UFBA. O primeiro concurso público na área 
de Alergia e Imunologia promovido pelo governo da Bahia, ocorreu em 2008 e 
após quatro anos, foram contratados mais médicos, sendo implantado o Serviço 
Especializado no Tratamento das Alergias no Estado da Bahia (SETAB), iniciativa 
inédita na Bahia.

Desde então, o SETAB vem prestando assistência médica pelo SUS tentan-
do suprir a demanda crescente de pacientes com alergias respiratórias, alergias 
cutâneas (urticária/angioedema, dermatite de contato, dermatite atópica), aler-
gia medicamentosa, alergia alimentar, alergia a himenópteros e erros inatos da 
imunidade, funcionando em regime ambulatorial, atuando na capacitação de 
profissionais de saúde para o manejo adequado das doenças alérgicas através da 
criação de protocolos de atendimento permitindo o vínculo do paciente à equipe 
de saúde das unidades básicas da Bahia, além de realização de exames e reuniões 
educativas regulares com os pacientes.

imunologia e pandemia

No final de 2019, a China vivenciou casos graves de pneumonia provocados 
por uma mutação do coronavírus, o que causou enorme preocupação no país. 
Inicialmente, descreveram o comércio de carnes de determinadas aves e morcegos 
como a principal fonte de contágio, já que consideravam esses animais os princi-
pais hospedeiros do vírus. Após o estudo do seu genoma, realizado por diversos 
médicos e cientistas, o vírus em questão ficou conhecido como “novo coronaví-
rus” (SARS-CoV-2). Mas, foi devido à disseminação descontrolada do vírus por sua 
alta contagiosidade a partir da via respiratória e rápida evolução da doença, que 
se espalhou pelo mundo, levando a OMS, em março de 2020, a declarar o cenário 
como uma pandemia global.

A infecção por SARS-CoV-2 envolve diferentes manifestações e, por isso, o seu 
combate deve ser feito a partir ação conjunta das sociedades, dos governos e das 
diversas áreas da saúde, justamente porque transcende desde resfriados comuns 
até síndrome respiratória aguda grave, podendo ocorrer também distúrbios neu-
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rológicos, imunopatologias e coagulopatias. A Imunologia é fundamental em todo 
o processo que envolve as patologias, já que estuda justamente o sistema de defesa 
do corpo humano e em meio à pandemia do novo coronavírus não é diferente, 
já que ela executa imprescindível importância de forma que os profissionais da 
área ocupam a linha de frente no combate à doença, tratando desde os pacien-
tes acometidos por manifestações de baixa, intermediária e alta complexidade. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA, 2020)

Frente à uma doença cheia de mistérios que causa inúmeras mortes, e novas 
descobertas, os imunologistas procuram entender como o vírus age no organismo, 
como o sistema imunológico tenta se defender, visto que o SARS-CoV-2 pode ser 
assintomático em alguns indivíduos e em outros deixar sequelas no corpo quando 
não for letal. Os pesquisadores investigam também fatores de riscos e genéticos 
que possivelmente possam influenciar na evolução da doença, como problemas 
cardiovasculares, diabetes, obesidade, insuficiência renal e hipertensão arterial 
sistêmica (HAS). Todo esse trabalho vem ajudando as autoridades de saúde de 
todo o mundo a buscar estratégias de prevenção, contenção, tratamento e cura 
desta doença.

O campo da Imunologia tem acelerado crescimento, essencialmente nesse 
momento pandêmico e cada vez mais a sua importância e contribuição tem sido 
valorizada. A atuação dos profissionais de saúde também vem sendo reconhecida, 
apresentando avanço nas pesquisas e por essa razão, em tempo recorde, um gran-
de número de vacinas foi e está sendo elaboradas, para que o mais rápido possível 
a maior quantidade de pessoas sejam imunizadas. (ALENCAR, 2021)

Dentre as descobertas, um dos fatos que chama a atenção é que em pacientes 
que esperava-se desenvolver quadros mais graves quando infectados pela covid-19 
como os imunossuprimidos, portadores de imunodeficiências primárias e aque-
les com alergias respiratórias, as pesquisam mostram que estes não apresentam 
susceptibilidade maior para a infecção pelo vírus, portanto, não foram incluí-
dos grupos de risco para o desenvolvimento das formas mais graves da doença. 
(AARESTRUP, 2020)

No entanto, o risco de morte por covid-19 aumentou em asmáticos que pre-
cisaram de corticoide por via oral ou endovenosa para o controle da sua asma 
recentemente. Desta forma, mais uma vez ficou evidente a importância de ser es-
tabelecido estratégias para manter o controle dos sintomas da asma, para reduzir 
o risco de exacerbações graves e a necessidade do uso de corticoide sistêmico.

De modo geral, é essencial ter boa imunidade para evitar a infecção incenti-
vando alimentação adequada, a prática de atividades físicas e, claro, a vacinação, 
já que ela estimula o organismo na produção de resposta imunológica, sendo a 
principal aliada da Imunologia em casos de infecções bacterianas e virais, como 
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é o caso da covid-19, diminuindo a cadeia de transmissão entre as pessoas. Mas, 
mesmo havendo inúmeras vacinas, com tecnologias diferentes para oferecer mais 
segurança, os imunologistas reforçam a importância das demais medidas de con-
trole para a proteção contra a doença, tais como o distanciamento social, uso de 
máscaras, lavagens das mãos e uso de álcool em gel.

futurismo

Ao longo deste capítulo, pudemos acompanhar o progresso que a Imunologia tem 
passado desde as formas mais antigas de conhecimento, até os dias atuais. Desta 
forma, vem sendo observado o crescimento cada vez mais expressivo e significa-
tivo do campo da Imunologia não só como geração de conhecimento, mas como 
ciência que tem possibilitado fornecer instrumentos para a compreensão clara 
do processo de adoecimento de determinadas doenças, proporcionando chegar 
a determinados diagnósticos e a melhor forma de tratamento. Além disso, o co-
nhecimento acerca dos mecanismos do sistema imunológico tem possibilitado às 
outras áreas, principalmente das ciências biomédicas, um avanço significativo ao 
mesmo tempo em que fornece possibilidade de ampliação da compreensão de no-
vas estratégias de abordagem singular para cada indivíduo.

Ao passo que novos avanços na Imunologia são impulsionados, é possível a 
cada dia realizar novas descobertas na área da Medicina. Sendo assim, médicos e 
cientistas têm intensificado estudos que trazem boas expectativas no tratamento 
de doenças em que ainda não se há terapia ou com terapias ainda ineficientes, 
como é o caso da terapia gênica. Essa técnica, apesar de ainda estar sendo estuda-
da e aprimorada para garantir a segurança e eficiência na sua utilização, consiste 
em introduzir genes novos e manipulados para atingir determinados objetivos 
terapêuticos. (NARDI; TEIXEIRA; SILVA, 2002) Assim, já foram alvo de muito es-
tudo em pesquisas científicas, muitas das intervenções utilizadas de forma segura 
hoje em dia e há ainda boas perspectivas no que diz respeito a novas estratégias no 
tratamento de enfermidades.

Ainda falando sobre os avanços na Imunologia, é importante destacar o 
advento dos anticorpos monoclonais e o advento dos fatores de crescimento. 
Graças ao avanço da biotecnologia, foi possível produzir em laboratório anticor-
pos monoclonais, que são importantes ferramentas no diagnóstico de diversos 
exames laboratoriais. Além disso, recentemente, os anticorpos monoclonais 
também têm sido aplicados na terapia de diversas doenças, principalmente no 
tratamento de diversos tipos de câncer, doenças autoimunes e na asma, como 
exemplos. Desta maneira, já é realidade na prática clínica, o uso de anticorpos 
monoclonais terapêuticos.
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conclusões

A Imunologia é ciência de abrangência multidisciplinar e que dentro das áreas 
biomédicas, contribuiu e continua a contribuir para a compreensão de aspectos e 
mecanismos associados a defesa orgânica, terapêutica e diagnóstico de doenças 
que acometem o homem. Seus fundamentos foram e continuam sendo alvo de 
investigações e pesquisas científicas em todo o mundo. Importantes descobertas 
imunológicas se concretizaram em benefícios fundamentais para a saúde pública 
mundial, como as vacinas e o desenvolvimento da sorologia diagnóstica e tera-
pêutica, como pudemos observar na trajetória histórica contada neste capítulo. 
Contudo, os esforços não param e mais avanços científicos são necessários para 
aprofundar o conhecimento sobre a patogenia e resposta imunológica para mui-
tas doenças ainda pouco esclarecidas nestes aspectos.

Neste sentido, importantes avanços têm ocorrido no Brasil e principalmente 
no estado da Bahia, nas últimas décadas. Como podemos constatar, houve cres-
cimento em investimentos na pesquisa, na formação de recursos humanos e na 
ampliação do conhecimento em Imunologia, com a implementação da área nas 
matrizes curriculares de instituições de ensino superior e criação de cursos de 
aperfeiçoamento e pós-graduações. Além disso, o aumento do número de pesqui-
sas e publicações científicas no país e na Bahia, corroboram com este fato.

Nesta perspectiva, entendemos a Imunologia como área biomédica que sem-
pre estará se desenvolvendo, porque os desafios são inúmeros na compreensão 
de processos patológicos e da montagem de defesa para as diversas doenças que 
cercam o homem.

referências

35 ANOS LABIMUNO UFBA: Instituto de Ciências da Saúde. Disponível em: 
http://35anos.labimuno.ufba.br/. Acesso em: 25 nov. 2021.

AARESTRUP, F. M. Imunopatologia da COVID-19 e suas implicações clínicas. 
Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 172-180, abr./jun. 
2020. Disponível em: http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1082. Acesso em: 
21 ago. 2021.

ALENCAR, I. Os desafios da Imunologia na pandemia de COVID-19. Cremepe, Recife, 
29 abr. 2021. Disponível em: https://www.cremepe.org.br/2021/04/29/os-desafios-da-
imunologia-na-pandemia-de-covid-19/. Acesso em: 30 ago. 2021.

http://35anos.labimuno.ufba.br/
http://aaai-asbai.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1082
https://www.cremepe.org.br/2021/04/29/os-desafios-da-imunologia-na-pandemia-de-covid-19/
https://www.cremepe.org.br/2021/04/29/os-desafios-da-imunologia-na-pandemia-de-covid-19/


história da imunologia: ciência crucial frente à necessidade de estudar e fortalecer a defesa... 187

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA. ASBAI: Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia. São Paulo, c2021. Disponível em: https://asbai.org.br/historia/. 
Acesso em: 6 dez. 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA. O papel do Alergista/
Imunologista Clínico na pandemia COVID-19. São Paulo, 17 abr. 2020. Disponível em: 
https://asbai.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Doc_Papel_do_Alergista_na_COVID.
pdf. Acesso em: 27 ago. 2021.

BARRAL, A.; BARRAL-NETTO. Uma breve perspectiva da Imunologia no Brasil e na 
Bahia. Gazeta Médica da Bahia, Salvador, v. 77, n. 2, p. 241-244, 2007. Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14714/2/Barral%20A%20Uma%20breve....
pdf. Acesso em: 27 ago. 2021.

BEGLIOMINI, H. Cadeira n° 104 – Patrono, Otto Bier. Academia de Medicina de São 
Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/
biografias/109/BIOGRAFIA-OTTO-GUILHERME-BIER.pdf. Acesso em: 27 ago. 2021.

BORGES, T. Edgar de Carvalho Filho: o médico que trouxe a imunologia para a Bahia. 
Correio24horas, Salvador, 25 jun. 2020. Disponível em: https://especiais.correio24horas.
com.br/ocerebrodaufba/edgardecarvalhofilho-2/. Acesso em: 7 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Decretos de 3 de novembro de 
2021. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 159, n. 207, p. 239, 4 nov. 2021. 
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-3-de-novembro-
de-2021-356863820. Acesso em: 3 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Ambulatório de Urticária do Hupes recebe certificação 
internacional. [Salvador], 2017. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/
comunicacao/noticias/ambulatorio-de-urticaria-do-hupes-recebe-certificacao-
internacional. Acesso em: 29 nov. 2021.

COSTA, S. L. (org.). Avanços da Pesquisa em Imunologia na Bahia: 30 Anos de 
contribuição do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da UFBA. Salvador: 
Edufba, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/30950/4/
AvancosEmPesquisa.pdf. Acesso em: 22 nov. 2021.

CRUZ, A. A. et al. The impact of a program for control of asthma in a low-income 
setting. World Allergy Organization Journal, Philadelphia, v. 3, n. 4, p. 167-174, Apr. 2010.

EXPOPPGIM: EXPOSIÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
IMUNOLOGIA DA UFBA, 19., 2019, Salvador. Anais [...]. Revista de Ciências Médicas e 
Biológicas. Salvador: Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, 
v. 19, n. 1, supl. 1, jul./dez. 2020. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/
cmbio/article/view/38286/23957. Acesso em: 25 nov. 2021.

FIOCRUZ BAHIA. Pesquisador da Fiocruz BA é considerado maior especialista em 
leishmaniose cutânea do mundo. [Salvador], 11 mar. 2021. Disponível em: https://portal.

https://asbai.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Doc_Papel_do_Alergista_na_COVID.pdf
https://asbai.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Doc_Papel_do_Alergista_na_COVID.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14714/2/Barral%20A%20Uma%20breve....pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14714/2/Barral%20A%20Uma%20breve....pdf
https://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/109/BIOGRAFIA-OTTO-GUILHERME-BIER.pdf
https://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/109/BIOGRAFIA-OTTO-GUILHERME-BIER.pdf
https://especiais.correio24horas.com.br/ocerebrodaufba/edgardecarvalhofilho-2/
https://especiais.correio24horas.com.br/ocerebrodaufba/edgardecarvalhofilho-2/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-3-de-novembro-de-2021-356863820
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-3-de-novembro-de-2021-356863820
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ambulatorio-de-urticaria-do-hupes-recebe-certificacao-internacional
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ambulatorio-de-urticaria-do-hupes-recebe-certificacao-internacional
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ambulatorio-de-urticaria-do-hupes-recebe-certificacao-internacional
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/30950/4/AvancosEmPesquisa.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/30950/4/AvancosEmPesquisa.pdf
https://periodicos.ufba.br/index.php/cmbio/article/view/38286/23957
https://periodicos.ufba.br/index.php/cmbio/article/view/38286/23957
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisador-da-fiocruz-ba-e-considerado-maior-especialista-em-leishmaniose-cutanea-do-mundo


história da medicina188

fiocruz.br/noticia/pesquisador-da-fiocruz-ba-e-considerado-maior-especialista-em-
leishmaniose-cutanea-do-mundo. 3 de dez 2021.

FUNDAÇÃO PROAR. Em que acreditamos. [Salvador], c2020. Disponível em: https://
www.fundacaoproar.org.br/em-que-acreditamos. Acesso em: 3 dez. 2021.

FUNDAÇÃO PROAR. Por uma vida com mais ar. [Salvador], c2020. Disponível em: 
https://www.fundacaoproar.org.br/. Acesso em: 3 dez. 2021.

GLOBAL INICIATIVE FOR ASTHMA. GINA guidance about COVID-19 and asthma. 
Fontana, WI, 30 March 2021. Disponível em: https://ginasthma.org/wp-content/
uploads/2021/03/21_03_30-GINA-COVID-19-and-asthma.pdf. Acesso em: 10 dez. 2021.

IMUNE. In: ORIGEM da Palavra. [S. l.: s. n.], c2022. Disponível em: https://
origemdapalavra.com.br/palavras/imune/. Acesso em: 31 ago. 2021.

INSTITUTO VITAL BRAZIL. Vital Brazil Mineiro da Campanha. Niterói, [201-]. 
Disponível em: http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/historia-cientista.html. Acesso em: 
3 set. 2021.

NARDI, N. B.; TEIXEIRA, L. A. K.; SILVA, E. F. A. Terapia Gênica. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 109-116, 2002. Disponível em: https://www.scielo.
br/j/csc/a/RgnQzCvM9tBxBgMgdLRzXbQ/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 out. 
2021.

NÚCLEO de Excelência em Asma da UFBA e ProAR reinauguram ambulatório de 
referência. UFBA. UFBA em Pauta, Salvador, 25 jul. 2016. Disponível em: https://www.
ufba.br/ufba_em_pauta/n%C3%BAcleo-de-excel%C3%AAncia-em-asma-da-ufba-e-
proar-reinauguram-ambulat%C3%B3rio-de-refer%C3%AAncia. Acesso em: 25 nov. 2021.

OLIVEIRA, L. M. G. B.; KANASHIRO, M. M. Imunologia. Rio de Janeiro: Fundação 
CECIERJ, 2010. vol. 1. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/
covid19/BIBLIOTECA_3_ANO_HAB_ANALISES_CLINICAS_IMUNOLOGIA-Vol_1_
CEDERJ.pdf. Acesso em: 4 out. 2021.

SANT’ANNA, O. A. Vital Brazil e as origens da imunologia: a caracterização da 
especificidade na resposta imune. Cadernos de História da Ciência, São Paulo, v. 10, n. 1, 
p. 161-168, 2014. Disponível em: https://bibliotecadigital.butantan.gov.br/arquivos/38/
PDF/8.pdf. Acesso em: 17 set 2021.

SCHEFFER, M. et al. Demografia Médica no Brasil 2018. São Paulo: Faculdade de 
Medicina da USP, 2018. Disponível em: https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/
DemografiaMedica2018.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

SILVA, A. A. S. O programa UFBA em campo – ACC: Sua contribuição na formação do 
estudante. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2007. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10261. Acesso em: 
6 dez. 2021.

https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisador-da-fiocruz-ba-e-considerado-maior-especialista-em-leishmaniose-cutanea-do-mundo
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisador-da-fiocruz-ba-e-considerado-maior-especialista-em-leishmaniose-cutanea-do-mundo
https://www.fundacaoproar.org.br/em-que-acreditamos
https://www.fundacaoproar.org.br/em-que-acreditamos
https://www.fundacaoproar.org.br/
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/03/21_03_30-GINA-COVID-19-and-asthma.pdf
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/03/21_03_30-GINA-COVID-19-and-asthma.pdf
https://origemdapalavra.com.br/palavras/imune/
https://origemdapalavra.com.br/palavras/imune/
http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/historia-cientista.html
https://www.scielo.br/j/csc/a/RgnQzCvM9tBxBgMgdLRzXbQ/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/RgnQzCvM9tBxBgMgdLRzXbQ/?format=pdf&lang=pt
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/n%C3%BAcleo-de-excel%C3%AAncia-em-asma-da-ufba-e-proar-reinauguram-ambulat%C3%B3rio-de-refer%C3%AAncia
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/n%C3%BAcleo-de-excel%C3%AAncia-em-asma-da-ufba-e-proar-reinauguram-ambulat%C3%B3rio-de-refer%C3%AAncia
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/n%C3%BAcleo-de-excel%C3%AAncia-em-asma-da-ufba-e-proar-reinauguram-ambulat%C3%B3rio-de-refer%C3%AAncia
https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/covid19/BIBLIOTECA_3_ANO_HAB_ANALISES_CLINICAS_IMUNOLOGIA-Vol_1_CEDERJ.pdf
https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/covid19/BIBLIOTECA_3_ANO_HAB_ANALISES_CLINICAS_IMUNOLOGIA-Vol_1_CEDERJ.pdf
https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/covid19/BIBLIOTECA_3_ANO_HAB_ANALISES_CLINICAS_IMUNOLOGIA-Vol_1_CEDERJ.pdf
https://bibliotecadigital.butantan.gov.br/arquivos/38/PDF/8.pdf
https://bibliotecadigital.butantan.gov.br/arquivos/38/PDF/8.pdf
https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/DemografiaMedica2018.pdf
https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/DemografiaMedica2018.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10261


história da imunologia: ciência crucial frente à necessidade de estudar e fortalecer a defesa... 189

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA. A imunologia brasileira: uma disciplina 
consolidada e na liderança da área biomédica. São Paulo, c2021. Disponível em: https://
sbi.org.br/a-sbi-historico/ Acesso em: 5 out. 2021.

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Tradução de Mário da Gama Kury. 4. ed. 
Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2001. Acesso em: 29 set. 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Programa de Pós-Graduação em Medicina e 
Saúde. Atividades de Extensão. Salvador, [202-]. Disponível em: https://ppgms.ufba.br/
pt-br/atividades-de-extensao. Acesso em: 1 dez. 2021.

VARELA, A.; VELLOSO, V. P. Escola tropicalista baiana. In: DICIONÁRIO histórico-
biográfico das Ciências da Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, [201-]. 
Disponível em: http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/esctroba.
htm#ficha. Acesso em: 19 ago. 2021.

https://sbi.org.br/a-sbi-historico/
https://sbi.org.br/a-sbi-historico/
https://ppgms.ufba.br/pt-br/atividades-de-extensao
https://ppgms.ufba.br/pt-br/atividades-de-extensao




191

7
HISTÓRIA DA GASTROENTEROLOGIA

Ana Vitória Gordiano Carneiro
Catherine Conceição Martinez Garcia
Flávia Goreth da Silva Almeida
João Felipe Vasconcelos Anjos
Maria de Lourdes Brandão Mascarenhas
Marlon Ribeiro de Almeida Andrade
Natália Ribeiro da Hora
Lívia Dórea Dantas Fernandes

história da gastroenterologia

Antes de abordarmos a história da Gastroenterologia e sua evolução ao lon-
go dos anos, nada mais justo que falar sobre o que é a Gastroenterologia. 
A  Gastroenterologia, portanto, é uma área da Medicina que estuda o sistema 
digestório, ou seja, estuda os órgãos envolvidos no caminho que o alimento faz 
desde a sua deglutição, que ocorre na boca até o ânus. Os principais órgãos en-
volvidos nesse processo são: esôfago, estômago, intestino delgado, intestino 
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grosso, reto e ânus e os órgãos acessórios que ajudam na digestão e estão incluídos 
na fisiologia do sistema digestório, que são: pâncreas, fígado e a vesícula biliar. 
A  Gastroenterologia abrange o estudo de toda a fisiopatologia das estruturas 
citadas acima, assim como o diagnóstico de doenças gástricas e os diversos tra-
tamentos, que apresentam desde uma abordagem clínica até cirúrgica. Para um 
médico ter uma especialização em Gastroenterologia, ele deve fazer dois anos 
de residência clínica, depois mais dois anos de residência em Gastroenterologia 
e, caso queira se especializar em Endoscopia Digestiva, no qual ele ficará apto a 
realizar alguns procedimentos como Endoscopia Digestiva alta, colonoscopia, ele 
deve fazer mais um ano de residência em Endoscopia Digestiva. Vale ressaltar que 
todo Gastroenterologista deve ter um olhar empírico e holístico, já que o trato gas-
trointestinal está totalmente associado ao psicológico e à saúde mental.

O surgimento da Gastroenterologia, como especialidade médica, ocorreu no 
século XIX. (HISTÓRIA..., 2013) A partir do século XVIII, com o avanço da ciência, 
aflorou a necessidade de especializações na Medicina, que, até então, era mais 
arte do que ciência, com muitas hipóteses, fundamentos e conhecimentos cien-
tíficos, mas com muitas interrogações. (MORAES FILHO, 2019) Segundo Geraldo 
Siffert (2009, p. 37), grande ícone da Gastroenterologia brasileira:

Com a acumulação de grande acervo do conhecimento sobre fisiologia e 

a patologia do aparelho digestivo, e com o estabelecimento de técnicas 

especiais tanto para o diagnóstico como para o tratamento das doenças 

dos órgãos da digestão, ficou realmente impossível aos chamados clínicos 

gerais dominar o amplo terreno.

Portanto, foi no século XIX, no meio dos anos 1940, devido ao crescimento do 
conhecimento médico, que a Gastroenterologia como especialidade médica sur-
giu. Ainda segundo Geraldo Siffert (2009, p. 37):

Duas ordens de fatores contribuíram decisivamente para que fosse in-

dividualizada e organizada a especialidade médica hoje denominada 

gastroenterologia: de um lado, a grande frequência de anormalidades 

gastrointestinais e, de outro, o grande desenvolvimento de técnicas semio-

lógicas e terapêuticas do campo do aparelho digestivo.

Logo, após a criação da especialidade aqui no Brasil, surgiram reuniões dos que 
a praticavam com mais intensidade e dessa união formaram-se as sociedades para 
discutir assuntos pertinentes e, logo em seguida, em 1949, com a união de três de-
las – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais –, criou-se o que é hoje a Federação 
Brasileira de Gastroenterologia (FBG). Após um ano de trabalho – outubro de 1949 
a outubro de 1950 –, realizou-se o I Congresso Brasileiro de Gastroenterologia 
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do Rio de Janeiro e as reuniões complementares em São Paulo, em Minas Gerais 
e novamente no Rio de Janeiro. Era geral o entusiasmo pela FBG. (MALAFAIA; 
MENEGHEELLI, 2009)

A criação da FBG trouxe muitos avanços para a Gastroenterologia e foi por ela 
que o Congresso Mundial de Gastroenterologia ocorreu pela primeira vez no Brasil. 
Esse evento ocorreu em setembro de 1986 em São Paulo, depois de uma disputa di-
fícil entre Canadá e Brasil, quando o Brasil, pela pequena diferença de dois votos, 
venceu para ser a próxima sede do VIII Congresso Mundial de Gastroenterologia – 
isto é, em 1986. Esse evento foi importante, pois acabou trazendo grandes benefícios, 
não apenas na esfera da Medicina com uma maior projeção internacional, mais 
oportunidades para os gastroenterologistas brasileiros e convites para participação 
de congressos, palestras, simpósios e conferências no exterior, mas também na es-
fera cultural. Além disso, após o congresso, o número de associados à Sociedade 
Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) aumentou consideravelmente, a pon-
to de se tornar uma das maiores associações de Endoscopia Digestiva do mundo. 
Em consonância com o início dos procedimentos endoscópicos no país na década 
de 1970, a SOBED foi fundada em Curitiba (PR), no dia 25 de julho de 1975, por médi-
cos que enxergaram a importância e a complexidade da especialidade na medicina. 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, c2021)

Como referido, as mudanças e os avanços da Gastroenterologia ao longo dos 
anos são reflexos do desenvolvimento científico e tecnológico, já que, na prática, 
eles se aplicam aos diversos conhecimentos e procedimentos diagnósticos e aos 
tratamentos das enfermidades. A doença celíaca, por exemplo, uma das enfermi-
dades mais comuns na prática clínica só foi decifrada em 1950. “O papel do trigo 
(glúten) na doença celíaca e o efeito terapêutico da retirada do glúten da dieta: até 
então, o que hoje é rotina conhecida e mesmo mencionada em redes sociais, era 
um mistério aparentemente insolúvel”. (DICKE, 1950, p. 3)

Outro exemplo, é a endoscopia, procedimento essencial para o diagnóstico e 
o tratamento das diversas patologias gástricas, que passou por muitas mudanças, 
e só em 1957 surgiu o primeiro gastroscópio de fibra ótica, atualmente utilizado. 
A era da endoscopia se iniciou ainda em 1806 com a criação do primeiro endoscópio 
pelo médico alemão Philipp Bozzini. A finalidade deste instrumento primitivo era 
examinar o interior de cavidades corporais, como a uretra, canal vaginal e a farin-
ge. Era ainda muito rudimentar, pesado, difícil de manobrar, com visão limitada, 
sendo a avaliação realizada dolorosa e, por vezes, o instrumento ficava demasiado 
quente e ainda sem capacidade terapêutica. (GROSS; KOLLENBRANDT, 2009)

Após a criação do endoscópio pelo alemão Philipp, citado anteriormente, 
Georg Wolf e Rudolph Schindler, em 1932, inventaram o primeiro gastroscópio 
semiflexível e foram os responsáveis pelo avanço da gastroscopia. (DE GROEN, 
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2017) Outro marco importante aconteceu em 1952, na França, onde Fourestier in-
troduziu a primeira fonte de “luz fria” ao usar a fibra óptica, evitando possíveis 
queimaduras e complicações provenientes do aparelho. (SPANER; WARNOCK, 
2009) Em 1948, o físico Harold Hopkins também marcou a história da endoscopia 
ao desenvolver o zoom nas lentes. (DOGLIETTO et al., 2005) Somado com o desen-
volvimento da fibra óptica que ocorreu em 1954, Hopkins e a sua equipe criaram 
uma nova era na endoscopia, o fibroscópio, utilizando a fibra óptica para a trans-
missão da imagem. (BERCI; FORDE, 2000) Por fim, Basil Hirshowitz, em 1956, 
melhorou o modelo anterior, com um material mais flexível, desenvolvendo um 
protótipo funcional do fibroscópio, utilizando uma simples lâmpada próximo da 
extremidade distal. Desta forma, era possível examinar as cavidades com maior 
facilidade e segurança. (DOGLIETTO et al., 2005)

A partir dos marcos históricos destacados acerca da evolução do gastroscó-
pio, podemos perceber como a evolução tecnológica influenciou diretamente na 
especialidade. Apesar do notável avanço da Endoscopia Digestiva com a criação 
do endoscópio flexível que possibilitou o exame de quase todo o trato gastroin-
testinal, o procedimento ainda se limita ao esôfago, estomago, intestino grosso e 
reto. O intestino delgado, nesse contexto, é considerado uma área oculta, devido 
ao seu difícil acesso. Assim, no final do século XIX e início do XX, em um passado 
próximo, aconteceu a criação da capsula endoscópica e do enteroscópio de duplo 
balão que configuraram marcos importantes, pois possibilitaram a observação do 
intestino delgado na sua totalidade e os possíveis diagnósticos desse segmento. 
A cápsula endoscópica, atualmente, ainda pouco utilizada na prática clínica, foi 
criada em 1990 por Gavriel Iddan e comercializada em 2001. (MAKING..., 2011) 
A enteroscopia por duplo balão foi criada em 2001, com fins diagnósticos e tera-
pêuticos. (YAMAMOTO et al., 2001)

Por fim, outra criação importante para o avanço na Gastroenterologia foi o 
surgimento dos inibidores da bomba de prótons, nos anos 1980, que são a base far-
macológica mais utilizada no tratamento das diversas enfermidades gástricas na 
atualidade. (ARAI; GALLERANI, 2011) Foi logo após esse surgimento que, em 1985, 
Agostinho Bettarello escreveu um artigo sobre o tratamento da úlcera péptica com 
a introdução dos inibidores da bomba de prótons na erradicação do H. pylori. Esse 
fato foi importante pois representou significativa inserção da Gastroenterologia 
brasileira no cenário internacional, uma vez que o autor abordou um tema de 
grande interesse para todos os gastroenterologistas do mundo em revista do mais 
elevado conceito na época. (MALAFAIA; MENEGHEELLI, 2009)
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gastroenterologia na bahia e na faculdade de medicina 
da bahia (fmb)

Para falar um pouco da história da Gastroenterologia na Faculdade de Medicina 
da Bahia (FMB), faremos um breve destaque sobre um dos seus pioneiros, o 
professor emérito de Gastroenterologia, dr. Gilberto Rebouças. De tanto apre-
ço e admiração pelos alunos, colegas e pela instituição, faz parte da Lista dos 
Professores Encantados da FMB, uma homenagem aos professores falecidos, ou 
seja, que foram encantados, realizada pelo professor Ronaldo Ribeiro Jacobina. 
Desse material trazemos, de maneira sucinta, algumas informações acerca deste 
tão renomado gastroenterologista.

Gilberto Rebouças nasceu em Itabuna, Bahia, no dia 2 de janeiro de 1933. 
Ingressou na FMB da Universidade da Bahia, agora Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), em 1951, e graduou-se em 15 de dezembro de 1956, 140ª turma. 
Em 1958, foi médico residente (residente-chefe) do Hospital das Clínicas – atual 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES). Especializou-se em 
Gastroenterologia, com Kurt Isselbach (Massachusetts General Hospital), em 
Boston, EUA, nos anos de 1959 e 1960. (JACOBINA, 2008; TAVARES-NETO, 2008)

Em seguida, concluiu o doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas em 1961, 
com a tese Patogênese do fígado gorduroso na intoxicação alcoólica aguda ex-
perimental (Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia, 1961). Fez livre 
docência, em 1964, com a tese Prova de tolerância a amônia na esquistomo-
se hepato-esplênica (Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia, 1964). 
Iniciou sua carreira docente em 1961 como auxiliar de ensino contratado e, a 
partir de 1968, tornou-se professor adjunto da FMB-UFBA. Foi coordenador 
da disciplina de Gastroenterologia de 1972 a 1977. Em 1984, recebeu o título de 
fellow in Hepatology, pela Fundação Kellogg, e depois, em 1986, o de fellow of 
the American College of Phisicians (Filadélfia, EUA). Aposentou-se em 1998. 
(JACOBINA, 2008)

Fora da docência, foi médico do HUPES, sendo supervisor do ambulatório 
e chefe do Serviço de Gastroenterologia em 1972 e chefe da Divisão Médica em 
1984. Foi fundador e diretor científico do Atendimento Médico de Emergência 
(ATEMDE), a partir de 1965, e depois, de 1978 até 2003, sócio fundador do Instituto 
de Gastroenterologia e Hepatologia, ambos em Salvador. Como administrador 
acadêmico, foi um exemplo, sua gestão é sempre lembrada, graças ao equilíbrio, 
competência e seriedade que imprimiu ao trabalho. Com o seu compromisso 
social, participou do envio de documento ao Ministro da Saúde com tomada de 
posição dos pesquisadores da UFBA em relação ao tratamento em massa da es-
quistossomose, em 17 de agosto de 1976. (JACOBINA, 2008)
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Recebeu da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em 10 de agosto de 1987, 
uma homenagem especial feita pelos médicos gastroenterologistas, membros da 
Sessão Científica da ABM, concedida pela competência e dedicação no exercício 
profissional e pela preocupação com a humanização dos serviços de saúde, além 
de um diploma de honra ao mérito, em 28 de outubro de 1989. (JACOBINA, 2008)

Mesmo não sendo formalmente professor titular, era um titular na prática, 
tendo sido indicado por unanimidade dos professores presentes na reunião de 
24  de março de 2004 da congregação da FMB-UFBA para o título de professor 
emérito. Vale ressaltar que esse título é reservado para aqueles que, pelo seu esfor-
ço, deram algo de mais pelo engrandecimento da instituição, como por exemplo 
ser dedicado à assistência e à formação de profissionais socialmente comprome-
tidos e eticamente embasados. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2003) 
Esse algo mais, seus ex-alunos e colegas podem muito bem dar o testemunho. Os 
que tiveram esse privilégio se referem a ele como um médico clínico habilidoso, 
íntegro, com raciocínio rápido e cultura enciclopédica. Sempre dedicado, prepa-
rou dezenas de gastroenterologistas e hepatologistas, influenciando centenas de 
médicos de todas as áreas da Medicina, sendo, por isso, um dos professores mais 
admirados do seu tempo, além de ter sido também um grande pesquisador, prin-
cipalmente sobre a esquistossomíase mansônica. (JACOBINA, 2008)

É considerado o introdutor do ensino da moderna Gastroenterologia na Bahia. 
Sua contribuição ao desenvolvimento da especialidade foi fundamental, sua co-
laboração na melhoria do ensino foi relevante, inclusive por ser multiplicadora. 
Foi um investigador cuidadoso, crítico e seletivo. Tornou-se não só um paradig-
ma, mas fez parte do que houve de melhor na UFBA nos últimos 40 anos e dela 
se tornou, inclusive, participante de sua consciência crítica. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA, 2003 apud JACOBINA, 2008)

Continuou o mesmo mestre dedicado até os últimos dias, mesmo depois de 
diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado. Seria recebido em 
qualquer dos hospitais de Salvador, como o Hospital Aliança, Português, Espanhol 
ou o São Rafael, mas escolheu o hospital universitário, o seu querido Hospital das 
Clínicas. Faleceu em 19 de outubro de 2006, no hospital cercado de carinho pe-
los alunos de graduação, residentes, funcionários e colegas. O Auditório Professor 
Gilberto Rebouças do HUPES, um dos lugares onde sua inteligência médica e 
humana brilhou intensamente, é uma das homenagens para lembrar o seu encan-
tamento. (JACOBINA, 2008)

Dando continuidade à história desta especialidade na Bahia, tão importan-
te para a Medicina, trazemos a vocês o relato de uma das pessoas que também 
foi de suma importância para o crescimento da Gastroenterologia no estado e no 
HUPES, o prof. Helito Mascarenhas Bittencourt, que, aos 86 anos de idade, muito 
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atenciosamente nos contou um pouco sobre a sua história na Medicina e, conse-
quentemente, da Gastroenterologia na Bahia e na FMB-UFBA.

Helito Mascarenhas Bittencourt nasceu em 17 de outubro de 1934 e ingressou 
na FMB-UFBA em 1956, graduando em 1961. De 1962 a 1963, realizou residência 
médica no Hospital das Clínicas (atual HUPES). Ele relata que, naquela época, os 
residentes podiam morar no próprio hospital, e ficavam de sobreaviso para dar as-
sistência aos pacientes internados – ele mesmo morou no HUPES durante os dois 
anos de residência. Ao final da residência, em 1964, após ser submetido a uma 
prova clínica, passou a ser instrutor de Ensino na Clínica Terapêutica, chefiada 
pelo prof. Heonir Rocha, que, no final da residência, o convidou para a função.

Como na época existia um convênio entre a Cornell University Medical College 
e a FMB, era possível o intercâmbio dos discentes entre estas universidades, as-
sim, entre 1965 e 1967, ele realizou fellowship em Gastroenterologia na Cornell 
University Medical College em New York, no The New York Hospital com espe-
cialização em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Apresentou o trabalho 
científico Studies of Serum and Tissue Maltases in the rat – orientado por dr. Marvin 
Sleisenger e dr. Elliot Weser – que, em 1969, foi publicado no Gastroenterology.

Iniciou sua carreira docente na FMB-UFBA e no HUPES em 1967, quando vol-
tou ao Brasil, onde trabalhou como chefe da disciplina de Gastroenterologia; chefe 
do Ambulatório de Gastroenterologia; e chefe da Enfermaria de Clínica Médica, 
lecionando até os 70 anos de idade (2004), quando foi aposentado compulso-
riamente por idade como professor adjunto. Mas, mesmo após a aposentadoria, 
continuou lecionando como professor convidado e participando das sessões clí-
nicas de Gastroenterologia e Imunologia.

Ele nos contou que, por influência do prof. Gilberto Rebouças, passou a dedi-
car-se à Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Com quem, em 1964, ajudou a 
implantar a especialidade de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva no HUPES, 
com posterior adesão dos professores Hélio Araújo dos Santos e Luiz Guilherme 
Lyra. Na época, as doenças mais comuns no ambulatório de Gastroenterologia e 
Endoscopia Digestiva (disciplina: Ambulatório e Enfermaria) eram: esquistosso-
mose mansônica, com suas complicações como hemorragia de varizes esofágicas; 
cardiopatia chagásica, com suas complicações como megaesôfago e mega cólon; 
parasitose intestinal; colite amebiana; abcesso amebiano hepático; Strongyloides 
stercoralis e outras parasitoses intestinais “Hoje, essas doenças são raras”, comen-
ta o prof. Helito Bittencourt.

Em 1978, junto com Gilberto Rebouças, Hélio Araújo dos Santos e Luiz 
Guilherme Lyra, fundou o Instituto de Gastroenterologia e Hepatologia (IGH), 
que funcionou até dezembro de 2019. “Formamos muitos especialistas, vez que mé-
dicos recém-formados passavam períodos atendendo clínica de Gastroenterologia 
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e/ou Endoscopia Digestiva, e os casos eram discutidos aos sábados pela ma-
nhã”. (Helito Bittencourt)1 Fora da docência implantou e chefiou o serviço de 
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital São Rafael, desde a sua 
fundação e por muitos anos.

Com muito apreço, não poderia deixar de lembrar dos professores que fo-
ram importantes na sua formação, como o prof. Roberto Santos, que implantou 
a residência de Clínica Médica e Cirúrgica no HUPES, assim como outros profes-
sores: professores Heonir Rocha, Aluísio Prata, Adriano Pondé, Rodolfo Teixeira, 
Armênio Guimarães, Almério Machado, Fernando Carvalho Luz, Fernando Didier, 
Augusto Teixeira, o já citado prof. Gilberto Rebouças, e, posteriormente, o prof. 
Edgar Marcelino de Carvalho Filho, que contribuiu para os seus conhecimentos 
de Imunologia.

Helito Bittencourt reconhece que muita coisa mudou com a evolução da 
Medicina, sobretudo na parte de Virologia, Imunologia e exames propedêuticos. 
E, após todos esses anos de trajetória acadêmica e profissional, relembra com ca-
rinho vários professores de Gastroenterologia que trabalharam com ele nesses 60 
anos de dedicação à Medicina, tanto no HUPES como no IGH, e no Hospital São 
Rafael: além do prof. Gilberto Rebouças, Hélio Araujo dos Santos e Luiz Guilherme 
da Costa Lyra, destacou também a profa. Helma Cotrim e os professores Igelmar 
Barreto Paes, Ramiro Robson Mascarenhas, Jorge de Carvalho Guedes, Marcos 
Clarêncio Batista Silva. E, mais um destaque, nas palavras dele: “Prof. Raymundo 
Paraná Ferreira Filho e muitos outros médicos contribuíram com o seu saber e ex-
periência na atualização do nosso conhecimento e no reconhecimento de colegas e 
pacientes”. (Helito Bittencourt, informação verbal)

residência em gastroenterologia na bahia

A Bahia sempre foi um pilar importante para a construção da história da Gastro-
enterologia do país. A formação e o aprimoramento constante de profissionais 
altamente capacitados em Gastroenterologia vêm contribuindo para a assistência 
à população local com queixas gastrointestinais nos diversos níveis de atenção em 
saúde no estado. O crescente desenvolvimento de trabalhos científicos robustos e a 
realização de diversos eventos como congressos, simpósios e seminários, desde os 
primórdios da instauração da especialidade em solo baiano, agregam sobremaneira 
à comunidade científica nacional e até mesmo internacional.

Em relação ao panorama nacional e regional, a Bahia constitui um dos es-
tados do Nordeste com um número considerável de associados na entidade da 

1 Entrevista realizada com o prof. Helito Mascarenhas Bittencourt em 1º de agosto de 2021.
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especialidade, no caso a FGB. Atualmente, detém três importantes programas de 
residência médica em Gastroenterologia credenciados pela Comissão Nacional de 
Residência Médica: o Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos 
(COM-HUPES), o Hospital São Rafael e o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), 
que são destaques na formação de novos especialistas e subespecialistas na área.

história da hepatologia: uma subespecialidade?

A história da Hepatologia no Brasil seguiu o rumo de outros países que desen-
volveram essa especialidade. Nesse contexto, grandes profissionais da Medicina 
Interna – também chamada de Clínica Médica, especialidade que trata pacientes 
adultos geralmente em âmbito hospitalar – formaram, por conseguinte, grandes 
gastroenterologistas no país, que, por sua vez, lançaram diversos trabalhos e teses 
relacionadas às doenças do fígado e vias biliares – despertando interesse nas pe-
culiaridades desse importante órgão anexo ao aparelho digestivo.

A Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) completou, em 2021, 54 anos. 
Essa entidade foi fundada em 15 de março de 1967, na Santa Casa do Rio de 
Janeiro, pelo médico Thomaz de Figueiredo Mendes, em parceria com os outros 
importantes médicos do período: Waldemar Podkameni e Jorge de Toledo (do 
Rio de Janeiro), José Fernandes Ponte e Luiz Caetano da Silva (de São Paulo) e 
Nereu de Almeida Júnior (de Minas Gerais). Thomaz de Figueiredo – médico clí-
nico, gastroenterologista e hepatologista – foi declarado o primeiro presidente 
da SBH. Figueiredo desenvolveu uma série de avanços na comunidade hepato-
lógica durante a sua gestão: organizou congressos, jornadas e simpósios, criou o 
Serviço de Hepatologia da Santa Casa no Rio de Janeiro, publicou o boletim da 
SBH, chamado O Fígado. A primeira edição foi veiculada em 1968, com o trabalho 
“Metabolismo da Bilirrubina”, de autoria da influente professora Vera Maria de 
Niemeyer Ribeiro. Nesse boletim,

[...] havia a manifestação da esperança do transplante hepático e notícias 

do Simpósio Internacional de Hepatologia, realizado pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), entre 28 de julho e 02 

de agosto de 1968. (HISTÓRIA..., c2022)

De 16 a 20 de novembro de 1969, aconteceu o I Congresso Brasileiro de 
Hepatologia organizado pela SBH, no Hotel Glória no município de Caxambu-MG, 
dirigido pelo professor Clementino Fraga Filho. Esse congresso apresentou gran-
de impacto científico e social na época, pois conseguiu reunir grande entusiastas 
das doenças hepáticas no país. Alguns nomes que participaram do congresso 
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 discorrendo temas importantes merecem ser citados, como Mitja Polack, José 
Daniel Lopes, Manlio B. Speranzini, Fernando Guerra Alvariz, Tomaz Imperatriz 
Pricolli, Renato Dani, Mário Barreto Correa Lima, Pedro Razo, José Carlos 
Vinhaes, Maria Adelaide Gonçalves Borges, Boavista Nery, Carlos Serapião, 
Oswaldo Gouveia, Nereu de Almeida Júnior, Dahir Ramos de Andrade, Gilberto 
Nagli, Henrique Walter Pinotti, Jorge Toledo, Célio Nogueira, Djalma Vasconcelos, 
Amauri Coutinho, Wilson Abrantes, Hernani Aboim, J. Fernandes Pontes, Moysés 
Mincis, Zilton Andrade e Sérgio Bigalho.

No mesmo período histórico (1968), o médico Silvano Raia fundou, em São 
Paulo, a Sociedade Latinoamericana de Hepatologia, conhecida atualmente como 
Asociación Latinoamericana para el Estudio del Higado (ALEH). A primeira reu-
nião contou com a participação da Argentina, Brasil, Chile e Venezuela.

Embora estes países continuem a ter grande importância na organização 

da sociedade, houve uma expansão significativa dos países membros ago-

ra envolvendo vários países da América do Sul e América Central, com 

destaque para o México. (ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA PARA O 

ESTUDO DO FÍGADO, c2021)

Uma de suas principais missões, hoje, envolve a promoção de uma educação 
continuada e o desenvolvimento da Hepatologia em toda a América Latina a par-
tir de um intercâmbio de vivências científicas diversas.

Edna Strauss, primeira mulher ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Hepatologia (SBH) na gestão 2003-2005, atuou fortemente na ALEH como secre-
tária e presidente. Strauss foi peça fundamental para a realização e organização do 
Congresso Mundial de Fígado em 2004, na Bahia, junto com o hepatologista Luiz Lyra.

Professor Luiz Guilherme Costa Lyra graduou-se em 1965 pela FMB-UFBA. 
Fez residência no COM-HUPES, onde foi destaque como um grande docente no 
estado. Após 10 anos de formação médica, Lyra criou no COM-HUPES o primeiro 
ambulatório de Hepatologia, que serviu de pontapé para a criação de outros ambu-
latórios no serviço – também fundou o Ambulatório do Pâncreas e o Ambulatório 
da Doença Inflamatória Intestinal.

Doutor Raymundo Paraná, presidente da SBH (2009-2011), médico hepatolo-
gista formado pela UFBA. Atualmente, é professor titular da FMB-UFBA, chefe do 
serviço de hepatologia no Hospital Aliança e médico assessor da câmara técnica 
em Hepatites Virais – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e do Ministério da 
Saúde do Brasil. Sua gestão foi finalizada com a realização do Congresso Brasileiro 
de Hepatologia em Salvador (BA), marcado por um elevado número de participan-
tes – mais de 1.500 congressistas e 30 convidados estrangeiros.
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A SBH, ao longo dos anos lutou, para qualificar a Hepatologia como uma es-
pecialidade médica não exclusiva da Gastroenterologia. No dia 11 de abril de 2014, 
finalmente, foi divulgada no Diário Oficial da União a Resolução nº 14, de 8 de 
abril de 2019, que aprova a matriz de competências dos Programas de Residência 
Médica em Hepatologia, reafirmando a Hepatologia como uma área de atuação 
da Clínica Médica, Gastroenterologia e Infectologia, sendo dessas especialidades 
três possíveis “pontos de partida” para o início da carreira como um especialista 
em Hepatologia.

remuneração e mercado de trabalho do gastroenterologista

De acordo com dados disponibilizados pela consulta salário, vinculada ao Novo 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o médico gastroen-
terologista brasileiro recebe, em média, R$ 5.514,83 para uma jornada de trabalho 
de aproximadamente 19 horas semanais. O salário pode variar em relação ao 
segmento exercido em uma empresa: atividades de associações de defesa de 
direitos sociais, atividades de atenção ambulatorial e atividades de atendi-
mento hospitalar possuem uma média salarial específica para cada segmento. 
(GASTROENTEROLOGIA, c2019)

A faixa salarial do Médico Gastroenterologista fica entre R$ 5.033,33 (mé-

dia do piso salarial 2021 de acordos coletivos), R$ 5.170,00 (salário mediana 

da pesquisa) e o teto salarial de R$ 11.391,64, levando em conta o salário 

base de profissionais em regime CLT de todo o Brasil. (MÉDICO..., 2021)

No estado da Bahia, numa jornada de dez horas de trabalho, é destinado ao gas-
troenterologista um piso salarial de R$ 2.374,56, uma média salarial de R$ 2.601,72 
e um teto de R$ 3.931,79. “A gastroenterologia é a primeira opção para apenas 0,7% 
dos recém-formados em medicina no Brasil e, por isso, possui disponibilidade de 
vagas alta e concorrência baixa”. (GASTROENTEROLOGIA, c2019)

Nessa conjuntura, as perspectivas futuras são relativamente promissoras para 
um profissional bem formado.

A variedade de procedimentos realizados pelo médico gastroenterologista 
aumenta paulatinamente à medida que novas tecnologias são implantadas nos ser-
viços de baixa, média e alta complexidade no país. À título de elucidação: biópsia 
hepática transparietal; cápsula endoscópica; colangiopancreatografia endoscópi-
ca retrógrada; colonoscopia; enteroscopia; endoscopia digestiva alta; fibroscan; 
manometria anorretal e biofeedback; manometria esofágica convencional e de 
alta resolução; pHmetria e impedanciometria esofágica de 24h; retossigmoidos-



história da medicina202

copia; testes respiratórios (supercrescimento bacteriano, intolerância à lactose) e 
ultrassonografia de abdome superior são procedimentos e exames frequentemen-
te utilizados nos campos de atuação gastroenterológica no Brasil – variando em 
relação às regiões, tanto em densidade populacional quanto em aparato tecnoló-
gico disponível. (GASTROENTEROLOGIA, c2019)

introdução da endoscopia e da colonoscopia

A endoscopia e a colonoscopia são exames extremamente importantes dentro da 
Gastroenterologia. Eles ajudam no rastreio e diagnóstico de lesões pré-malignas 
e de tumores do aparelho digestivo. A realização destes se tornou uma recomen-
dação geral, devendo ser ajustada a cada paciente de acordo com seu antecedente 
clínico. Esses dois exames, a colonoscopia e a endoscopia, existem há cerca de 
cinco décadas. Aqui na Bahia, o HGRS é referência na realização desses exames 
gastrointestinais e foi o pioneiro na realização de tal feito na rede pública do estado. 
No HGRS, o Serviço de Endoscopia Digestiva e o Centro de Hemorragia Digestiva 
foi fundado assim que os exames de endoscopia e colonoscopia começaram a ser 
realizados. Esse serviço é credenciado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia 
e reconhecido nacionalmente como o melhor da região Norte e Nordeste. Hoje, 
mais de 40 anos depois, o serviço de endoscopia e colonoscopia continua sendo 
referência em quantidade e qualidade de atendimentos.

endoscopia

A endoscopia digestiva alta é um exame realizado para avaliação das paredes in-
ternas dos órgãos. Geralmente é indicado para avaliação de vômitos frequentes e 
interruptos, sensação de queimação, refluxo, dor e dificuldade para deglutição, 
além da investigação de neoplasias.

O exame consiste na introdução de um endoscópico pela boca do paciente, que 
segue desde a garganta até a porção inicial do intestino delgado. É necessário que 
o paciente passe por uma preparação antes do exame ser realizado, na qual o estô-
mago da pessoa precisa estar completamente vazio para uma melhor  visualização. 
Após essa fase de preparo, o endoscópio, um tubo fino com um chip inserido na 
ponta, é introduzido na cavidade oral do paciente. Através desse tubo, é possível 
visualizar o esôfago, estômago e duodeno. O chip localizado na ponta consegue 
fazer a captura de imagens e as exibe em tempo real. A partir disso, conseguimos 
identificar possíveis causas de desconforto abdominal, lesões e até mesmo a reali-
zação de biópsias. (HERNÁNDEZ GARCÉS, 2008)

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%2522Hern%25C3%25A1ndez%2520Garc%25C3%25A9s,%2520H%25C3%25A9ctor%2520R%2522
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O diagnóstico de algumas doenças como gastrite, hérnia de hiato e refluxo, 
doença ulcerosa péptica, infecção por H. Pylori e câncer podem ser dados através 
da realização do exame de endoscopia.

colonoscopia

O exame de colonoscopia tem um mecanismo parecido com o da endoscopia: 
ambos contam com a ajuda de uma câmera para visualização interna dos órgãos. 
Enquanto na endoscopia, o endoscópio é inserido pela cavidade oral e tem como 
objetivo a visualização da parte digestiva alta, no exame de colonoscopia, o endos-
cópio é inserido pela cavidade anal e tem como foco a visualização do reto e cólon 
(intestino grosso) até o íleo terminal, parte final do intestino delgado. Durante a 
colonoscopia, é feita uma insuflação de ar para que as paredes do cólon se desco-
lem e o endoscópio consiga passar.

O princípio do exame é o mesmo, o chip localizado na ponta do endoscópio 
captura imagens em tempo real das paredes dos órgãos e identifica a presença 
ou não de lesões, além da realização de biópsia quando necessário. É um proce-
dimento que também ajuda na prevenção do câncer, já que consegue remover 
pólipos das paredes intestinais e estanca pequenos sangramentos que já estejam 
ativos. (SILVA et al., 2003)

relação da covid-19 com a gastroenterologia

O controle das doenças sempre se constituiu como um desafio à Medicina e à 
saúde pública. As grandes pandemias que ocorreram ao longo da história propor-
cionaram experiências e avanços na formulação de estratégias de controle a fim de 
evitar a morbimortalidade das doenças. Entretanto, a cada novo microrganismo, 
novos conhecimentos necessitaram ser explorados. Em dezembro de 2019, todo 
o mundo destinou sua atenção à notícia de que alguns indivíduos, em Wuhan, 
na China, apresentavam uma pneumonia de causa ainda desconhecida. Passado 
algum tempo de investigação, autoridades identificaram que se tratava de uma 
infecção por um vírus de uma família já conhecida – o coronavírus. Esse grande 
grupo já tinha feito protagonismo na história das enfermidades em humanos, po-
rém a nova cepa viral (SARS-CoV-2) poderia causar desde um resfriado comum até 
condições mais graves como a síndrome respiratória aguda grave e entre outras 
alterações orgânicas que já levou a óbito mais de meio milhão de pessoas em todo 
o mundo. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, c2021)

Atingindo uma disseminação global em 2020, a covid-19 alavancou uma cor-
rida científica para se adquirir um conhecimento mais aprofundado dessa nova 
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cepa. Para além da tríade clássica de tosse, febre e dispneia, que foram descritos 
inicialmente como os principais sintomas da doença, os pacientes acometidos 
passaram a apresentar condições que incluíam eventos trombóticos, disfunção 
miocárdica e arritmias, alterações neurológicas, endoteliais, renais, bem como 
sintomas gastrointestinais, lesões hepatocelulares e entre outras manifestações. 
(GUPTA et al., 2020)

Com o avançar dos estudos, apontou-se que as formas de transmissão não 
se restringiam ao contato pessoa-pessoa através de gotículas virais suspensa no 
ar, mas havia a possibilidade de contágio através de transmissão hospitalar, por 
fômites (objeto inanimado ou substância capaz de transportar organismos infec-
ciosos) ou oral-fecal, sendo que essa contaminação poderia também ocorrer no 
período prodrômico e que uma maior taxa de transmissão parece ocorrer atra-
vés dos indivíduos com manifestações clínicas mais leves. (GUPTA et al., 2020; 
MAGRO; ABREU; RAHIER, 2020) Ainda sobre os conhecimentos gerais que se tem 
até o momento, foi analisado que pacientes com alterações no sistema imune são 
mais propensos a manifestarem a doença de forma mais grave, e estes geralmen-
te falecem por falência de múltiplos órgãos. Este dado explica a necessidade de 
classificação de grupos de risco (idosos, imunosuprimidos ou portadores de dia-
betes, doenças cardiovasculares, doença respiratória crônica), a fim de um maior 
cuidado em relação as estratégias de prevenção, uma vez que estes apresentam 
maiores riscos de infecção na forma grave e taxas de letalidade mais elevadas se 
comparados àqueles sem comorbidades. (GUPTA et al., 2020)

Como em outras especialidades médicas, a infecção pelo SARS-CoV-2 tem 
produzido diversos impactos na Gastronterologia, na medida em que os sinto-
mas gastrointestinais e lesões hepáticas apareceram com certa frequência nos 
pacientes positivos para a doença e cerca de um terço apresentaram sintomas gas-
trointestinais. (GUPTA et al., 2020; XIAO et al., 2020) Náuseas, vômitos, diarreia 
e dor abdominal, parece ter condicionado o prolongamento da doença em uma 
semana ou mais, em relação aos pacientes que não apresentaram sintomas gas-
trointestinais. (GUPTA et al., 2020; NOBEL et al., 2020; REDD et al., 2020)

Pesquisadores analisaram, através de endoscopia digestiva alta, o tecido eso-
fágico, gástrico, duodenal e retal de pacientes com teste positivo para covid-19 que 
manifestaram sintomas gastrointestinais, encontrando a presença do receptor vi-
ral dos hospedeiros, a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2). (XIAO et al., 
2020) Este receptor está presente em órgãos do corpo humano e tem sido o respon-
sável pela entrada do vírus nas células, o que produz dano viral direto aos tecidos 
e provocam alterações diversas ao organismo. (GUPTA et al., 2020; SUNGNAK 
et al., 2020; XIAO et al., 2020) Quando explorado a quantidade desses receptores 
no sistema gastrointestinal, foi encontrado um número importante de ACE2 nos 
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enterócitos absortivos do íleo e cólon e nas vias biliares, podendo ser superior à 
quantidade existente nas células pulmonares. (SUNGNAK et al., 2020; ZHANG 
et al., 2020) Logo, o aparecimento dos principais sintomas gastrointestinais pode 
ser compreendido pela afinidade que o vírus tem pelas proteínas ACE2 e dano viral 
direto às células que desencadeia alterações imunológicas e inflamação ao tecido. 
(GUPTA et al., 2020; MAO et al., 2020; NOBEL et al., 2020; REDD et al., 2020)

A fim de compreender a interação do vírus com a Gastroenterologia, estudio-
sos utilizaram modelos de enterócitos humanos submetendo-os ao vírus em uma 
cultura. (LAMERS et al., 2020) Após 24 horas de incubação, foi possível observar 
componentes virais na célula e, após 60 horas, perceberam o aumento do número 
de células infectadas, revelando ainda que apenas as células intestinais mais ma-
duras, que expressam ACE2, foram infectadas. A entrada do vírus SARS-CoV-2 nas 
células intestinais depende, como já citado, do receptor ACE2, mas também da se-
rina-protease transmembranar 2 (TMPRSS2). (SUNGNAK et al., 2020) A proteína 
ACE2 atua juntamente com transportador de aminoácidos neutros contribuindo 
para a regulação da homeostase microbiana.

Ademais, foi apontado que, para além da serina-protease transmembranar do 
tipo 2, existe outra serina-protease transmembranar do tipo 4 e as duas podem clivar 
o complexo formado entre a proteína viral Spike e a proteína ACE2, sendo esta cliva-
gem uma etapa importante para a entrada do vírus na célula. (ZHANG et al., 2020) 
No processo da clivagem, ocorre a fusão das membranas e o fato de coexistir duas 
proteínas que atuam em conjunto faz com que o grau de infecciosidade do vírus nas 
células epiteliais do intestino aumente, sugerindo que há uma maior proliferação do 
coronavírus no intestino. (ZHANG et al., 2020) Análises feitas em fezes de pacien-
tes acometidos, apontaram que os vírus podem durar de 1 a 12 dias, e em torno de 
23% dos pacientes permaneceram com a presença de partículas virais nas fezes após 
mostrarem resultados negativos nas amostras respiratórias. (XIAO et al., 2020)

O fígado e as células das vias biliares também são alvos da covid-19 ao expres-
sarem o receptor ACE2, embora detenham um número menor de manifestações 
durante a doença. (MAGRO; ABREU; RAHIER, 2020) Quanto às lesões hepáticas 
provocadas pelo vírus, observaram alterações bioquímicas que apontam o au-
mento das aminotransferases em cerca de 14% a 53% dos casos, embora alguns 
pacientes apresentem níveis normais, e parece haver uma relação direta sobre 
a elevação com a gravidade da doença. (GARRIDO; LIBERAL; MACEDO, 2020; 
MAGRO; ABREU; RAHIER, 2020) Além disso, os níveis de bilirrubinas podem 
juntamente estar alterados a depender do grau da lesão hepática, embora lesões 
hepáticas significativas sejam raras. (GARRIDO; LIBERAL; MACEDO, 2020) A ga-
ma-glutamil-transferase (GGT) também pode estar elevada, enquanto os níveis de 
fosfatase alcalina (FA) raramente é alterada. (MAGRO; ABREU; RAHIER, 2020)
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Diante da covid-19 se apresentar agora como diagnóstico diferencial nesses 
pacientes, foi levantada a hipótese de uma possível correlação entre gravidade 
das manifestações com doenças hepáticas pré-existentes, incluindo hepatites 
virais, cirrose hepática ou até mesmo em pacientes transplantados e que faziam 
uso de imunossupressores. No entanto, foi visto que ser portador de algumas des-
sas condições não aumenta o risco para covid-19 e nem altera a probabilidade de 
gravidade da doença. Esta mesma conclusão foi adicionada ao risco de gravida-
de para doenças inflamatórias intestinais, como doença de Chron ou retocolite 
ulcerativa, não havendo associação. (MAGRO; ABREU; RAHIER, 2020) Ademais, 
a terapia medicamentosa para a doença tem despertado a curiosidade das impli-
cações agudas ou crônicas se tratando da hepatotoxicidade de algumas drogas. 
(GARRIDO; LIBERAL; MACEDO, 2020)

Certamente, há muito ainda o que se descobrir sobre o SARS-CoV-2. 
A  pandemia trouxe avanços inquestionáveis à ciência, à Medicina e às suas su-
bespecialidades. Compreender a relação de parasitismo intracelular obrigatório 
do vírus com o organismo humano e o poder de contágio e disfunção orgânica 
traz a reflexão do quão complexo são os cuidados que se deve ter, partindo desde 
as condutas individuais até o coletivo a fim de que novos casos sejam prevenidos. 
De fato, a história da Gastroenterologia será marcada por essa era de descobertas 
e redescobertas.

as doenças psicossomáticas e a gastroenterologia

As doenças psicossomáticas estão presentes na sociedade desde os tempos mais 
primórdios. No século V a.C., Alcméon de Crotona foi a primeira pessoa a argu-
mentar que o cérebro é responsável pela origem das sensações e que a saúde é o 
resultado do equilíbrio entre forças, tais como frio/quente, úmido/seco. No Corpus 
Hippocraticum, uma coletânea de tratados da Grécia Clássica, há uma doutrina 
direcionada para uma preocupação com os doentes maior do que a atenção de-
dicada à própria doença, esta doutrina é voltada para tratar o corpo, porém sem 
deixar de cuidar da alma, já que não há uma distinção estabelecida entre esses 
dois elementos. Porém, o termo “psicossomático” só foi incorporado realmente na 
Medicina em 1818, por Helmholtz, com o objetivo de designar, naquela época, as 
doenças somáticas (do corpo) que se manifestavam tendo como fator etiológico os 
aspectos mentais. (SILVA, L., 2016)

Na sociedade contemporânea, com seu padrão de vida acelerado, os indi-
víduos geralmente vivem constantemente atarefados e, por consequência, 
apresentam um nível de estresse quase sempre elevado, passando a desenvolver 
cada vez mais as doenças que já eram mencionadas no passado distante e que 
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possuem uma estreita relação entre a mente, as emoções e o corpo físico. Hoje, 
entende-se que as doenças psicossomáticas são transtornos psíquicos, ocasio-
nados por problemas emocionais e que se manifestam como doenças orgânicas, 
podendo se expressar nos diversos sistemas do organismo humano, mas o 
trato gastrointestinal é um dos locais mais acometidos por essa enfermidade. 
(CABRAL et al., 1997)

O estresse e as doenças de cunho emocionais, tais como depressão e ansieda-
de, possuem um papel relevante nas alterações das interações cérebro-intestinais, 
resultando no desenvolvimento das doenças funcionais gastrointestinais. Estas 
patologias são bastante prevalentes e compreendem um grupo variado de dis-
túrbios que se caracterizam por sintomas que evidenciam comprometimento 
relacionado aos órgãos que compõem o trato gastrointestinal, mas que, no entan-
to, não existem evidências que apontem alterações clínicas e/ou laboratoriais que 
expliquem tais sintomatologias. (SILVA, R., 2018)

Dentre as patologias relacionadas a distúrbios psicossomáticos que acome-
tem o trato gastrointestinal, a dispepsia funcional merece destaque, já que é um 
dos distúrbios gastrointestinais funcionais recorrentes na prática clínica e que, 
por sua característica recidivante, afeta expressivamente a qualidade de vida dos 
pacientes. Esta patologia é caracterizada por um quadro de dor e/ou desconforto 
persistente ou recorrente na região superior do abdome (epigástrio), sinais de má 
digestão (plenitude pós-prandial, sensação de peso em região abdominal e disten-
são gástrica), saciedade precoce e eructações frequentes. Porém, quando se parte 
para a investigação diagnóstica, não se nota alterações no exame físico, bem como 
não há evidência de anormalidades metabólicas e/ou estruturais subjacentes que 
sejam suficientes para explicar o quadro clínico. (DANI; PASSOS, 2011)

A dispepsia funcional é um diagnóstico de exclusão, sendo assim só pode ser 
estabelecido após as patologias mais comuns que causam dispepsia serem descar-
tadas. Ela é diagnosticada e classificada através dos Critérios de Roma IV. Segundo 
este consenso, a dispepsia funcional é definida como a presença de um ou mais 
dos seguintes sinais e sintomas: dor epigástrica, plenitude pós-prandial, sacieda-
de precoce e queimação estomacal, sendo que, necessariamente, eles devem se 
apresentar nos últimos três meses, com início há pelo menos seis meses. Além 
disso, para que o paciente seja diagnosticado com dispepsia funcional, não deve 
apresentar nenhuma evidência de doença gástrica ou duodenal identificável no 
exame de endoscopia digestiva alta que tenha a capacidade de explicar tal sinto-
matologia. (DANI; PASSOS, 2011)

Ademais, os critérios de Roma também são utilizados para caracterizar a dis-
pepsia funcional em duas síndromes clínicas diferentes, que são a síndrome da 
dor epigástrica e a síndrome do desconforto pós-prandial. A primeira é caracte-
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rizada por dor ou queimação no epigástrio, intermitente, não generalizada, com 
ausência de irradiação, pelo menos uma vez na semana, nos últimos três meses, 
e que não melhora após a defecação ou eliminação de flatos. A segunda é caracte-
rizada por sintomas desencadeados pelas refeições, e é necessário a presença de 
pelo menos um dos critérios a seguir:

– Empachamento pós-prandial, que ocorre necessariamente após refei-

ções habituais e que tenha ocorrido várias vezes por semana, nos últimos 

três meses.

– Saciedade precoce, que impossibilita o término normal das refeições, 

ocorrendo várias vezes por semana, nos últimos três meses.

O tratamento dos portadores de dispepsia funcional se dá através de uma abor-
dagem ampla e global, cujo objetivo é identificar os fatores desencadeantes ou 
agravantes dos sintomas relatados por cada paciente. Uma grande parcela dos enfer-
mos apresenta melhora com mudanças simples no estilo de vida e adoção de hábitos 
mais saudáveis, como uma dieta balanceada, sempre tentando evitar alimentos com 
um maior teor de gordura, condimentos, ácidos e café. É indicado, também, não se 
deitar nas primeiras duas horas após as refeições, fracionar a alimentação e perder 
peso. A prática de atividade física regular, a redução do uso do cigarro e do álcool, bem 
como a realização de exercícios de relaxamento também são considerados fatores de 
melhora. Em relação ao tratamento medicamentoso, o seu objetivo é principalmen-
te amenizar o sintoma predominante, a estratégia terapêutica depende bastante da 
natureza e da intensidade dos sintomas, bem como do grau de comprometimento 
funcional e dos fatores psicossociais envolvidos. (DANI; PASSOS, 2011)

Uma outra patologia de origem psicossomática que acomete o trato gastroin-
testinal é a síndrome do intestino irritável. Essa enfermidade é um dos distúrbios 
gastrointestinais mais frequentes e é caracterizada como uma doença funcional 
crônica, de caráter recidivante e que é definida por critérios diagnósticos ba-
seados em sintomas, na ausência de causas orgânicas detectáveis. Manifesta-se 
clinicamente através de dor ou desconforto abdominal, acompanhado de altera-
ções no hábito intestinal que se dão através de episódios de diarreia e constipação, 
podendo haver alternância entre estes últimos sintomas. Além destes, pode haver 
presença também de muco nas fezes, urgência retal, distensão abdominal e flatu-
lência (gases). (ZAATERKA; EISIG, 2016)

O diagnóstico da síndrome do intestino irritável é essencialmente clínico, já 
que não é possível notar anormalidades físicas, ou achados radiológicos, labo-
ratoriais e endoscópicos sugestivos de doença orgânica. O material dos Critérios 
de Roma IV é uma ferramenta utilizada como forma de auxiliar no diagnóstico. 
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Para que um paciente seja classificado como portador da síndrome do intestino 
irritável, através deste instrumento, é necessário que ele apresente dor abdomi-
nal recorrente, pelo menos uma vez por semana, durante os últimos três meses, 
associada a dois ou mais dos seguintes critérios: relacionada com a defecação; 
associada à alteração na frequência das fezes; associada à alteração na forma (apa-
rência das fezes). Sendo que o início dos sintomas deve ocorrer há pelo menos seis 
meses. (VASCONCELOS, 2016)

Além de diagnosticar a síndrome do intestino irritável, os Critérios de Roma IV 
são utilizados também para classificar os pacientes em quatro subtipos distintos:

– síndrome do intestino irritável com obstipação – Quando o paciente apre-

senta menos de três evacuações por semana, fezes duras ou irregulares e 

esforço para evacuar;

– síndrome do intestino irritável com diarreia – Quando o paciente apresen-

ta mais de três evacuações por dia, sensação de evacuar com urgência e 

fezes aquosas;

– síndrome do intestino irritável misto – Quando o paciente apresenta 

períodos intercalados de fezes duras com fezes moles e soltas, podendo 

alternar entre horas ou dias;

– síndrome do intestino irritável não classificado – Quando o paciente não 

apresenta um padrão de fezes que permita classificar em nenhum dos 

subtipos anteriores.

O tratamento da síndrome do intestino irritável deve ser individualizado, 
levando em consideração os sintomas relatados e os fatores que predispõem o 
seu aparecimento e/ou agravamento. O uso de medicamentos é indicado apenas 
para as fases sintomáticas, e o tempo de uso dependerá da duração dos sinto-
mas. Mudanças no estilo de vida, como realização de atividade física regular e 
técnicas de relaxamento, são atividades que trazem potenciais benefícios para 
os pacientes. Nenhuma dieta específica é recomendada, porém é interessante 
que o paciente faça uma alimentação pobre em gorduras e reduza o consumo de 
alimentos produtores de gases, principalmente quando há queixas de distensão 
abdominal e flatulência. (ZAATERKA; EISIG, 2016)

gastroenterologia e o sus

O Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta três níveis de complexidade interrela-
cionados, sendo o primeiro nível considerado o mais importante, pois tem como 
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princípio ser o “primeiro acesso”. É nesse nível, representado pelas Unidades Básica 
de Saúde (UBS), que ocorre o primeiro contato médico-paciente para avaliação e 
um possível encaminhamento para o nível secundário, no qual há as principais 
especialidades, como a Gastroenterologia. Dessa forma, um paciente qualquer que 
chegue na Unidade de Saúde da Família (UFS) Imbuí, por exemplo, com sintomas 
e sinais relacionados à Gastroenterologia, caso julgado como necessário, será enca-
minhado para um centro de maior complexidade, como o HGRS, onde encontrará 
especialista capacitados e métodos diagnósticos, como exames laboratoriais diag-
nósticos, muito importantes para detectar possíveis alterações sanguíneas, além 
de exames de imagens muito precisos como endoscopia digestiva, colonoscopia, 
tomografia computadorizada e outros. (MACEDO; MARTIN, 2014)

Outra forma que o cidadão soteropolitano tem para conseguir solucionar seus 
possíveis sintomas é a rede privada. Nela, não há a necessidade de um primeiro 
contato para, somente depois, um encaminhamento e diagnóstico mais comple-
xo, isso porque esse contato se dá diretamente com um especialista. Assim, fica 
claro as diferenças de como conseguir um atendimento com especialista pela rede 
privada e pelo SUS. No entanto o problema maior é que, no SUS, a fila de espera 
normalmente é muito grande e a estrutura nem sempre é a adequada, já na rede 
privada os custos arcados pelo paciente são bem elevados, especialmente se o pro-
fissional não consegue realizar o diagnóstico clinicamente, tendo que recorrer a 
métodos complementares. Portanto, é de suma importância que o paciente esteja 
consciente dessas diferenças e dos problemas para escolher de acordo com sua 
necessidade e condição. (MACEDO; MARTIN, 2014)

Ademais, uma outra forma de acessar um especialista é no pronto-so-
corro de grandes centros, pois é muito comum emergências relacionadas à 
Gastroenterologia. Casos de hemorragia digestivas, especialmente altas, são mui-
to frequentes e, segundo dados epidemiológicos, é responsável por cerca de 1% a 
2% dos casos de internação no Brasil, tendo uma mortalidade que gira em torno 
de 10%. Além das hemorragias digestivas, os quadros de abdome agudo são muito 
recorrentes nas emergências, representando cerca de 5% a 10% dos atendimentos 
no Brasil. (ZALTMAN et al., 2002)

Essas informações são muito importantes e é necessário que todo cidadão 
as conheça para poder usufruir, sempre que necessário, desses recursos dispo-
nibilizados pelo SUS gratuitamente e para saber o que irá encontrar caso decida 
consultar-se na rede privada.

Além da disponibilização de profissionais capacitados, o SUS oferece um 
excelente sistema de imunização baseado em vacinas. No caso da prevenção da 
hepatite B e D – uma única vacina – e da hepatite A, por exemplo, o SUS oferece as 
vacinas de forma gratuita para a imunização das patologias a todos os cidadãos, 
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bastando, apenas, direcionar-se a um posto de saúde para realizar a imunização. 
(VACINAS, 2007)

Outro ponto que deve ser mencionado é a disponibilização de tratamentos 
específicos como a reposição enzimática em quadros de pancreatite crônica, em 
que o paciente perde a capacidade de produzir as enzimas pancreáticas e para 
tratamento de hepatite B e C, que apresenta eficácia de cerca de 95%. Outros trata-
mentos também são disponibilizados, mas em menor escala, e estarão disponíveis 
de acordo com a demanda de cada região, cabendo, pois, ao paciente procurar um 
ponto de atendimento que atenda às suas necessidades. (BRASIL, [2021])

Além disso, uma das principais formas de tratamento das patologias, não só 
na Gastroenterologia, é a medicação, e para tal o SUS disponibiliza uma grande 
variedade de medicações para as mais diversas patologias. No caso de medicações 
para tratar as doenças gastrointestinais, tem-se disponível, por exemplo, a amoxi-
cilina e claritromicina, dois antibióticos que são usadas no tratamento da bactéria 
H. pylori, que é muito frequente no Brasil, além de inúmeras outras medicações, 
como omeprezol e domperidona. No entanto, o problema está na disponibilidade, 
uma vez que, normalmente, a falta desses é constante nos mais diversos hospitais, 
por conta de vários fatores administrativos. (BAHIA, 2021)

Portanto, mesmo se tratando no SUS, é comum a necessidade de arcar com 
custos de medicações e de alguns procedimentos, isso por conta, principalmente, 
de uma estrutura social baseada na má gestão dos recursos, especialmente no que 
tange à saúde pública.
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história da cardiologia no brasil

O Período Joanino foi marcado com a vinda do rei d. João VI e a corte portuguesa 
para o Brasil no mês de fevereiro de 1808. Nesse período, surgiu a necessidade de 
compreender o corpo e suas enfermidades com o surgimento da primeira escola de 
nível superior e primeira escola de Medicina no país: Escola de Cirurgia na Bahia, 
atualmente denominada Faculdade de Medicina da Bahia (FMB). (FENELON, 2016) 
Em novembro do mesmo ano, com a mudança da família real para o Rio de Janeiro, 
é fundada a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro que atualmen-
te é conhecida como Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). (REIS, 1986) 
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Dessa forma, a chegada da família real inicia um importante legado para a educa-
ção e desenvolvimento da ciência da nação brasileira. Afinal, era importante ter 
médico e desenvolver a ciência onde a elite da sociedade necessita de cuidados.

Nesse momento, a Medicina caminhava a passos curtos e ainda não havia 
médicos cardiologistas como conhecemos hoje. O profissional que cuidava do 
coração era o mesmo que cuidava de todo o restante do corpo. Além disso, a 
precariedade tecnológica da época tornava comum o diagnóstico da doença 
no estudo post mortem do paciente ao correlacionar a clínica apresentada com 
os achados anatômicos e patológicos desse estudo. Com o tempo e o avançar 
dos conhecimentos sobre a fisiopatologia das doenças, o diagnóstico se baseou 
a partir de achados clínicos, por vezes laboratoriais, por exames de imagem e 
por escores estabelecidos. Esse padrão é bem-visto até os dias atuais. (BYNUM; 
LAWRENCE; NUTTON, 1985; FOUCAULT, 1977)

E não foi só na abordagem para o diagnóstico que se perceberam mudan-
ças. A Primeira Guerra Mundial foi um marco extremamente importante para 
a abordagem clínica e epidemiológica da Cardiologia no mundo uma vez que 
as enfermidades cardiovasculares eram fatais para os soldados da época. Eles 
eram acometidos pelo que se conhecia de disordered action of the heart (DAH), 
uma condição confirmada durante as avaliações post mortem dos corações des-
ses soldados. Como alterações percebidas, observava-se hipertrofia ventricular, 
dilatação aórtica e degeneração valvar. Acreditava-se na época que a grande causa 
eram as roupas pesadas que limitavam o funcionamento cardíaco normal além 
da sobrecarga de trabalho. Em busca dessa comprovação, o médico britânico 
James Mackenzie, em seus estudos com outros pacientes, analisou que essas al-
terações não eram percebidas apenas em soldados e, com isso, aconselhou que 
o exame físico cardiológico fosse sistematizado e realizado em todas as pessoas, 
com o  objetivo de descentralizar o cuidado da patologia e abranger em todos os 
 pacientes. (HOWELL, 1985; LAWRENCE, 1985)

Em virtude de tamanho entusiasmo sobre a ciência e através do desenvolvi-
mento do ensino médico, o Brasil seguiu o exemplo da evolução da ciência no 
mundo e, a partir disso, surgem nomes de grande expressão para a história da 
Cardiologia nacional. O dr. Dante Pazzanese é uma grande personalidade nessa 
história: pioneiro na organização do serviço de eletrocardiografia na Faculdade de 
Medicina de São Paulo, ministrou cursos de Cardiologia por todo o país, criando o 
serviço de Cardiologia no Hospital Municipal em 1937. (CÂMARA FILHO, 2019) Fez 
estágio nos Estados Unidos e teve papel na organização do Instituto de Cardiologia 
do Estado de São Paulo. Hoje, essa fundação é conhecida como Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia (IDPC), o qual surgiu com a Lei nº 2.552 no ano de 1954 
na cidade de São Paulo. (CÂMARA FILHO, 2019)
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Ao reconhecer a necessidade de propagar os conhecimentos e desenvolver a 
Cardiologia, o dr. Dante Pazzanese, aliado a outros 111 sócios, fundou a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), em 1943 com a visão de ser uma referência mun-
dial. (CÂMARA FILHO, 2019) Nos dias atuais, trata-se da maior sociedade de 
Cardiologia latino-americana. Em sua inauguração, algumas finalidades foram 
descritas para nortearem o futuro da Sociedade médica (LUNA, 1993):

1. estudar e discutir os assuntos relativos à Cardiologia e realizar, anualmen-

te, uma reunião na cidade escolhida pela reunião anterior;

2. promover a reunião dos cardiologistas brasileiros;

3. publicar anualmente os Arquivos de Cardiologia;

4. criar um fichário cardiológico para que os sócios possam consultar, pes-

soalmente ou por escrito;

5. sugerir e solicitar dos poderes competentes as medidas referentes à saúde 

pública e dar parecer sobre questões cardiológicas;

6. manter correspondência com as congêneres estrangeiras.

Para abranger o máximo das regiões do Brasil, todos os anos as reuniões eram 
realizadas em lugares diferentes do país, alavancando discussões de grandes 
temas envolvidos na especialidade médica. A partir do ano de 1954, esses encon-
tros passaram a ser conhecidos como congressos. Sendo assim, o XI Congresso 
Brasileiro de Cardiologia, primeiro dessa forma denominado, ocorreu na cidade 
de Salvador e o grande foco dos debates foi a doença de Chagas por conta da alta 
gravidade da doença e alto índice de mortalidade. (SOUZA, 2017)

Desde sua origem, havia o objetivo de criar um periódico oficial para di-
vulgação dos grandes estudos produzidos no território nacional. Entretanto, 
em vigência de problemas financeiros, o Arquivos Brasileiros de Cardiologia 
apenas foi inaugurado em 1948, sendo um marco extremamente importante 
para a Cardiologia como especialidade médica. (LUNA, 1993) Sendo assim, a 
partir desse momento, foi possível difundir de forma mais fácil e acessível os 
novos conhecimentos, novas tecnologias e novos pontos de vista com estudos 
brasileiros. Atualmente, uma das grandes contribuições para a ciência é a de 
compreender a evolução do perfil epidemiológico brasileiro, sendo, portanto, 
um importante instrumento para promoção de políticas públicas de prevenção 
e cuidado das doenças mais prevalentes. (LUNA, 1993) Doutor Gilson Soares 
Feitosa, ex-presidente da SBC-BA e atual diretor de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Santa Izabel, comemora:
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Esses Arquivos brasileiros de cardiologia, tem uma publicação regular des-

de aquela época, sendo um marco importantíssimo. Este mês (julho/2021) 

comemorou-se o seu reconhecimento do Fator de Impacto 2.0. Portanto, é 

a revista de maior impacto na área cardiovascular na América do Sul. 

(Informação verbal)1

Na Bahia, o primeiro ambulatório de Cardiologia foi criado pelo dr. Adriano 
Pondé, no Hospital Santa Izabel, em Salvador, denominado “Prado Valadares” em 
1945. Em 1947, juntamente com o cardiologista Ruben Tabacof, organizou o primeiro 
congresso nacional de Cardiologia na Bahia, contribuindo com estudos sobre cardio-
patia reumática e doença de Chagas. Após o sucesso do evento, foi criada a Sociedade 
Bahiana de Cardiologia, atualmente conhecida como Sociedade de Cardiologia do 
Estado da Bahia (SOCEBA). (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – SEÇÃO 
BAHIA, 2020) O dr. Gilson Soares Feitosa afirma sobre o quadro atual:

Não falta nada para Salvador se tornar um centro de referência. Salvador 

atende uma população enorme do estado da Bahia e de outras cidades de 

estados circunvizinhos. Salvador tem serviços de cardiologia muito bem 

estruturados com recurso. Não falta nada porque já é um conceito já es-

tabelecido, sendo Salvador um Centro de Referência para cardiologia. 

(Informação verbal)

O Brasil conta com um grande centro de pesquisa, assistência e ensino atual, 
o Instituto do Coração (InCor), oficializado através do Decreto-Lei nº 42.817, em 
1963, antes denominado como Instituto de Doenças Cardiopulmonares, tendo 
sua concepção na década de 1950, junto aos primórdios da Cardiologia mundial. 
Seu intuito sempre foi formar novos especialistas, aperfeiçoar técnicas já conhe-
cidas e desenvolver novas práticas. O instituto faz parte do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e os professores 
responsáveis pelos ideais do instituto foram Euryclides de Jesus Zerbini e Luiz 
Venere Décourt, aliados a um grupo de médicos do Hospital das Clínicas. Apenas 
em 1977, o InCor iniciou os atendimentos a pacientes, secundário ao impulso da 
Cardiologia após primeiro transplante da América Latina em 1968 e a partir da 
criação da Fundação Zerbini em 1978 com suporte financeiro e administrativo. 
(FUNDAÇÃO ZERBINI, 2019; INSTITUTO DO CORAÇÃO, 2013)

Outra importante personalidade na construção da história da Cardiologia, 
e que merece destaque, é, sem dúvidas, o mineiro filho de cafeicultores Carlos 
Ribeiro Justiniano das Chagas, que ingressou à Faculdade de Medicina no Rio 

1 Entrevista realizada com o dr. Gilson Soares Feitosa em julho de 2021.
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de Janeiro em 1897, iniciando sua contribuição desde então. Mesmo estudante, 
Carlos Chagas já se envolvia como assistente no curso sobre a malária, se tornan-
do, sob a tutela de Oswaldo Cruz, pesquisador da tese sobre o ciclo evolutivo da 
malária em 1902-1903, intitulando seu trabalho como O estudo hematológico do 
impaludismo. (FRAZÃO, 2019) Engajado ao combate à doença que tanto estudava, 
tomou a liderança contra a epidemia de malária que acontecia no município de 
Itapetinga, seguindo depois para o surto na Baixada Fluminense.

Só foi em 1909, após chefiar a comissão de combate à malária por dois anos 
em seu estado natal, na cidade de Lassance, que Carlos Chagas descobriu a re-
lação entre uma doença que provocava vasta lesão miocárdica e a picada de um 
inseto denominado de barbeiro. Ao estudar a fundo a nova espécie, nomeou o 
 recém-descoberto protozoário de Tryponosoma cruzi, em homenagem ao seu tu-
tor, Oswaldo Cruz. (FRAZÃO, 2019)

A publicação do trabalho foi feita na Revista Brasil-Médico, resultando no pri-
meiro volume do Instituto Oswaldo Cruz, a então descrição da doença tropical 
chamada de tripanossomíase americana ou moléstia de Chagas. (FRAZÃO, 2019) 
Carlos Chagas não recebeu o Prêmio Nobel na época e os motivos para isso perpas-
sam sobre a não valorização de uma doença tropical, descoberta por um médico 
na América do Sul, além de Carlos não ser um médico popular em sua época após 
ter estado à frente da vacinação contra a varíola no Brasil (GISMONDI, 2019), na 
conhecida Revolta da Vacina. Como grande contribuição para a saúde brasileira, 
Carlos Chagas foi responsável pela criação do regulamento sanitário, englobando 
higiene infantil, combate às doenças rurais, combate à tuberculose, hanseníase e 
doenças venéreas. Foi responsável ainda pela criação da Escola de Enfermagem 
Anna Nery e do curso especial de higiene e saúde pública pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. (FIOCRUZ, 2003)

Mulheres também fizeram história no mundo da Cardiologia. Não foram cita-
das até agora, pois mulheres de todos os lugares do mundo tiveram dificuldade em 
ingressar no cenário médico inicialmente. Para compreender um pouco mais, é ne-
cessário conhecer a inglesa Elizabeth Blackwell, primeira pessoa do sexo feminino 
a conseguir invadir esse mundo ocupado apenas pelos homens, em 1847, na Geneva 
Medical College em Nova York. Sua vida foi pautada na Medicina e no feminismo, 
deixando como grande legado sua ideologia: “Se a sociedade não admite o livre de-
senvolvimento da mulher, então a sociedade deve ser remodelada”. (COGNYS, 2021)

No Brasil, mulheres interessadas em exercer a Medicina, precisavam emigrar 
para Europa ou Estados Unidos, necessitando validar o diploma nas faculdades 
brasileiras após a conclusão do curso. A primeira brasileira a conseguir o diploma 
de médica foi Maria Augusta Generoso Estrela no ano de 1879, em Nova York, e 
a primeira brasileira a se formar no curso de Medicina em seu próprio país foi a 
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gaúcha Rita Lobato Velho Lopes, que iniciou o curso em 1883, no Rio de Janeiro, e 
se formou na escola mater da Medicina brasileira, a FMB. Entretanto, foi apenas 
na década de 1950 que as mulheres começaram a se inserir no mercado da cirurgia 
cardiovascular brasileira. Dirce da Costa Zerbini conseguiu seu diploma de médi-
ca em 1948 na USP e foi um nome muito importante da Cardiologia. Durante anos 
se dedicou à pesquisa e conseguiu desenvolver um circuito de circulação extracor-
pórea no Brasil, idealizando as primeiras máquinas no Hospital das Clínicas em 
São Paulo. Em 1968, ano do primeiro transplante cardíaco, a dra. Dirce foi a princi-
pal responsável pela organização da equipe cirúrgica e uma grande colaboradora.

As primeiras médicas brasileiras que fizeram residência em cirurgia cardio-
vascular foram Vera Lucia Amaral Molari Piccardi e Gueisha Barbosa Moreiras no 
IDPC, conquistando o título em 1979. A primeira cirurgiã a se filiar à Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCV) com participação ativa foi a dra. 
Valquiria Pelisser Campagnucci, ao escrever acerca do tema aneurismectomia do 
ventrículo esquerdo sem pinçamento da aorta. (PICCARDI, 2004)

Apesar da demora da inclusão das mulheres na Medicina, elas já representam 
a maioria entre os médicos mais jovens no Brasil e estão dispostas a se impor no 
mercado. Entretanto, na Cardiologia ainda representam 30,3% do total de médi-
cos e na cirurgia vascular 23,3%, o que demonstra que ainda há um árduo caminho 
para a igualdade entre os gêneros nessa área tão nobre da Medicina. (REVISAMED, 
2020; SCHEFFER, 2018)

do estetoscópio ao pocus

Até meados do século XVIII, a Medicina carecia de técnicas apuradas que pudes-
sem identificar o que estava acontecendo internamente no corpo dos pacientes. 
A percussão e a ausculta direta, colocando o ouvido sob o tórax, eram as únicas 
formas de tentar entender o que estava acontecendo, principalmente, com o cora-
ção e pulmão dos adoecidos. Entretanto, em 1816 uma grande invenção veio para 
mudar, decerto, toda a história médica: o estetoscópio. Este instrumento, que hoje 
é um símbolo emblemático da profissão, foi criado por um médico francês chama-
do René Théophile Hyacinthe Laënnec. (HENRIK; SVEND, 2019)

Há várias versões na história que tentam descrever o insight que provavelmen-
te tenha desencadeado o surgimento do estetoscópio. A teoria mais difundida é 
referente ao constrangimento de Laënnec ao precisar examinar uma jovem, com 
insuficiência cardíaca, através da maneira convencional para época: encostando 
a cabeça ao tórax. Tal desconforto é descrito em seus manuscritos. (CHENG, 2007; 
KLIGFIELD, 1981)
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[...] a ausculta direta de encostar o ouvido no peito é desconfortável, tanto 

para o médico como para o paciente, e provoca uma repugnância que a 

torna impraticável no hospital. É inconveniente no exame de mulheres de-

vido ao obstáculo físico que as mamas podem representar [...]. (LAËNNEC, 

1819 apud GRINBERG, 1995, p. 67)

Uma outra versão relata que a moça em questão era obesa e por conta do teci-
do adiposo em excesso não teria sido possível auscultar nitidamente ao encostar 
a orelha sobre o precórdio. Por causa desse desconforto, conta-se que ele juntou 
algumas folhas, enrolou-as e através do contato do tubo formado e seu ouvido 
foi possível escutar claramente os batimentos cardíacos (Figura 1). A literatura 
descrita por Laënnec justifica que o princípio utilizado foi baseado em sua ob-
servação de uma brincadeira infantil que utilizava a propriedade do som de se 
propagar através de meios sólidos. (GRINBERG, 1995)

[...] ocorreu-me que um som se amplifica quando transmitido através de um 

sólido. Lembrei-me que as crianças costumam arranhar com um alfinete 

uma das extremidades de um pedaço de madeira e ouvir o ruído nitidamen-

te transmitido na outra […] imediatamente enrolei folhas de papel em forma 

de cilindro bem apertado, encostei uma ponta no tórax da gestante, me in-

clinei e apoiei o meu ouvido na outra. Pude perceber a ação do coração de 

uma maneira muito mais clara e distinta do que fora capaz até então pela 

ausculta direta [...]. (LAËNNEC, 1819 apud GRINBERG, 1995, p. 68)

  

Figura 1 – Estetoscópio original feito  
de folhas de jornal criado por Laënnec
Fonte: Cheng (2007).

Figura 2 – Estetoscópio original feito  
de madeira criado por Laënnec
Fonte: Cheng (2007).
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Após o resultado satisfatório ao examinar a paciente, Laënnec aperfeiçoou a 
técnica e começou a produzir modelos do instrumento a partir de madeira, em 
formato de cone, com um dos lados em forma de pavilhão (Figura 2), que rapi-
damente se difundiram pela Europa, recebendo diversas críticas positivas e 
negativas ao seu uso. Porém, era inegável que o instrumento conseguia amplificar 
os sons produzidos, em especial pelo coração e pulmão, podendo assim diagnos-
ticar de maneira mais fácil situações como sopros cardíacos e a presença de ar ou 
líquido nos pulmões. (GRINBERG, 1995)

A própria palavra estetoscópio foi criada pelo médico francês, sendo esta deri-
vada do latim stethos = tórax e skopein = ver. O termo designado por Laënnec para 
o processo de escutar os sons internos do corpo foi ausculta, do latim auscultare 
= ouvir, sendo que a ausculta com o estetoscópio foi especificamente nomeada de 
ausculta mediata “mediat” (Figura 3), em contrapartida à ausculta imediata que 
era a forma mais comumente utilizada antes. (CHENG, 2007)

Figura 3 – Pintura retratando Laënnec realizando a ausculta mediata com  
seu estetoscópio de madeira (Coleção Kharbine-Tapabor)
Fonte: Cheng (2007).

No decorrer dos anos, o estetoscópio foi ganhando novos aperfeiçoamentos 
com a utilização de novos materiais, sendo que em 1840 houve a criação do pri-
meiro estetoscópio com um tubo totalmente flexível pelo médico britânco Golding 
Bird. Em 1850, foi proposto pelo médico irlandês Arthur Leared a ausculta através 
das duas orelhas, sendo estes conhecidos como estetoscópios binaurais, que são 
utilizados até hoje. Entretanto, modelos monoaurais continuaram a ser utilizados 
e em 1876 surgiu o estetoscópio criado pelo dr. Adolphe Pinard (Figura 4), com a 
funcionalidade de auscultar os ruídos produzidos pelo feto intrauterino, sendo 
este utilizado até hoje e apreciado pelos obstetras. (HENRIK; SVEND, 2019)
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Figura 4 – Estetoscópio de Pinard
Fonte: Baskett (2019).

Dessa forma, diversas modificações continuaram a deixar cada vez mais sensí-
vel o aparelho e em 1961, o dr. David Littmann descreveu as características que eram 
necessárias para um estetoscópio ideal, estudando desde a importância de cada 
parte do instrumento até a capacidade deste em reconhecer as diferentes frequên-
cias audíveis. Com isso, Littmann propôs um novo modelo de estetoscópio com um 
desempenho acústico extremamente melhorado e que se assemelha bastante aos 
utilizados hoje em dia (Figura 5). (HENRIK; SVEND, 2019; LITTMANN, 1961)

Algo que parecia impensável no século XIX ganha vida com os recentes avan-
ços na tecnologia, que possibilitaram o advento do estetoscópio digital. Um 
equipamento que permite redução do ruído ambiente, ampliação e gravação de 
sons cardíacos, além de análise da forma de onda do som, mediante utilização de 
aplicativos para smartphones. (SILVERMAN; BALK, 2018)

Além do estetoscópio, outro método bastante utilizado para avaliação da fun-
ção cardíaca atualmente é o ecocardiograma. Acredita-se que a primeira pessoa a 
reconhecer o efeito Doppler e o ultrassom na natureza (usados pelos golfinhos e 
morcegos em sua localização) foi Spallanzani (1729-1799). Antes de ser utilizado 
na Medicina, o ultrassom já era utilizado para os sonares, úteis em navegação em 
alto mar e submarinos. (KRISHNAMOORTHY, 2007) O início da utilização desta 
tecnologia na Medicina foi para fins fisioterapêuticos, como no tratamento de ar-
trites e mialgias, por volta dos anos 1930 e 1940. (KRISHNAMOORTHY, 2007)

Apesar de esta hipótese ter sido cogitada anteriormente pelo fisioterapeuta 
francês dr. André Denier, o primeiro a conseguir gerar imagens ultrassonográfi-
cas de estruturas anatômicas foi o neurologista austríaco Karl Dussik, em 1947, 
as quais ele chamava de “hiperfonogramas”. Entretanto, tais hiperfonogramas 
possuíam resolução muito baixa, sendo muito difícil diferenciar as estruturas 
anatômicas vistas ao método. (EDLER; LINDSTRO, 2004)

Figura 5 – Modelo de estetoscópio  
sugerido por Littmann
Fonte: Littmann (1961).
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Figura 6 – Primeira imagem ultrassonográfica de um ser humano registrada.  
A imagem representa a vista lateral da cabeça de Dussik
Fonte: Edler e Lindstro (2004 apud DUSSIK, 1951).

Em 1950, o alemão Keidel descreveu um método ultrassonográfico para ob-
servar as alterações rítmicas de volume do coração, o qual descobriu enquanto 
tentava encontrar um modo de quantificar os sons gerados pela percussão torácica. 
Os primeiros experimentos utilizando ultrassonografia para analisar as estruturas 
cardíacas foram conduzidos por Elder e Hertz, em 1954, que culminaram com o 
advento da chamada ecocardiografia modo M (Movimento), ou Eco unidimensio-
nal (Figura 6). (EDLER; LINDSTRO, 2004; KRISHNAMOORTHY, 2007)

Esta modalidade permite ver as alterações das distâncias entre as estruturas 
cardíacas e a parede torácica, durante o ciclo de batimentos do coração. Porém, 
é bastante difícil de compreender e interpretar, e por isso foi pouco populariza-
da entre os cardiologistas, já que muitos almejavam ver uma imagem do coração. 
(EDLER; LINDSTRO, 2004)

O modo M era útil no diagnóstico principalmente de lesões valvares e doenças 
do pericárdio. (EDLER; LINDSTRO, 2004) Atualmente, esse modo ainda é usado 
por alguns cardiologistas, pois permite melhor discriminação de certas patologias 
(Figura 7). (GUEDES, 2020)
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Figura 7 – Primeiro ecocardiograma realizado
Fonte: Edler e Lindstro (2004 apud EDLER, 1976).

As primeiras imagens bidimensionais de estruturas anatômicas foram desen-
volvidas por Wild e Reid em 1952. Entretanto, o método desenvolvido por eles não 
pôde ser usado para investigações cardíacas, pois dependia de que o transdutor 
fosse movido lentamente através da estrutura a ser analisada, que precisaria ficar 
imóvel, o que é impossível no caso do coração. (EDLER; LINDSTRO, 2004)

Em 1970, a técnica stop-action foi descrita por King e se tornou popular. 
Através desse método, um transdutor sonoro era utilizado para captar as imagens, 
e o início de um batimento cardíaco, visto ao eletrocardiograma do paciente, de-
sencadeava automaticamente uma gravação dos sinais sonoros por 8ms. Durante 
o intervalo entre cada batida do coração, o transdutor era movido de lugar, e cada 
nova batida gerava uma nova gravação. O resultado era uma imagem transver-
sal do coração, criada através de vários ciclos de gravação por curtos períodos 
(Figura 8). (EDLER; LINDSTRO, 2004)
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Figura 8 – Corte transversal do ventrículo esquerdo feito pela técnica stop-action
Fonte: Edler e Lindstro (2004 apud KING, 1972).

Em 1971 o holandês Nicolaas Bom obteve a primeira imagem em movimento 
do coração, através da técnica linear array, que deu origem às técnicas utiliza-
das até hoje. Essa descoberta rapidamente se popularizou, e com ela também foi 
possível compreender mais facilmente a ecocardiografia em modo M. (EDLER; 
LINDSTRO, 2004)

No Brasil, o primeiro ecocardiógrafo foi instalado no Hospital da Beneficência 
Portuguesa, em São Paulo, em 1974. Também nesse ano, no XXX Congresso 
Brasileiro de Cardiologia, foi ministrado o primeiro curso de ecocardiografia 
no Brasil. Em 1975 o Rio de Janeiro também adquiriu seu primeiro ecocardió-
grafo, que foi instalado no Hospital do Instituto de Assistência dos Servidores 
do Estado (IASERJ), para servir ao curso de Pós-Graduação em Cardiologia da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Como muitas inovações 
na Medicina, também o ecocardiograma conquistou inicialmente um importan-
te espaço nos campos de ensino médico, antes de se difundir para outros meios. 
A especialização em ecocardiografia se tornou rapidamente popular, e dez anos 
depois o Brasil contava com 320 ecocardiografistas. (LUNA, 1998)

O dr. José M. Del Castillo trabalhava no Serviço de Hemodinâmica do Hospital 
da Beneficência Portuguesa de São Paulo em 1974, quando da chegada do primei-
ro ecocardiógrafo ao Brasil. (CASTILLO, 2019) Em publicação para o blog Ecope, 
ele conta:

[...] No início de 1974, precisamente no mês de março, os chefes da 

Hemodinâmica da BP junto com o Prof. Macruz chegaram dos Estados 
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Unidos com uma novidade: um ecocardiógrafo modo M da marca Smith-

Kline [...] Dessa maneira, participei do primeiro exame realizado no Brasil, 

uma estenose mitral reumática. O traçado foi obtido através de uma câ-

mera Polaroid, cuja imagem guardo até hoje. O aprendizado foi árduo, 

autodidático, com a primeira edição do livro de Feingenbaum na mão, o 

apoio da Hemodinâmica, muita curiosidade e, sobretudo, imaginação. [...] 

No primeiro ano (1974), fizemos até dezembro uns 170 exames. Hoje, esse 

número é realizado em um dia nos grandes serviços. (CASTILLO, 2019)

Doutor Castillo conta que, no início, quando o método ainda era pouco conhe-
cido, sua credibilidade era limitada, como é possível perceber no relato abaixo. 
Nesse trecho, R1 refere-se a médico residente no primeiro ano de residência médi-
ca, um programa de especialização médica, similar a outras pós-graduações.

Em julho de 1974, apresentei, no meio de outros trabalhos sobre hemodi-

nâmica, o primeiro trabalho científico sobre ecocardiografia realizado no 

Brasil [...] no XXX Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Rio 

de Janeiro, quando o estado ainda se chamava Guanabara. Acho que me co-

locaram como autor porque ninguém confiava muito no método. Na época, 

eu ainda recebia o mote de ‘cupincha’, o R1 de hoje. (CASTILLO, 2019)

A ecocardiografia bidimensional chegou ao Brasil em 1978, o que contribuiu 
para abrir o leque de patologias diagnosticadas através deste exame. Além disso, 
permitiu aos médicos estudar com mais precisão o estado funcional do coração 
dos pacientes. (LUNA, 1998) Dr. José Castillo conta que o primeiro ecocardiógrafo 
bidimensional chegou ao Hospital da Beneficência Portuguesa no final de 1979. 
(CASTILLO, 2019)

O desenvolvimento da ecocardiografia com Doppler possibilitou grandes 
avanços em termos de diagnóstico. Doppler primeiramente apresentou sua teoria 
em 1842, mas as investigações sobre a aplicação médica do efeito Doppler começa-
ram apenas em 1955, com dr. Nimura na Universidade de Osaka. Instrumentos de 
ultrassom com efeito Doppler se tornaram disponíveis comercialmente no final 
dos anos 1960, com o método multigated pulsed-Doppler, que mostrava o perfil 
das velocidades apenas no ecocardiograma modo M.

Em 1983, Omoto e seus colaboradores desenvolveram o método de Eco Doppler 
colorido em duas dimensões em tempo real, que obteve um impacto imediato na 
Cardiologia. (EDLER; LINDSTRO, 2004; KRISHNAMOORTHY, 2007)

Doutor José Castillo relembra seu primeiro contato com o método:

[...] Meu primeiro contato com o Doppler em cores foi em 1986, em 

Kyoto, Japão, por ocasião do Segundo Simpósio Internacional de Doppler 
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Cardíaco. Comecei a trabalhar com o método em 1989, mas as imagens não 

tinham grande resolução. (CASTILLO, 2019)

Desde então, diversas tecnologias têm surgido e se aperfeiçoado no ramo da 
ecocardiografia, como o ecocardiograma transesofágico, ecocardiograma de es-
tresse, ecocardiograma 3D e strain cardíaco.

[...] Nessa mesma época [1989], iniciei minha prática com eco de estres-

se farmacológico e esofágico [...]. O transdutor do eco transesofágico 

era monoplano, ou seja, não permitia a mudança de ângulo [...]. Depois 

chegaram os transdutores biplanos e, finalmente, os atuais multiplanos. 

(CASTILLO, 2019)

Os aparelhos de ultrassonografia evoluíram para se tornarem cada vez mais 
leves e portáteis, criando a possibilidade de avaliar a função cardíaca à beira lei-
to. Essa modalidade é conhecida como Point-Of-Care (na sigla em inglês, POCUS), 
que vem ganhando força atualmente. (CASAROTO, 2015) A evolução do método de 
ultrassonografia mudou a história da Cardiologia, revolucionando a maneira como 
analisamos o coração, e certamente ainda permitirá grandes avanços nessa área.

o registro eletrocardiográfico

Quem vê os eletrocardiógrafos mais modernos, leves, portáteis, precisos e suas 
diversas aplicações eletrocardiografia de alta resolução, teste ergométrico, 
Holter, estudo eletrofisiológico, nem imagina o processo de seu desenvolvi-
mento e aprimoramento ao longo das décadas e dos diversos estudiosos que 
contribuíram para seu surgimento. Entretanto, uma coisa é certa, a invenção 
do eletrocardiograma deu aos médicos uma poderosa ferramenta que os ajuda 
a diagnosticar várias condições patológicas na atualidade. O eletrocardiograma 
de 12 derivações, como o conhecemos hoje, é resultado de diversas descobertas 
e inovações sequenciais.

O surgimento do eletrocardiograma esteve diretamente atrelado ao surgimen-
to da eletrofisiologia e de diversas áreas do conhecimento. No século XIX, temos 
os primeiros passos do estudo eletrofisiológico, quando em 1842, o físico e italia-
no Carlo Matteucci (1811-1868) conseguiu demonstrar que uma corrente elétrica 
acompanhava cada contração cardíaca.

Nos anos seguintes, no início da década de 1870, a invenção do eletrômetro 
capilar do físico francês Gabriel Lippman, permitiu a descoberta das fases do ci-
clo cardíaco pelos médicos britânicos John Burdon Sanderson e Frederick Pag. 
(GIFFONI; TORRES, 2010)
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Por volta de 1887, Augustus D. Waller (1856-1922) começou uma série de expe-
rimentos na Escola de Medicina do Hospital St. Mary em Londres, que culminou 
com o registro do primeiro eletrocardiograma em seres humanos, através de um 
eletrômetro capilar e eletrodos colocados no peito de um voluntário, demonstran-
do que uma atividade elétrica precedia a contração do coração. No entanto, Waller 
mostrou grande interesse pelos aspectos teóricos da eletrocardiografia em detri-
mento da aplicação clínica e prática do método. (FYE, 1994; SOUZA, 2017)

Em 1889, no Congresso Internacional de Fisiologistas, Willem Einthoven 
(Figura 9) conheceu a tecnologia e a técnica de Waller utilizadas para registrar 
o impulso elétrico do coração. A demonstração de Waller estimulou Einthoven 
e alguns outros fisiologistas a seguirem essa linha de investigação. Ele reconhe-
ceu as limitações do eletrômetro capilar e usou abordagens matemáticas e físicas 
complexas para melhorar a qualidade de suas gravações. Com tais correções, ele 
concluiu que cada contração cardíaca gerava o registro de cinco oscilações elétri-
cas distintas. Em 1895, em seu primeiro artigo sobre o tema, Einthoven intitulou 
tais oscilações de P, Q, R, S e T, denominações utilizadas até hoje (Figura 10). 
Apesar das inúmeras tentativas de melhorar o método do eletrômetro capilar, o 
médico concluiu que as frequências utilizadas pelo método limitavam a utilidade 
do eletrocardiograma na prática clínica e reconheceu o potencial do seu uso clíni-
co na compreensão e identificação de doenças cardíacas. (FYE, 1994)

Figura 9 – Willem Einthoven (1860-1927)
Fonte: ECGpedia (2008).2

2 Disponível em: https://en.ecgpedia.org/images/thumb/e/ee/Einthoven_portrait.jpg/415px-E-
inthoven_portrait.jpg.

https://en.ecgpedia.org/index.php?title=Frequently_Asked_Questions
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Figura 10 – Registro obtido pelo eletrômetro capilar de Lippman por Waller (superior), correção 
matemática do registro de Waller realizada por Einthoven (meio) e registro pelo galvanômetro de 
corda (inferior)
Fonte: ECGpedia (2008).3

Desse modo, o médico voltou sua atenção para outro instrumento que pensou 
ser mais adequado para a tarefa, o galvanômetro. Esse instrumento foi inventa-
do, de forma independente, pelo físico francês Arsbne D’Arsonval e o engenheiro 
francês Clement Ader.

No ano de 1901, Einthoven realizou diversas modificações e criou o galvanô-
metro de corda (Figura 11), um novo aparelho capaz de registrar de forma mais 
eficaz as atividades elétricas do coração. Esse aparelho pesava cerca de 270 kg, 
necessitava de cerca de cinco pessoas capacitadas para seu funcionamento e con-
sistia em um fino filamento de quartzo revestido com prata esticado através de 
um forte campo magnético. Mesmo uma corrente elétrica fraca de um potencial 
cardíaco seria capaz de mover o filamento e a oscilação das cordas dependia da 
força e direção da corrente. As sombras geradas pela movimentação do fio de 

3 Disponível em: https://en.ecgpedia.org/images/thumb/f/f0/Einthoven_ECG3.jpg/380px-Ein-
thoven_ECG3.jpg.

https://en.ecgpedia.org/index.php?title=Frequently_Asked_Questions
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quartzo eram projetadas num filme fotográfico. O formato padrão estabelecido 
por Einthoven para registrar as deflexões é usado até os dias de hoje. (FYE, 1994)

Figura 11 – Eletrocardiógrafo (galvanômetro de corda) utilizado por Einthoven
Fonte: ECGpedia (2008).4

O aparelho estava sediado em um laboratório da Universidade de Leiden, a 
cerca de 1,5 km do hospital da universidade. Entretanto, contornando a distância 
entre pacientes e máquina, Einthoven usou cabos de telefone para transmitir im-
pulsos elétricos do coração de pacientes hospitalizados para o laboratório, onde 
eram registrados pelo galvanômetro de corda. A partir daí, Einthoven publicou 
diversos artigos acerca do uso do seu aparelho, incluindo traçados normais e traça-
dos que futuramente indicariam algumas arritmias como fibrilação atrial, flutter 
atrial e extrassístole ventricular. Mais tarde, em 1924, Einthoven recebeu o Prêmio 
Nobel de Medicina pelo estudo na área de eletrofisiologia e hoje é considerado o 
pai da eletrocardiografia, uma vez que seu galvanômetro de corda permitiu regis-
tros fidedignos e com padronização empregada ainda nos dias atuais. (FYE, 1994)

O surgimento do eletrocardiograma marcou o desenvolvimento do estudo das 
arritmias. Nesse quesito, se destaca Thomas Lewis (1881-1945), que após visitar o 
laboratório de Einthoven, voltou para Londres animado em estudar as diversas 
arritmias cardíacas e acabou contribuindo para compreensão de diversos meca-
nismos fisiológicos cardíacos que até aquele momento não eram baseados em 
evidências científicas. Além disso, em seu livro Clinical Disorders of the Heart 

4 Disponível em: https://en.ecgpedia.org/images/b/bb/Einthoven_ECG.jpg.

https://en.ecgpedia.org/index.php?title=Frequently_Asked_Questions
https://en.ecgpedia.org/index.php?title=Frequently_Asked_Questions
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Beat, introduziu termos utilizados até hoje como “fibrilação atrial”, “taquicardia 
paroxística”, “marca-passo” e “batimentos prematuros”. Isso acabou influencian-
do outros pesquisadores nos estudos das arritmias pelo eletrocardiograma, dentre 
esses, Frank Norman Wilson (1890-1952), que teve uma contribuição importante 
no sentido da aceitação do eletrocardiograma em substituição aos demais mé-
todos diagnósticos utilizados na época, que até então continuava a ser realizado 
através do exame físico do paciente, especificamente da ausculta cardíaca e pal-
pação de pulsos. Wilson também contribuiu para a padronização da disposição 
dos eletrodos e para o uso do eletrocardiograma para além das arritmias, entre 
elas o infarto do miocárdio. (FYE, 1994; GIFFONI; TORRES, 2010; SOUZA, 2017)

O advento da utilização do eletrocardiograma na prática médica marcou uma 
nova era, na qual ferramentas mais sofisticadas deram lugar à assistência médica 
auxiliada principalmente pelo estetoscópio como ferramenta primária no diag-
nóstico de doenças cardíacas, proporcionando informações mais objetivas sobre 
alterações funcionais e/ou estruturais. Desde o surgimento do galvanômetro 
– ferramenta capaz de registrar a atividade elétrica do coração – houve grande 
crescimento na compreensão e investigação das arritmias que, em sua maior par-
te, eram pouco elucidadas até então. (ALGHATRIF; LINDSAY, 2012) Desse modo, 
por se tratar de uma ferramenta clínica investigativa poderosa, inovadora à época 
e passível de ser utilizada para a compreensão de diversas alterações da atividade 
elétrica cardíaca, o eletrocardiograma foi referido como “a pedra das Rosetas das 
arritmias” pelo historiador Edward Shapiro. Esse exame também corroborou para 
a definição da Cardiologia como uma área especial da prática médica no período 
entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. (FYE, 1994)

Atualmente, o eletrocardiograma é considerado exame essencial na avaliação 
de queixas cardíacas, principalmente no diagnóstico e determinação de condu-
ta em doenças que oferecem risco iminente à vida do paciente. Sua relevância e 
aplicabilidade em nível de saúde pública são ressaltados pelo seu baixo custo de 
execução, além de se tratar de um exame não invasivo e de fácil execução. Esses 
fatores justificam a determinação do exame como ferramenta diagnóstica de pri-
meira linha. No entanto, sua realização técnica e interpretação de modo correto 
são altamente dependentes dos executores e avaliadores, portanto suscetível a 
falhas. A interpretação correta de um eletrocardiograma pode ser desafiadora, 
principalmente nas situações em que membros da equipe de emergência menos 
experientes são responsáveis pela interpretação do exame e tomada de conduta 
diante de pacientes em quadros graves, realidade presente em diversas unidades 
de atendimento emergencial no Brasil. Grande parte desse problema encontra-se 
no ensino médico da interpretação do exame durante a graduação, muitas vezes 
negligenciado ou abordado de forma superficial, sem que haja uma compreensão 
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das bases eletrocardiográficas ou dos distúrbios por trás dos fenômenos eletrocar-
diográficos, o que poderia reduzir a necessidade de apenas memorizar padrões. 
(ALGHATRIF; LINDSAY, 2012)

evolução epidemiológica das doenças cardiovasculares

Em meados do século XX, ocorreram profundas modificações nos padrões de 
morbidade e mortalidade dos brasileiros, período conhecido como transição 
epidemiológica. (PRATA, 1992) Houve evolução progressiva de um perfil de alta 
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) para um outro no qual 
predominam os óbitos por doenças cardiovasculares (DCV), neoplasias, causas 
externas e outras doenças consideradas crônico-degenerativas. As DIP, que re-
presentavam 45,7% do total de óbitos informados no país em 1930, passaram a 
constituir, no ano de 1999, apenas 5,9%. Enquanto isso, as DCV seguiram uma ten-
dência inversa, aumentando sua participação, de 11,8% para 31,3%, no total dos 
óbitos ocorridos no mesmo período. (RISI JUNIOR; NOGUEIRA, 2002)

Doença de Chagas é um exemplo de doença cardíaca infectocontagiosa, cuja 
prevalência foi substancialmente diminuída nas últimas décadas, principalmente 
após 1975, com a implantação e expansão do programa de controle pelo governo 
federal. (RISI JUNIOR; NOGUEIRA, 2002) O primeiro inquérito sorológico nacio-
nal para doença de Chagas no Brasil foi realizado no período de 1975-1980, que 
estimou para a população geral rural brasileira uma prevalência global de 4,2% 
de infecção pelo T. cruzi. (DIAS; PRATA, 2017) Desde então, houve redução signi-
ficativa de casos agudos por transmissão vetorial e transfusional, atualmente com 
prevalência estimada de 1,0% a 2,4%. (BRASIL, 2019; DIAS et al., 2016) Na Pesquisa 
Nacional de Saúde 2019, 0,4% da população brasileira adulta referiram o diagnós-
tico da doença. (BRASIL, 2020a) Não obstante o inegável sucesso do programa 
de controle brasileiro, cabe ressaltar que fatores socioeconômicos contribuíram 
para esse resultado, considerando que houve melhoria significativa das condições 
de habitação, em função de algum grau de desenvolvimento econômico. (RISI 
JUNIOR; NOGUEIRA, 2002)

Essas mudanças ocorreram concomitantemente com alterações sociode - 
mográficas em nossa sociedade. O desenvolvimento industrial, o movimento mi-
gratório da zona rural para a zona urbana, a inserção da mulher no mercado de 
trabalho, a criação e ampliação do acesso a ações de saneamento e saúde foram 
determinantes para a redução das taxas de natalidade e mortalidade e aumento 
da expectativa de vida, que culminaram no envelhecimento populacional. (RISI 
JUNIOR; NOGUEIRA, 2002) Esses fatores, associados às mudanças sociais e eco-
nômicas e a globalização impactaram o modo de viver, trabalhar e se alimentar dos 
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brasileiros, com consequente aumento na prevalência dos principais fatores de 
risco para desenvolvimento de DCV. (DUARTE; BARRETO, 2012) Estes podem ser 
classificados como modificáveis, que incluem tabagismo, obesidade, hipertensão 
arterial, dislipidemia, diabetes e inatividade física, e não modificáveis, como idade 
(acima de 45 anos para homens e 55 anos para mulheres), gênero, raça e heredita-
riedade. (SIMÃO et al., 2013)

As DCV são responsáveis por uma importante carga de doenças no Brasil, 
tendo sido a principal causa de mortalidade no país desde a década de 1960. 
Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 
72% das mortes em nosso país, sendo 30% devido às DCV. (NASCIMENTO et al., 
2018) Além disso, as DCV foram responsáveis pelos gastos diretos mais substan-
ciais com hospitalização e pelos custos indiretos devidos à ausência no trabalho. 
(OLIVEIRA et al., 2020)

De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde, em 2019, 5,3% (8,4 milhões) de 
pessoas de 18 anos ou mais tiveram algum diagnóstico médico de alguma doen-
ça do coração. Como esperado, a prevalência aumentou significativamente com 
o avançar da idade, chegando a 10,1% entre as pessoas de 60 a 64 anos, 12,8% das 
pessoas de 65 a 74 anos de idade e 17,4% nos mais idosos, com 75 anos ou mais. 
(BRASIL, 2020a) No Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) – uma 
coorte que incluiu 15.105 funcionários públicos de seis universidades ou institutos 
de pesquisa – a prevalência autorreferida de doenças cardiovasculares foi: Doença 
Isquêmica do Coração (DIC): 4,7%; insuficiência cardíaca: 1,5%; Acidente Vascular 
Cerebral (AVC): 1,3%; febre reumática: 2,9% e doença de Chagas: 0,4%. (MELO- 
-SILVA et al., 2018)

Oliveira e demais autores (2020) recentemente avaliaram as principais estatís-
ticas cardiovasculares no Brasil nos últimos 20 anos e dentre as causas de morte 
cardiovascular no período, se mantém no topo da lista a doença isquêmica do 
coração, seguida da doença cerebrovascular, cardiopatia hipertensiva e cardio-
miopatias. Interessante observar que a cardiopatia reumática (outro exemplo de 
doença cardíaca de causa infecciosa) caiu de 8ª posição em 1990 para a 11a em 2017. 
(OLIVEIRA et al., 2020)

Nas últimas décadas, os dados apontaram para uma tendência de melho-
ra nesse panorama. Dados do Global Burden of Disease (GBD) 2017 revelam que 
a prevalência padronizada por idade de DCV apresentou leve redução de 4,2% 
de 1990 a 2017. O mesmo estudo observou que a taxa de incidência padronizada 
por idade em 2017 foi de 687,5 casos por 100 mil habitantes, menor do que em 
1990, quando havia 755,6 casos por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade pa-
dronizada por idade por DCV, por 100 mil habitantes também vem diminuindo 
significativamente, muito embora o número total de mortes por DCV aumentou, 
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provavelmente como resultado do crescimento e envelhecimento da população. 
(GLOBAL BURDEN OF DISEASE, 2017; OLIVEIRA et al., 2020) Malta e demais au-
tores (2020) compararam séries históricas de mortalidade por DCV entre 2000 e 
2017 e observaram que ao longo desse período, em todas as bases de dados estu-
dadas, houve uma redução em torno de 27% da mortalidade por DCV no Brasil.

Fatores possivelmente associados a essa diminuição envolvem uma maior 
cobertura e acesso a serviços de saúde, além da melhoria das condições de vida, 
incluindo maior renda e escolaridade, maior conhecimento acerca dos fatores de 
risco clássicos, melhor compreensão da distribuição espacial e temporal das taxas 
de mortalidade por doenças cardiovasculares, melhoria na qualidade da informa-
ção e maior planejamento de ações de prevenção. A implementação e a expansão 
do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição Brasileira de 
1988, permitiram ao Brasil abordar as mudanças nas necessidades de saúde da 
população, com dramática sofisticação da cobertura dos serviços de saúde e au-
mento da expectativa de vida em apenas três décadas. (CASTRO et al., 2019)

O Programa de Saúde da Família (PSF), lançado em 1994, é uma importante 
iniciativa da estratégia nacional para reduzir a mortalidade por DCV com base 
na atenção primária à saúde, cobrindo quase 123 milhões de indivíduos (63% da 
população brasileira) em 2015. (ANDRADE et al., 2018) A cobertura do PSF foi as-
sociada com redução nas hospitalizações e na mortalidade por DCV que foram 
incluídas na Lista de Condições Sensíveis à Atenção Primária no Brasil, tendo 
seu efeito aumentado de acordo com a duração da implementação do PSF no 
município. (RASELLA et al., 2014) Estudos demonstram que a diminuição da mor-
talidade por DCV seguiu-se a uma melhora nas condições socioeconômicas locais. 
(LOTUFO, 2013; SOARES, 2013; VILLELA; KLEIN; OLIVEIRA, 2019)

Alguns autores chamam atenção para as diferenças regionais na evolução da 
epidemiologia cardiovascular. A redução nas taxas de prevalência ocorreu desi-
gualmente, sendo maior nas regiões Sudeste e Sul, em particular nos estados do 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão entre 
os mais desenvolvidos do país. Guimarães e demais autores observaram uma ten-
dência geral de queda dos coeficientes de mortalidade por DIC e AVC no Brasil de 
1980 a 2012, com marcadas variações regionais, sendo que as regiões Sudeste e Sul 
apresentaram os maiores coeficientes para os dois grupos de doenças e as regiões 
Norte e Nordeste, os menores. (GUIMARÃES, 2015)

A despeito dos avanços, a análise dos cenários futuros sugere a necessidade de 
abordar desigualdades geográficas persistentes, financiamento insuficiente, além 
de questões relacionadas ao acesso ao cuidado e à sua qualidade. (POLANCZYK, 
2020) O Brasil é um país continental de extrema diversidade quanto a clima e 
condições ambientais, densidade populacional, desenvolvimento econômico e 
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características raciais e culturais. É importante considerar, nos planos de vigi-
lância e de ações em saúde, as desigualdades no perfil epidemiológico entre as 
regiões do país.

mensagem ao leitor

O coração é um órgão extremamente famoso pela sua beleza e importância, tanto 
na Medicina como nas histórias, poesias e músicas românticas. Falar do coração 
é falar do órgão que bombeia sangue para todos os outros órgãos, nutrindo nosso 
corpo de oxigênio e, para os poetas, de amor. A Cardiologia jamais será só mais 
uma especialidade médica, para sempre será aquela que nutre todas as outras. 
Por isso, deixamos como recado para nossos leitores, que nunca subestimem nada 
relacionado ao coração, tanto na ciência, como no amor. Que ele seja sempre escu-
tado e que suas necessidades sejam respeitadas por todos nós.
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Hemodiálise,

por Ernane Gusmão1

Pulsa na agulha o sangue rutilante,

Como indeciso por deixar a veia.

Desliza pelo equipo, vacilante,

E inunda de vermelho a trilha cheia.

À frente do rolete que o bombeia

Embebe o capilar purificante,

1 Retirado do livro Sonetos (2015).
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Fluindo pelos poros da bateia

A ganga impura do rubi migrante

Vai e volta, corrente volemia,

E liberta das teias da uremia,

Devolve o reviver ao padecente…

Que é bela e nobre, a sina desse engenho;

Dá vida à morte e muda esse desenho

De um pôr de sol, em lindo sol nascente.

O soneto “Hemodiálise”, escrito pelo dr. Ernane Gusmão, discorre de forma 
lúdica e bela sobre o ofício da Nefrologia. Para muitos, tornar atraente um tema 
como a diálise é uma tarefa difícil ou até mesmo impossível. O comediante bri-
tânico John Oliver, ao apresentar um episódio do premiado programa televisivo 
Last Week Tonight with John Oliver, antecipou a reação do público ao declarar que 
o principal assunto da noite seria diálise. Em tradução livre, o apresentador disse: 
“[...] Iremos falar sobre diálise renal e eu sei que, agora, você provavelmente está 
se preparando para apertar o botão do seu controle remoto que diz ‘Querido Deus, 
literalmente qualquer outra coisa’”. (DIALYSIS, 2017)

Contudo, como exemplificado pelo poema dr. Ernane Gusmão, a diálise e a 
Nefrologia são intrinsecamente interessantes. Etimologicamente, o termo não sal-
ta aos olhos como algo diferente das demais palavras que nomeiam as principais 
especialidades médicas: um radical derivado do grego ou do latim (nesse caso, 
nephros), acrescido do sufixo grego logos. Assim sendo, em uma definição crua, 
a Nefrologia é simplesmente “o estudo dos rins”. Entretanto, se nos aprofundar-
mos na linguística envolvida, descobriremos que nephros advém de outra palavra 
grega: nephos, que significa “nuvem”. (DIAMANDOPOULOS, [20--?]) Crê-se que 
a associação entre rins e nuvens decorra da capacidade de ambos de produzirem 
líquido, respectivamente, na forma de urina e de chuva.

Fazendo jus à origem de seu nome, a Nefrologia provou-se uma área fas-
cinante e por vezes envolta em uma nuvem de mistérios. A clínica renal é 
frequentemente descrita como “desafiadora” e está em constante evolução. Para 
compreendermos o atual cenário da área e seu futuro, é necessário que antes 
entendamos o seu passado.

a nefrologia do mundo até o brasil

A Nefrologia conta com um aparato técnico e tecnológico bastante robusto atual-
mente: técnicas de microscopia, dosagens de marcadores da função renal, exames 
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de imagem avançados, entre várias outras ferramentas que permitem um olhar 
cada vez mais acurado sobre a forma e a função dos rins. Contudo, esse é um resul-
tado de anos de evolução. Nem sempre foi assim. Os conhecimentos que dão base 
para a Nefrologia de hoje têm ascendência milenar. (FINE, 2013)

O fluido mais acessível do corpo humano é a urina e, por esse motivo, ela 
sempre despertou o interesse de quem observava alguma alteração nas suas ca-
racterísticas, independentemente de estar na posição de médico ou paciente. 
A urina era considerada o portal de notícias sobre o funcionamento do organismo 
humano, e, por isso, a análise de urina é considerada o exame laboratorial mais 
primitivo da história da humanidade, empregado há mais de 6 mil anos por inú-
meras civilizações. (ECHEVERRY; HORTIN; RAI, 2010)

Richard Bright (1789-1858) é um dos nomes de maior destaque na história 
da Nefrologia. Foi ele quem documentou pela primeira vez a correlação entre 
proteinúria, edema e doença renal. Com isso, o exame de urina passou a ser 
visto como ferramenta diagnóstica cientificamente comprovada para nefro-
patias. Em sua obra Reports of Medical Cases, de 1827, ele relatou por escrito 
nunca ter examinado o corpo de um paciente morrendo com edema e com 
urina coagulável (ou seja, com alta concentração de proteína) sem encontrar 
também algum desarranjo nos rins, esboçando o que viria a ser definido como 
síndrome nefrótica.

A função renal é de alta importância para a saúde humana. Provavelmente a 
maioria dos brasileiros já ouviu falar que a diferença entre o remédio e o veneno 
está na dose. Isso não é apenas uma expressão popular, mas uma verdade no cam-
po das ciências médicas. Uma mesma substância que pode resgatar a saúde, pode 
causar a morte. Isso não vale só para remédios, mas também para sais, proteínas, 
hormônios, entre outras substâncias. Para se manter vivo, o corpo precisa ter a 
dose exata de cada substância circulando no sangue e os protagonistas desse es-
petáculo biológico são os rins.

Quando os rins falham, como em casos de insuficiência renal, algo precisa ser 
feito para alcançar essa regulação. Caso contrário, o desfecho pode ser fatal em 
dias ou em semanas. Há séculos, os tratamentos incluíam banhos quentes e san-
grias, por exemplo. Atualmente, o cenário é outro; máquinas de alta tecnologia 
cuidam do processo.

De forma inovadora, no verão de 1924, o médico alemão Georg Haas realizou 
ensaios experimentais que tinham como objetivo avaliar o desempenho de uma 
máquina extracorpórea na filtragem sanguínea de pacientes com insuficiência 
renal crônica. Esses estudos aconteceram na Universidade de Giessen e são um 
ponto alto na história da Nefrologia ao documentar a primeira diálise feita em um 
ser humano. (BENEDUM, 2003)
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Segundo o Portal da Diálise, ao final da década de 1930, em um hospital univer-
sitário na Holanda, um novo fato marcou a história de progressos da Nefrologia. 
Ao ver um rapaz morrer de falência renal lentamente, Willem Kolff (1912-2009), 
jovem médico na época, se debruçou sobre pesquisas, aprendendo sobre remo-
ção de toxinas do sangue. Logrando êxito nesses estudos, conseguiu propor uma 
solução para o caso, a qual, mais tarde, seria reconhecida como o primeiro rim 
artificial funcional da história.

Kolff criou um cilindro rotativo capaz de filtrar o sangue humano mesmo com 
recursos limitados, utilizando uma máquina de lavar roupa como base da estru-
tura e tripas para enchidos, garrafas de sumo de laranja e papel de celofane na 
função de filtragem. Meio litro de sangue circulava nesse aparelho e era reinfun-
dido, em um processo que durava por volta de seis horas.

Em frente à máquina de diálise construída por Hass, o cilindro rotativo de 
Kolff apresentava algo novo: um sistema de propulsão sanguínea que permitia 
uma diálise contínua. Essa tecnologia propiciou o primeiro relato da história de 
recuperação da função renal por um rim artificial. Em 1945, poucos anos após sua 
invenção, o cilindro de Kolff permitiu que uma senhora de 67 anos em coma urê-
mico restabelecesse o seu nível de consciência após cerca de 11 horas de diálise, 
vivendo mais sete anos a partir desse momento.

Quatro anos depois, a invenção de Kolff é replicada no Brasil, quando o médi-
co Tito Ribeiro de Almeida utilizou o rim artificial para tratar uma paciente com 
27 anos de idade portadora de insuficiência renal no Hospital das Clínicas de São 
Paulo. A partir disso, a Nefrologia despontou no Brasil. Segundo a Sociedade de 
Nefrologia do Estado de São Paulo, o número de pacientes dialisados, que soma-
vam cerca de 500, em 1979, passou para 100 mil em 2014.

Entre um ano e outro, houve avanços em moléculas coagulantes, em processos 
de filtração sanguínea e em dispositivos acessórios, aumentando a segurança e a 
efetividade do tratamento dialítico, atraindo financiamentos e, consequentemen-
te, ampliando cada vez mais sua área de abrangência.

No Brasil, a Nefrologia restrita, por volta de 1952, a São Paulo e ao Rio 
de Janeiro alcançou Salvador, Recife, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, 
Fortaleza e Curitiba nos anos seguintes. Essa especialidade continuou con-
quistando, aos poucos, maior espaço em outras regiões, sendo impulsionada 
especialmente pela demanda por serviços de diálise. Foi, sem dúvidas, um 
percurso intenso, partindo da abordagem das doenças renais em teses de dou-
torados até a construção de serviços de residência, definindo a Nefrologia 
como especialidade médica. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)
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a nefrologia na bahia

A história da Nefrologia na Bahia é marcada por começos e recomeços e contou 
com grandes nomes e serviços que ajudaram a criar e alavancar essa importante 
especialidade, fazendo com que a Nefrologia baiana tenha hoje importância na-
cional e mundial.

os primeiros passos

O ponto de partida da especialidade começou, ainda, no século XIX, com a pu-
blicação de teses de doutorado sobre o tema na então Faculdade de Medicina da 
Bahia (FMB), que seria posteriormente incorporada à hoje conhecida Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). A primeira tese relacionada à Nefrologia foi publicada 
no ano de 1863 e, desde então, o tema atrai muitos entusiastas. (MARTINELLI; 
GUSMÃO, 2015)

A Gazeta Médica da Bahia, mais importante revista científica brasileira desse 
período, publicou a pesquisa intitulada “Algumas das difficuldades no diagnósti-
co do beriberi e das nephritis”, de autoria de Ramiro Affonso Monteiro. No Brasil 
e, consequentemente, na Bahia, esse foi o primeiro artigo nefrológico publicado 
em um periódico de grande circulação.

Por volta do mesmo período, Raimundo Nina Rodrigues estudava a incidência 
das nefrites e dr. João Américo Garcez Fróes publicava “A cryoscopia da urina”, 
dando, assim, o pontapé inicial para o que viria a ser a Nefrologia. Em 1902, 
tornou-se público o primeiro livro de interesse nefrológico o Manual de semeio-
logia da urina: exame physico, chimico e histo-bacteriano da excreção urinária. 
(MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Apesar do constante aumento de interesse pela área, a Nefrologia só foi reco-
nhecida como especialidade médica em 1953, tendo o dr. Heonir Rocha ajudado 
a consolidá-la em 1957. Nesse período, não existiam programas específicos para 
a formação de especialistas, de modo que o tema era ensinado na residência 
de clínica médica e a grupos interessados que foram se formando no Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES). (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Aos poucos, as pesquisas na área foram ampliadas, de forma que as décadas 
de 1960 e de 1970 se tornaram um marco de ruptura na história do ramo. Em 2 de 
agosto de 1960, foi fundada a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a qual pro-
moveu o primeiro Congresso Brasileiro de Nefrologia dois anos depois. O início da 
diálise peritoneal na Bahia se deu em 1966, implantada por dr. Ernane Gusmão. 
Em 1969, os doutores Ronaldo Lima, Edílson Brito e Heonir Rocha foram auto-
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res de um artigo que deu surgimento ao que hoje é conhecido como Nefrologia 
tropical, intitulado “Glomerulonefite crônica associada à hepato-esplenomegalia 
esquissotomótica”. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Apesar de o programa de residência médica ter surgido na Bahia em 1956, foi 
apenas em 1970 que o dr. Heonir Rocha criou formalmente a residência médica de 
Nefrologia, no HUPES, que foi a pioneira na Bahia. Um ano depois, foi instituída a 
regional Bahia da SBN (SBN-BA). Doutor Heonir Rocha foi consagrado o primeiro 
presidente dessa subdivisão. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2021)

Em 1972, os doutores Ernane Gusmão e Francisco Queiroz iniciaram, no 
HUPES, o primeiro serviço de hemodiálise no estado. A partir disso, e perceben-
do os benefícios da diálise na vida dos pacientes, a Nefrologia se expandiu por 
Salvador e pelo interior. A partir daí, o serviço foi instituído também no Hospital 
Ana Nery e, mais tarde, em outros hospitais do município. Em Itabuna, foi criada 
uma unidade com diálise peritoneal em 1973, mas apenas em 1978 a hemodiálise 
iniciou suas atividades. Após isso, outras cidades do interior começaram a receber 
máquinas de diálise. Já no fim da década de 1970, foi publicada a primeira edi-
ção do Jornal Brasileiro de Nefrologia, pela SBN, o que ajudou a desenvolver ainda 
mais o conhecimento nefrológico. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Os anos 1980 marcaram, logo no começo da década, o primeiro transplante 
renal feito na Bahia, que ocorreu no Hospital Português, em Salvador. Em 1985, 
o programa de transplante renal começou em Feira de Santana, que se tornou a 
primeira cidade do interior a oferecer esse procedimento. Porém, esses progra-
mas, devido à alta complexidade, foram marcados, historicamente, por diversos 
períodos de interrupções, por exemplo, em 1988 houve a tentativa de implementar 
o serviço de transplante renal no Hospital Ana Nery, mas ele não chegou a durar 
muito tempo. Outro caso ocorreu em Feira de Santana, que no ano de 1997 finali-
zou o programa de transplante por dificuldades técnicas, deixando o interior do 
estado sem assistência. Até hoje, o HUPES não oferece o serviço. Ainda na década 
de 1980, a Nefrologia começou a se dividir em subespecialidades, com a criação 
da nefropediatria, no Hospital Martagão Gesteira, em Salvador. (MARTINELLI; 
GUSMÃO, 2015)

diálise

A prática dialítica chegou no Brasil em 1957 de forma semelhante à que se ins-
talou em outros países da América Latina: estudantes e clínicos interessados no 
procedimento se especializaram em serviços de diálise no exterior, onde ela era 
rotineira, e trouxeram o conhecimento e experiência adquiridos para o Brasil. 
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As  primeiras hemodiálises no Brasil foram realizadas em pacientes com insufi-
ciência renal aguda, em São Paulo, no Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo (HC-USP), e no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado. 
Pouco tempo depois, o grupo de São Paulo teve a visita do dr. Gabriel Richet – pro-
gono da Nefrologia europeia e precursor da prática dialítica – por cerca de dois 
meses, que abrilhantou a prática da diálise, ajudando no manuseio e no estímulo 
à utilização dos processos dialíticos nesse centro. (ROCHA, 1992)

Apesar dos avanços no que tange às técnicas em diálise (hemodiálise e diálise 
peritoneal), foi apenas no final de 1962 que elas foram usadas para o tratamento 
de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), no HC-USP, em São Paulo. Os mé-
dicos brasileiros precursores dessa prática foram influenciados pelo grupo do 
prof. Scribner em Seattle, que desenvolveu o shunt arteriovenoso. Nesse cenário, 
cabe destacar o trabalho do dr. Adyr Mulinari, de Curitiba, que recebeu influên-
cia direta desse grupo, na Universidade de Seattle, e organizou, ao retornar, 
o  serviço de hemodiálise. O grupo, formado em Curitiba no Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná, um dos primeiros núcleos, e mais relevan-
tes para a implantação de hemodiálise crônica na prática clínica brasileira, e para 
o treinamento de interessados. Na mesma época, o dr. Emil Sabbaga retornava de 
Boston e iniciava no HC-USP a hemodiálise e diálise peritoneal para o tratamento 
de pacientes renais crônicos. (ROCHA, 1992)

Na Bahia, o serviço de diálise peritoneal foi implementado antes mesmo da 
disciplina Nefrologia. O prof. Jorge Valente ofereceu ao dr. Ernane Gusmão, que 
à época ainda era estudante do internato de Medicina na Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), a perspectiva da chefia do primeiro serviço de diálise no Norte 
e Nordeste, assim que completasse sua graduação. A posição de dr. Ernane como 
chefe do serviço seria consolidada no momento em que ele completasse sua gra-
duação. Doutor Ernane aceitou a proposta animado.

Contudo, o prof. Jorge Valente insistiu que dr. Ernane permanecesse na área 
de Urologia. Como Ernane possuía uma formação clínica, e a Urologia era uma es-
pecialização em cirurgia, o professor impôs que o serviço não seria em Nefrologia, 
mas em “urologia clínica”. Após a assertiva do prof. dr. Ernane, o prof. Jorge 
Valente conseguiu para ele uma bolsa de estudos no Centro de Aperfeiçoamento 
das Equipes em Saúde (CAPES) pelo CNPq, e, após alguns meses, dr. Ernane em-
barcava para o Rio de Janeiro, onde se especializou na Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade do Estado de Guanabara. (GUSMÃO, 2016)

Em 1968, após especialização no Rio de Janeiro, o agora professor, dr. Ernane 
comandava, ainda no serviço de Urologia, a primeira sessão de hemodiálise do 
Norte e Nordeste. Seu tão estimado preceptor, o prof. Jorge Valente, faleceu em 
1970. Doutor Ernane permaneceu na Urologia, enquanto o seu professor esteve 
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vivo, como havia prometido. (GUSMÃO, 2016) Ainda em 1970, com a reforma do 
ensino, foi implementada a disciplina de Nefrologia na UFBA, sob coordenação 
de dr. Heonir Rocha. A disciplina passou a integrar o Departamento de Doenças 
do Aparelho Urinário, juntamente com a disciplina de Urologia. (MARTINELLI; 
GUSMÃO, 2015)

A princípio, a hemodiálise não era feita em portadores de DRC, mas em casos 
de lesão renal aguda (LRA) ou DRC agudizada. Apesar disso, se iniciou em 1972 
o programa de hemodiálise crônica no HUPES, sendo o primeiro na Bahia. Tal 
programa contou com apenas um paciente e funcionou até 1976, quando encer-
rou suas atividades. Após essa data, pacientes internados ainda tinham acesso 
a tratamentos dialíticos, mas já não havia uma forma de planejamento a fim de 
promover esse acesso organizado, que era feito a depender da demanda no ambu-
latório. Já em 1991, foi inaugurada a primeira unidade de hemodiálise da Bahia, 
no HUPES, com o mérito de um dos seus maiores expoentes: o dr. Heonir Rocha. 
Hoje, os serviços de hemodiálise ainda são concentrados nas grandes cidades e 
o número de especialistas não atende à demanda dos pacientes. (MARTINELLI; 
GUSMÃO, 2015) Ao longo dos anos, foram iniciados novos programas de diálise, 
com enfoque na expansão para o interior do estado, tendo sido o primeiro em 1973, 
quando foi implementado o serviço de Nefrologia e diálise peritoneal em Itabuna, 
seguido pelo de hemodiálise em 1978. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Contudo, a oferta de programas de diálise ainda é insuficiente na Bahia, sendo 
desproporcional ao número de pacientes na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). 
O HUPES, que deveria funcionar com 20 máquinas, atendendo a 120 pacientes, 
chegou a manter 8 máquinas em funcionamento em 2015, com apenas 16 pacien-
tes assistidos, devido aos baixos investimentos em procedimentos dialíticos. Tal 
fato é ainda mais preocupante se forem analisados os números crescentes de pa-
cientes portadores de diabetes e hipertensão no estado da Bahia. (BAHIA, 2016) 
Existem 51 centros de diálise na Bahia, sendo 8 deles serviços públicos, e 16 loca-
lizados em Salvador. Contudo, apenas 11 deles prestam serviço para o SUS, cada 
um com mais de 1.300 pacientes em diálise, em capacidade máxima. (CADASTRO 
NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, [201-?])

transplante renal

O primeiro transplante renal em solo brasileiro ocorreu em 1965, no HC-USP, em 
São Paulo, tendo sido entre dois irmãos, ambos vivos. Algumas complicações ocor-
reram, mas o procedimento foi bem-sucedido, e o paciente transplantado viveu 
oito anos após a cirurgia. Nesse mesmo ano, três outros transplantes ocorreram no 
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HC-USP, também em São Paulo, todos de doadores vivos. Nessa época, a tipagem 
HLA (Human Leukocyte Antigens) não era conhecida, já que surgiu apenas em 
1969, e o teste imunológico a ser feito para definir compatibilidade era a tipagem 
sanguínea, baseada no sistema ABO. Além disso, a imunossupressão dos pacien-
tes era feita com azotioprina e, por vezes, prednisona. Ao longo dos anos, foram 
surgindo novos centros de transplante renal pelo Brasil, especialmente no eixo Sul-
Sudeste, sendo que a maioria ocorreu em hospitais universitários. (ROCHA, 1992)

Na Bahia, a chegada dos transplantes renais ocorreu no Hospital Português, 
onde, em 1980, a primeira cirurgia desse tipo, feita pela equipe de dr. Ivo Coelho 
Silva e de dr. Antonio J. Vinhaes, e assim, se iniciou o primeiro programa de trans-
plantes renais do estado. A princípio, esse procedimento só ocorria entre pacientes 
vivos e com parentesco, e o primeiro transplante com doador cadáver nesse hospi-
tal ocorreu em 1984. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Em 1985, houve a expansão dos horizontes do transplante renal para o interior 
do estado, quando, na Clínica Senhor do Bonfim, em Feira de Santana, foi iniciado 
o programa de transplante renal, pelos doutores Edson Paschoalin e José Andrade 
Moura, mantido em funcionamento até 1997. Houve também uma tentativa em 
Itabuna, em 2002, mas rapidamente foi suspenso, só sendo retomado em 2011. 
(MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

É interessante mencionar que a chegada do programa de transplantes não se 
deu no HUPES, que era o centro da Nefrologia da Bahia da época devido à falta 
de estrutura para abarcar um serviço de tamanha complexidade, apesar de os ne-
frologistas atuantes no HUPES à época serem capacitados em transplante renal. 
Houve tentativas em 1995, e alguns transplantes ocorreram, mas não havia condi-
ções de continuar realizando tais cirurgias no HUPES, e o programa se encerrou 
em 2001. Até a atualidade, não foi possível implementar com sucesso um centro 
de transplantes renais no HUPES, mesmo com os esforços e interesse da equipe 
desse local. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

No Hospital Ana Nery, em Salvador, tentou-se implementar um programa 
de transplante renal em 1988, que foi interrompido pouco tempo depois e reini-
ciado em 2008. (BAHIA, 2016) Em 2009, se iniciou o programa de transplantes 
pediátricos nesse hospital, sendo o primeiro da Bahia. (MARTINELLI; GUSMÃO, 
2015) Atualmente, o Hospital Ana Nery tem o maior centro de transplante renal da 
Bahia, tendo realizado 105 transplantes renais em 2018 e 128 de janeiro a novem-
bro de 2019. (RODRIGUES, J., 2019)

De janeiro a novembro de 2020, foram realizados 224 transplantes renais na 
Bahia (217 de doador cadáver e 7 intervivos), o que representa 1,5 transplante 
por 100 mil habitantes. Assim, a Bahia está na primeira colocação em realiza-
ção de transplantes no Nordeste no número absoluto, sendo também o único do 
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Brasil que não suspendeu esse tipo de cirurgia durante a pandemia de covid-19. 
Atualmente, há seis hospitais em Salvador que realizam transplantes: Hospital 
Ana Nery, Hospital Martagão Gesteira, Hospital Geral Roberto Santos, Hospital 
São Rafael, Hospital Português, Hospital Cárdio Pulmonar. No interior do esta-
do, esse procedimento ocorre em Feira de Santana, nos Hospitais Dom Pedro de 
Alcântara e Hospital EMEC; em Vitória da Conquista, ocorre no Hospital Instituto 
Brandão de Reabilitação (IBR). Ainda há cerca de 500 pessoas na fila do transplan-
te renal, o que demonstra o grande potencial de crescimento dessa área no estado 
da Bahia, com aumento quantitativo dos centros de transplantes existentes e sur-
gimento de novas unidades aptas a realizar esse tipo de cirurgia. (BAHIA, 2020)

nefrologia clínica

A prática médica, ao se aprimorar, é grata à pesquisa clínica. Nesse sentido, em 
julho de 1866, a Gazeta Médica da Bahia foi lançada pelo prof. Virgílio Climaco 
Damázio e se tornou a revista científica brasileira mais relevante daquele século, 
construindo uma fonte de contribuições importantes para a prática da Nefrologia 
Clínica que extrapolaram o território baiano. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

A primeira publicação na revista que versou sobre a Nefrologia foi desenvol-
vida pelo prof. Ramiro Affonso Monteiro, membro da Faculdade de Medicina da 
Bahia (FMB), com o título “Algumas das dificuldades no diagnóstico do beribéri 
e das nephritis”, revelando a importância da análise completa de urina, feita em 
tempo e momento oportunos, para diferenciar os diagnósticos dessas duas condi-
ções. (MONTEIRO, 1891)

Raimundo Nina Rodrigues, outra grande referência médica baiana, analisou 
os dados do Hospital Santa Casa da Misericórdia, de 1870 a 1890, com o objetivo 
de avaliar a frequência das nefrites crônicas em Salvador e desvendar os fatores 
associados à ocorrência e aumento do número de casos de nefrite na região. Nos 
últimos cinco anos avaliados, ele observou um aumento da frequência não relacio-
nado ao aumento populacional ou progresso no capital técnico da propedêutica.

Dentre as possíveis causas, Nina Rodrigues elencou o papel de certas doenças, 
como a sífilis e a tuberculose, mas ressaltou a possibilidade de envolvimento das 
intoxicações por agentes químicos, do álcool ao chumbo, sem deixar de ressaltar 
os problemas alimentares, que, na sua percepção, era a causa mais provável para o 
aumento das nefrites em Salvador. (RODRIGUES, N., 1891)

De 1866, quando sua primeira edição foi lançada, até 1934 e, depois, entre 1966 
e 1972, a Gazeta Médica da Bahia se manteve constante com publicações importan-
tes para os avanços da prática clínica da Nefrologia baiana. Em 1969, os doutores 
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Ronaldo Lima, Edílson Brito e Heonir Rocha se uniram na publicação de um clássico, 
o estudo intitulado “Glomerulonefrite crônica associada a hepato-esplenomegalia 
esquistossomótica”. Esse estudo foi pioneiro na descrição do envolvimento renal 
na forma hepato-esplênica da esquistossomose mansônica, sendo um marco para a 
origem da Nefrologia Tropical. (LIMA; BRITO; ROCHA, 1969)

Em 1972, a produção da Gazeta Médica da Bahia foi interrompida, mas a pro-
dução científica baiana continuou. Na primeira edição do Fellow in Hepatology 
Jornal Brasileiro de Nefrologia, em 1979, os doutores Heonir Rocha, Reinaldo 
Martinelli, Ernane Gusmão e Edílson Brito marcaram presença com o artigo 
“Aspectos da evolução clínica da glomerulopatia associada à esquistossomose 
mansônica”. (MARTINELLI et al., 1979)

Desde a primeira publicação nefrológica do país, feita pelo prof. Ramiro 
Affonso Monteiro, até as mais atuais, ocorreram diversas mudanças. A Nefrologia 
aproximou-se como nunca da Fisiologia e da Biologia Molecular, os testes labora-
toriais se tornaram mais específicos e a incidência das doenças renais aumentou 
consideravelmente. E, apesar da histórica contribuição na área acadêmica pela 
Nefrologia baiana, ainda há muito para avançar.

Há uma separação excessiva das ciências básicas e da prática nefrológica diá-
ria, não apenas no âmbito da pesquisa, mas também na clínica. No exterior e em 
outros locais do Brasil, tenta-se entender melhor a fisiopatologia das doenças re-
nais e aproximar a Biologia Molecular do ambulatório, com publicações deveras 
futuristas sobre a geração de podócitos a partir de células da pele, por exemplo. 
(MUSAH et al., 2018) Aqui na Bahia, mantemos as práticas de pesquisas por vezes 
engessadas, que são sim importantes para o aumento do conhecimento da área, 
mas não estão mais na vanguarda de novas descobertas. Assim, por falta de in-
vestimento, a Nefrologia baiana perde um pouco seu brilho e destaque, apesar de 
manter as mentes exponenciais que a geraram.

Os testes laboratoriais vêm tomando cada vez mais local de destaque nessa 
especialidade, tudo isso graças às pesquisas na área. O entendimento do metabo-
lismo do sódio, do potássio e de outros eletrólitos – e sua dosagem sérica – levou 
ao melhor controle dos distúrbios hidroeletrolíticos, sendo esse apenas um dos 
diversos avanços. Estudos sobre a fisiopatologia da doença óssea, por exemplo, 
trouxeram um controle desse quadro em pacientes com DRC que antes era sim-
plesmente impensável, até mesmo o manejo da eritropoietina nesses pacientes 
renais vem melhorando ao longo dos anos. Porém, há muito o que melhorar, ainda 
não se sabe sobre o correto tratamento de diversas glomerulopatias ou sobre a to-
xicidade relacionada a eritropoietina, por exemplo.

Na Bahia, com a precária estrutura, a situação é ainda pior, chegando ao absurdo 
de alguns testes de imunogenética, para realização do transplante renal, precisarem 
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ser feitos em outros estados. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015) Como falado anterior-
mente, o mundo está aproximando cada vez mais a Biologia Molecular da clínica e, 
na Bahia, ainda são necessários muito mais investimentos na área para se conseguir 
esse feito.

A LRA e a DRC tornaram-se grandes epidemias nas últimas décadas, fazendo 
com que, a despeito dos problemas, a importância do nefrologista aumentasse. 
(MARTINELLI; GUSMÃO, 2015) Apesar do aumento da sobrevida e da qualidade 
de vida dos pacientes renais, devido, principalmente, aos importantes estudos na 
área, a evolução do equipamento de diálise e a instrução da equipe, ainda há um 
longo caminho a seguir. É necessário lutar por melhores condições de trabalho 
e de pesquisa assim como pelo aumento no número de profissionais, que, atual-
mente, é insuficiente para suprir a demanda do mercado.

da graduação à residência

Quando falamos da Bahia, os primeiros registros de produções acadêmicas voltadas 
à Nefrologia datam de 1859. Foram apresentadas três teses à FMB, sendo duas para 
o cargo de professor substituto da Secção de Ciências Médicas e uma para o de pro-
fessor opositor da Secção de Ciências Acessórias. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

AUTOR TÍTULO

Joaquim Antônio de Oliveira Botelho Toda albuminúria será sintomática de uma afecção dos rins?

Luiz Alvarez dos Sanctos Que modificações sofre o sangue nos rins na formação de urina?

Pedro Ribeiro de Araújo O estudo chímico da urina interessa ao médico?

Ao longo do restante do século XIX e do século XX, várias teses de cunho ne-
frológico foram apresentadas à FMB. Tal instituição também foi casa do prof. João 
Américo Garcez Fróes, o qual publicou o primeiro livro brasileiro voltado para 
essa área, intitulado Manual de semeiologia da urina: exame physico, chimico e 
histo-bacteriano da excreção urinária. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

Apesar desses fortes predecessores, a Nefrologia surgiu como especialidade 
médica na Bahia, de fato, na década de 1950. Seu nascimento, como dito anterior-
mente, é marcado pelo retorno de Roberto Santos, em 1953, e de Heonir Rocha, 
em 1957, após um período em que ambos estiveram em treinamento nos Estados 
Unidos da América. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

No seu período inicial, a Nefrologia era ensinada no programa de clínica 
médica e seu ensino era não só teórico como também prático, utilizando-se das en-
fermarias e ambulatórios do HUPES. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015) Atualmente, 
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o estudo dos rins é abordado durante a formação de todo médico, geralmente 
atrelada ainda a componentes curriculares de Clínica Médica. No ciclo básico, o 
aprendizado dessa especialidade é direcionado ao estudo da anatomia e fisiologia 
renal e à semiologia básica do aparelho urinário.

No ciclo clínico, introduz-se o estudo clínico, teórico e prático da Nefrologia; 
o  método empregado nessa etapa varia de acordo com a instituição de ensino 
superior, indo de aulas expositivas a discussões de casos clínicos. No internato, pos-
sivelmente a fase mais crucial da graduação, é raro que as instituições possuam um 
rodízio dedicado à Nefrologia. Isso mostra como a formação do médico generalista 
na Bahia ainda é muito precária no que se refere a essa área. Algumas faculdades do 
estado sequer possuem a disciplina ou um professor titular de Nefrologia. Esse ce-
nário também é comum de ser visto fora do estado, apesar de haver exceções à regra.

Nesse sentido, nota-se pouco interesse dos estudantes de forma geral pela 
Nefrologia. Entre os fatores motivadores dessa situação, encontram-se a comple-
xidade da área e o pouco contato com ela durante a formação, seja pela ausência 
de componentes curriculares que a abordam de forma suficiente ou pela falta de 
professores que inovem em sala de aula e atraiam a atenção dos estudantes. Esse 
último fator, inclusive, foi apontado por diversos estudos como um dos pontos 
mais cruciais na escolha ou não escolha da especialização em Nefrologia. Outros 
motivos que influenciam jovens médicos a seguirem o caminho da clínica renal 
são a relação a longo prazo com os pacientes e um bom equilíbrio entre traba-
lho e vida pessoal, além, claro, de interesse na área. Alguns aspectos que afastam 
os profissionais da ideia de tornarem-se nefrologistas são a pouca quantidade de 
procedimentos práticos, a complexidade do manejo de pacientes renais crônicos 
e a percepção de baixa remuneração. (MOURA-NETO, J., 2021)

De maneira extracurricular, as ligas acadêmicas mostram-se importan-
tes para o engajamento estudantil na área. No XXX Congresso Brasileiro de 
Nefrologia, realizado de forma on-line no ano de 2020, a seção dos anais intitula-
da “Ligas Acadêmicas” conta com dez resumos. (CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEFROLOGIANEFROLOGIA, 2020) Essa categoria, inclusive, não abarca a tota-
lidade da produção científica desses estudantes, uma vez que não considera os 
trabalhos que foram submetidos em outras categorias. Atualmente, segundo da-
dos da regional Bahia da SBN, existem cinco ligas filiadas à organização:

1. Liga Acadêmica de Nefrologia (LANEF), vinculada à Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública;

2. Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia (LANURO), vinculada à Unime;

3. Liga Acadêmica de Nefrologia e Urologia (LANU), vinculada à Faculdade 

de Tecnologia e Ciências (FTC);
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4. Liga Acadêmica Baiana de Nefrologia (LIBANE), vinculada à Universidade 

Salvador (Unifacs);

5. Liga Acadêmica de Nefrologia (LANEFRO), vinculada à Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Além dessas, existem registros de uma liga acadêmica de Nefrologia no Centro 
Universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB), também intitulada Liga 
Acadêmica de Nefrologia (LANEFRO). A UFBA e a Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) não possuem ligas voltadas para a área.

O primeiro programa de residência médica em Nefrologia na Bahia, conforme 
previamente mencionado, foi criado pelo prof. Heonir Rocha em 1970 e, nos seus 
primórdios, chegou a ter apenas uma residente, a dra. Antonia Pimenta Kuehnitzc. 
Em 1983, pediatras começaram a ser aceitos no Programa de Residência Médica de 
Nefrologia do HUPES, o que culminou na formação das primeiras nefropediatras do 
estado. Já no ano 2000, a residência médica em Nefrologia do HUPES foi suspensa 
com o encerramento do programa de hemodiálise. Após quatro anos, houve a rea-
tivação desse programa e, com isso, a residência em Nefrologia nesse hospital foi 
reformulada e permanece ativa até hoje. (COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA DA BAHIA, 2021; MARTINELLI; GUSMÃO, 2015) Atualmente, está sob su-
pervisão do dr. Paulo Novis Rocha, filho de dr. Heonir Rocha.

Com o passar dos anos, outros programas de Residência Médica em Nefrologia 
surgiram no estado, como os do Hospital Ana Nery (iniciado em 1985), do Hospital 
São Rafael (2008) e o da Clínica Senhor do Bonfim (2011), essa última localizada 
em Feira de Santana. São essas instituições, inclusive, que ofertaram vagas para 
novos residentes através do Processo Seletivo Unificado de Residência Médica 
para o primeiro período de 2021. Ao todo, 13 vagas foram ofertadas, sendo 5 pelo 
HUPES, 4 pelo Hospital Ana Nery e 2 (cada) pelo Hospital São Rafael e pela Clínica 
Senhor do Bonfim. O Hospital Geral Roberto Santos, por sua vez, ofertou três va-
gas para o Programa de Residência Médica em Nefrologia Pediátrica. (COMISSÃO 
ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA BAHIA, 2021a, 2021b)

No ano de 2019, registrou-se 547 médicos residentes em Nefrologia no Brasil, 
número menor do que o de subespecialidades da Clínica Médica mais concor-
ridas, como Cardiologia (1.757 residentes) e Oncologia Clínica (716 residentes). 
Todavia, esse contingente é maior do que o de outras áreas tão consagradas quan-
to, como a Gastroenterologia (458 residentes) e a Pneumologia (259 residentes). 
(SCHEFFER, 2020) Esse número representa um aumento considerável (de apro-
ximadamente 65%) do total de residentes em Nefrologia em relação à Demografia 
Médica de 2017, quando foram registrados 331 profissionais. (SCHEFFER, 2018) 



história da nefrologia 257

A Bahia possui excelentes serviços de residência, com profissionais que estão em 
par de igualdade aos colegas de grandes cidades, ainda que possuam menos recur-
sos financeiros, logísticos e tecnológicos que programas de residência médica em 
estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

Embora a demanda pela residência em Nefrologia tenha crescido nos últimos 
anos, a taxa de não ocupação das vagas dos programas de residência médica em 
geral ainda é alta. Em 2007, estimava-se que 32% das vagas totais não eram preen-
chidas. (32% DAS..., 2007) Em 2020, esse número saltou para 40%. (RESIDÊNCIA..., 
2020) Houve anos, por exemplo, em que grandes serviços de residência do Brasil, 
como USP e Universidade de Campinas (Unicamp), ficaram sem R12 em Nefrologia.

percepção dos pacientes

A população de doentes renais crônicos no Brasil sofre com o baixo quantitativo de 
profissionais tanto na rede primária quanto na secundária do SUS, além de uma dis-
crepante distribuição desses profissionais, que se concentram nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste, ao passo que outras regiões possuem menos da metade dos profissio-
nais cadastrados. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2012)

Como resultado dessa recente consolidação da Nefrologia – ainda em proces-
so dentre os estudantes de Medicina e clínicos –, a população em grande parte 
segue sem conhecer a especialidade. Uma pesquisa realizada em uma amostra 
populacional revela que grande parte da população se familiarizou com o termo 
“Nefrologia”, tal como com a especialidade, por meio do acometimento renal de 
pelo menos um familiar. Ademais, aqueles que conheciam o termo por meio do 
processo educativo formal eram mais velhos, majoritariamente brancos, tinham 
maior renda e estavam cursando o ensino superior, ou o haviam completado. 
(DI LUCA et al., 2013) Ainda, estudos mostram que a Nefrologia segue sendo reque-
rida em maior parte pela parcela mais idosa da população. (ESPECIALIDADE..., 
2018) Essa evidência se comunica com os resultados da pesquisa de conhecimen-
to populacional, os quais mostram que a maior parte das pessoas que conheciam 
o termo “Nefrologia” eram os idosos. (DI LUCA et al., 2013)

Outra provável explicação para o desconhecimento da população é o enca-
minhamento tardio na Clínica Médica dos profissionais ao nefrologista. Como a 
doença renal é progressiva e pode ser lenta, existe uma grande responsabilida-
de do clínico em identificar os sintomas e fazer o esclarecimento do paciente, e 
encaminhamento ao especialista. Na Bahia, em 2006, Godinho e demais autores 
registraram que 71% dos pacientes que eram admitidos em estágio final de doen-

2 Residentes de primeiro ano.
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ça renal no hospital de referência para Nefrologia não tinham mantido contato 
com o nefrologista, e metade deles usava o pronto-socorro como local primário 
de atenção médica, uma vez que muitos desses pacientes chegavam à emergência 
com urgência dialítica. Os pacientes encaminhados para os especialistas tinham 
litíase renal, como diagnóstico isolado, seguido de DRC em estágios 3 e 5 e diabé-
ticos e/ou hipertensos. (BAHIENSE-OLIVEIRA, 2010; BVSMS, 2019)

Em entrevista com W. C. F., paciente renal crônico há 23 anos e acompanhado 
em clínicas privadas em Salvador, pudemos perceber uma situação parecida com 
a relatada no artigo: na época em que precisou iniciar a diálise, o paciente não 
tinha conhecimento da Nefrologia e foi se familiarizando com a especialidade ao 
longo do tratamento, em conversas com outros pacientes renais crônicos, já que 
os médicos não eram tão abertos ao diálogo e a relação era bastante distanciada. 
Apesar desse passado negativo, ele contou que o contato com os nefrologistas se 
tornou bem mais próximo.

Ele relatou também que, no início do tratamento, sofria diversas intercorrên-
cias durante a diálise, como perda de sangue, quedas de pressão e desmaios, e a 
clínica recomendava que os pacientes não dormissem durante a diálise, e prestas-
sem atenção nos demais, para facilitar o acionamento da enfermagem em caso de 
problemas. Segundo W. C. F., a qualidade do atendimento, da estrutura física das 
clínicas e da equipe de saúde melhorou muito, e, apesar das intercorrências ainda 
ocorrerem, são mais brandas, tendo sido descritas por ele como “incômodos”.

A respeito das máquinas de hemodiálise, a solução primeiramente utilizada 
por ele era a de acetato, sendo modificada posteriormente para a de bicarbonato. 
Ele conta também que os aparelhos utilizados no início do seu tratamento fre-
quentemente rompiam vasos sanguíneos, levando à perda de sangue mencionada 
anteriormente. Com a modernização dos aparelhos, ele relatou uma melhora sig-
nificativa na qualidade do tratamento.

Assim, fica claro que há um grande desconhecimento da Nefrologia por parte 
da população, mesmo em famílias com maior acesso à educação. A familiarização 
com a especialidade só se dá em caso de doença renal na família, e nem sempre há 
total entendimento da função do nefrologista. Além disso, muitas vezes o médico 
dessa especialidade é posto como inacessível e afastado dos seus pacientes, fato 
que tem melhorado ao longo dos anos.

mercado de trabalho

Segundo dados da Demografia Médica no Brasil, em 2020 existem 4.903 nefro-
logistas no Brasil, equivalente a 1,1% do total de médicos especialistas do país, 
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sendo a maioria composta por mulheres (50,2%) e por pessoas com idade média 
de 47 anos. Nota-se uma maior distribuição absoluta de nefrologistas na região 
Sudeste, com 51,6% do total. A região Nordeste vem logo em seguida, com 19,2% 
dos nefrologistas atuantes.

 Na Bahia, especificamente, existem 237 nefrologistas. Tendo em vista a sua 
população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 
2020, é possível estimar que existem cerca de 1,6 nefrologistas a cada 100 mil ha-
bitantes na Bahia. Esse número coloca o estado como um dos piores da região 
na quantidade relativa de nefrologistas, junto aos estados de Sergipe, Paraíba e 
Ceará. Isso revela um grande problema para o povo baiano e que já pode ser sen-
tido na prática: considerando o período de 2009 a 2019, a Bahia possui a terceira 
maior taxa de mortalidade da região Nordeste por doenças típicas do nefrologista. 
Ainda falando da Bahia, ocorreram mais de 133 mil internações no SUS por esse 
mesmo grupo de mazelas, incluindo a insuficiência renal e glomerulonefrite rapi-
damente progressiva. (SCHEFFER, 2020)

O mercado de trabalho da Nefrologia, assim como o da Medicina em geral, 
vem sofrendo modificações significativas nos últimos anos. As clínicas de diálise 
são tidas como os maiores empregadores dos nefrologistas na atualidade e o pa-
norama nacional recente foi drasticamente modificado com a vinda de grandes 
multinacionais, como DaVita e Fresenius, que passaram a controlar a maior parte 
desse mercado. Até recentemente, muitas clínicas de diálise em Salvador tinham 
médicos locais como proprietários.

Existem diversos pontos de vista sobre a entrada dessas grandes empresas 
estrangeiras em Salvador. A DaVita respondeu a vários processos judiciais nos 
últimos anos, pagando multas na casa das centenas de milhões de dólares, por 
diversos motivos, que vão desde a morte de três pacientes após tratamento com 
GranuFlo (383,5 milhões de dólares) até realização de pagamentos indevidos 
a médicos que encaminhavam pacientes para as clínicas desse conglomerado 
(389  milhões de dólares). (THOMAS, 2014) Contudo, ainda que seja internacio-
nalmente conhecida por problemas jurídicos, a empresa não mostra sinais de 
fraqueza – nos últimos cinco anos, o valor das ações da DaVita subiu em mais de 
82%, chegando aos 118 dólares (dados de 19 de janeiro de 2021 do Markets Insider).

A situação da Fresenius Medical Care é similar em alguns aspectos e diferen-
te em outros. Em 2019, a empresa foi condenada a pagar 231 milhões de dólares 
em multa por subornar oficiais da saúde e do governo de diversos países. (LYNCH; 
RAYMOND, 2019) As ações da Fresenius tiveram queda nos últimos cinco anos, de 
modo que, em 19 de janeiro de 2021, valiam apenas 65% do que valiam em 22 de 
janeiro de 2016. Contudo, se considerarmos os últimos dez anos, a Fresenius apre-
sentou crescimento superior a 91% (conforme análise de dados do Markets Insider).
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A área de trabalho da Nefrologia abrange, também, a atuação na terapia inten-
siva, na carreira acadêmica e na prática clínica. Embora o nefrologista não realize 
o procedimento do transplante renal propriamente dito, ele realiza o acompanha-
mento do paciente, incluindo o preparo para o transplante e a supervisão após 
o procedimento. De modo geral, o nefrologista costuma desenvolver uma carrei-
ra portfólio, possuindo vários trabalhos em tempo parcial ao invés de uma única 
ocupação. No que tange à remuneração, a média salarial em 2021 é de R$ 6.943,17 
para uma jornada de trabalho de 23 horas semanais. Esse número, contudo, varia 
de acordo com a localização em que o nefrologista exerce a profissão (capital ou 
interior) e com o setor em que trabalha (público ou privado).

A percepção acerca do nefrologista na sociedade não é, em geral, muito di-
ferente daquela de outros médicos especialistas. De forma geral, a figura do 
médico ainda é muito respeitada na sociedade brasileira, embora crises recentes 
(como a pandemia de covid-19) tenham evidenciado a falta de confiança nesses 
profissionais por parte de uma parcela da população; esse sentimento de des-
confiança está atrelado à propagação de pseudociência na forma de fake news. 
Há uma noção no imaginário popular de que o nefrologista é dotado de gran-
de conhecimento, mesmo considerando a categoria médica como um todo. Essa 
mentalidade se manifestou a nível global através do personagem dr. Gregory 
House, da série House, que é um médico extraordinariamente inteligente e, não 
por coincidência, nefrologista.

sociedade brasileira de nefrologia e a regional bahia

A SBN foi fundada em 2 de agosto de 1960, época na qual essa especialidade co-
meçou a se tornar independente, tomando seus próprios rumos. Curiosamente, a 
SBN surgiu antes mesmo da Sociedade Internacional de Nefrologia, criada alguns 
meses depois. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015) A fundação da SBN foi feita tendo 
em mente a vinda do doutor Jean Hamburger, cirurgião que participou do pri-
meiro transplante renal na França, ao Brasil. Representando a Bahia, os médicos 
Heonir Rocha e Gerson Pinheiro foram sócios fundadores da SBN, cujo primeiro 
presidente foi o dr. José de Barros Magaldi (1913-1978). (PIO et al., 2020)

A SBN-BA foi criada em 1971, formalizando a prática da Nefrologia no estado. 
Alguns médicos fundadores da divisão baiana da SBN foram os doutores Ernane 
Gusmão, Mário Augusto Castro Lima, Edson da Silva Teles, Milton Barros e Heonir 
Rocha, esse último foi o primeiro presidente da regional. (PIO et al., 2020)

A SBN objetiva fortalecer a Nefrologia, baseando-se no incentivo à promo-
ção de atividades de pesquisa, formação, capacitação e inovação. O papel da 
SBN é olhar não somente para o nefrologista, mas também para a Nefrologia 
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como um todo, desde os estudantes de Medicina até os pacientes, abrangen-
do as clínicas de diálise, os fornecedores de insumos e o sistema público de 
saúde. (MOURA NETO, J., 2021) Ademais, para o público leigo, essa instituição 
busca divulgar informações de modo acessível, através de podcasts e materiais 
em seu site, abordando prevenção, assistência e tratamento das doenças de 
 alcance da Nefrologia.

Atualmente, o apoio às ligas acadêmicas de Nefrologia tem sido um grande 
norteador da atual gestão da SBN-BA, visando ao incremento da aderência do 
jovem à especialidade e, com isso, ao suprimento de recursos humanos para o 
mercado de trabalho no futuro. Essa organização acredita que as ligas acadêmicas 
promovem o estudo da especialidade na ausência ou no pouco aprofundamento 
da disciplina Nefrologia. (MOURA NETO, J., 2021)

A SBN é responsável, também, pelo Congresso Brasileiro de Nefrologia. A pri-
meira edição ocorreu em 1962, quando a sociedade era presidida pelo dr. Jayme 
Landmann. (MARTINELLI; GUSMÃO, 2015) A cidade de Salvador já sediou esse 
evento em três ocasiões: em 1966 (3ª edição), em 1984 (12ª edição) e em 2004 
(22ª edição); a capital baiana também abrigará o XXXII Congresso Brasileiro de 
Nefrologia, programado para 2024.

Na edição de 2020 desse congresso, o trabalho “Infecção por SARS-CoV-2 em 
receptores de transplante renal: estudo multicêntrico brasileiro”, consagrado 
como um dos vencedores do Prêmio Melhor Trabalho, na categoria covid-19, pos-
sui dois autores que são nefrologistas oriundos do cenário baiano: Lúcio Roberto 
Requião Moura, graduado pela UFBA e nefrologista pela Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), e Ana Paula Maia Baptista, médica pela Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e nefrologista pela Unifesp.

A SBN já promoveu outros eventos em Salvador como a I Jornada Brasileira 
de Hipertensão Arterial (1977), o Sixth International Interdisciplinary Conference 
on Hypertension in Blacks (1991), o Acute Kidney Injury: Emerging Concepts 
(2007) e o V Encontro Brasileiro de Prevenção de Doença Renal Crônica (2010). 
(MARTINELLI; GUSMÃO, 2015)

No ano de 2020, a SBN elaborou recomendações de como o nefrologista deve-
ria manter a assistência ao paciente, tendo em vista o surgimento da pandemia 
de covid-19. A SBN-BA, especificamente, solicitou à Secretária de Saúde que os 
testes de PCR fossem disponibilizados gratuitamente nas clínicas de diálise, para 
que o manejo dos pacientes com covid-19 fosse feito de maneira ágil e segura. 
Com isso, foi assegurado o isolamento rápido daqueles infectados com o vírus, 
sem comprometer os seus tratamentos e garantiu-se menores índices de conta-
minação de outros pacientes nesse mesmo meio. Além disso, a SBN-BA conseguiu 
que os remédios de portadores de doenças renais, antes retirados mensalmente 
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na farmácia central do Hospital Ana Nery, fossem disponibilizados diretamente 
nas clínicas durante a pandemia, com o fito de evitar aglomerações e exposições 
desnecessárias desses pacientes. (MOURA NETO, J., 2021)

perspectivas futuras

Para falar um pouco do futuro da Nefrologia baiana e dos atuais problemas dela, 
o atual presidente da SBN-BA, dr. José Andrade Moura Neto, foi entrevistado por 
dois autores do presente capítulo. Eles conversaram por quase uma hora sobre 
diversos tópicos, alguns deles já discutidos nas páginas anteriores, como o ensino 
da Nefrologia na graduação, os serviços de residência e o mercado de trabalho.

Quando indagado sobre os maiores desafios clínicos e logísticos do nefrologis-
ta baiano, dr. Moura Neto citou a ineficiência do sistema público de saúde, o que 
interfere consideravelmente na qualidade de vida de pacientes renais crônicos, e 
a consolidação do setor de diálise, processo marcado pela vinda das grandes mul-
tinacionais dessa área.

O futuro do especialista em Nefrologia ainda é, em certo grau, incerto. Sabe-se 
que o número de médicos no Brasil vem aumentando nos últimos anos, como parte 
de um projeto governamental voltado para esse propósito, então é seguro assumir 
que a remuneração dada por plantão diminuirá cada vez mais. A médio e a longo 
prazo, o cenário local irá se tornar ainda mais competitivo e o nefrologista terá que 
pensar em novas formas de se destacar. O advento das mídias sociais parece ser um 
terreno promissor a ser explorado, uma vez que permite aplicação de tecnologia à 
educação médica, bem como saberes do marketing digital. O dr. Marcelo Nonato 
Cavalcanti de Albuquerque, médico pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e nefrologista pela Unifesp, é um dos exemplos do poder transformativo das 
redes sociais no mercado de trabalho; ele criou um perfil no Instagram dedicado ao 
ensino da Nefrologia e já conseguiu angariar quase 60 mil seguidores.

Apesar disso, o porvir da especialidade é promissor. Atualmente, vê-se o de-
senvolvimento de diversas linhas de pesquisa voltadas para o estudo de alguns 
medicamentos em pacientes renais crônicos, principalmente no tocante aos ini-
bidores da SGLT2, como canagliflozina e dapagliflozina. Outros fármacos, como a 
finerenona (antimineralocorticoide não esteroidal), também têm sido utilizados 
em ensaios clínicos randomizados, embora seus resultados preocupem alguns 
profissionais. Para as próximas décadas (entre 20 e 50 anos), esperam-se avanços 
nas áreas de Medicina regenerativa, xenotransplante (transplante entre espécies 
diferentes, mais especificamente entre o ser humano e outros animais) e terapia 
gênica, sem falar no desenvolvimento de rins bioartificiais implantáveis, que po-
dem se tornar uma alternativa à hemodiálise no futuro.
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as bases para o surgimento da psiquiatria na bahia 

Apesar do ensino médico ter sido instituído no Brasil em 18 de fevereiro de 1808, 
com a publicação da decisão de criação da Escola de Cirurgia no Hospital Real, 
em Salvador (BRASIL, 1808, p. 2), a história do cuidado com a loucura na Bahia 
remonta a um período muito anterior. Desde o período colonial, os chamados 
“loucos” recebiam pouca ou nenhuma assistência, sendo os escassos cuidados 
recebidos eminentemente definidos pelo comportamento dos destes e pelas con-
dições econômicas das famílias dos doentes: enquanto as famílias de “classes 
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abastadas” forneciam aos “loucos” ditos “mansos” cuidados especiais no campo, 
aqueles advindos de “classes desvalidas” eram condenados a vagar pelas ruas. Por 
outro lado, aqueles considerados hostis eram designados ao isolamento. Os mem-
bros de famílias privilegiadas eram confinados em cômodos restritos, e os demais 
eram subjugados ao confinamento em prisões comuns ou nas enfermarias dos 
Hospitais da Santa Casa de Misericórdia. (JACOBINA, 2001, p. 129)

O estabelecimento do Hospital da Cidade do Salvador ocorreu em 1549, 
 regido por princípios caritativos e religiosos, sob a administração da Santa 
Casa de Misericórdia. (RUSSELL-WOOD, 1981, p. 81) Entretanto, apenas por vol-
ta do final do século XVII e início do século XVIII, o então chamado Hospital 
de São Cristóvão recebeu uma enfermaria destinada à população psiquiátrica. 
Infelizmente, esta correspondia a um grupo de pequenas celas, as quais eram 
denominadas “casinhas de doidos”. Assim, confinados à indiferença, ao esque-
cimento, à morte, e ao escárnio dos transeuntes (ASCMB, v. 157 apud JACOBINA, 
2001, p. 133), os ditos “loucos” permaneceram na instituição até 1833, quando 
foram transferidos para o Terreiro de Jesus, local sede da Faculdade de Medicina 
da Bahia (FMB).

Conforme citado, a transferência ocorreu algumas décadas após a institui-
ção do ensino médico na Bahia e, portanto, no Brasil, bem como pouco depois 
de sua primeira reforma, decretada por lei em 1832. (BRASIL, 1832, p. 87-95) Esta, 
entretanto, não veio a instituir uma cadeira de Clínica Psiquiátrica. Todavia, a 
transferência para o Terreiro de Jesus pouco ou nada melhorou a situação dos 
pacientes, os quais foram subjugados às condições insalubres das instalações des-
tinadas aos mesmos, e assim permaneceram até 1874, data de fundação do Asilo 
de Alienados São João de Deus, futuro Hospital Juliano Moreira.

Muitas foram as lutas que envolveram a criação de um asilo definitivo para 
serem destinados os alienados da província. Diversas medidas provisórias fo-
ram propostas e os loucos removidos para diversos locais – como um edifício na 
Quinta dos Lázaros, afastada do vetor de crescimento constante de Salvador onde, 
curiosamente desde a década passada se ensaiava a construção de um dos maio-
res complexos de cemitérios da capital baiana, em sua periferia. Um ano depois, 
em 1864, foi aprovada com forte participação de médicos envolvidos na política, 
dentre eles Demétrio Ciríaco Tourinho, um aporte de verbas que serviria, após no-
vos imbróglios, inclusive com a Santa Casa, à compra do Solar da Boa Vista em 
1869, que seria reformado nos anos seguintes dando origem, cinco anos depois, 
ao Asilo de Alienados São João de Deus. Localizado em região central, evidencia-
va a hegemonia do higienismo europeu na cultura médica da época atendendo 
às características de livre circulação de ar e água, boa altitude e boa localização. 
(JACOBINA, 2001; MENDES, 2007)
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A administração inicial do Asilo de Alienados São João de Deus foi fortemente 
influenciada pelos moldes europeus: Demétrio Ciríaco Tourinho, diretor-médico do 
asilo entre os anos de 1874 e 1877, defendia o rompimento com as práticas de encar-
ceramento às quais os “loucos” eram submetidos no Brasil de então, bem como a 
adoção do sistema de “no restraint”. O gestor pelejava em favor da disponibilidade de 
espaços amplos para os pacientes, bem como de atividades, tais quais jardinagem. 
(ASCMB, 1874, apud JACOBINA, 2001, p. 146) De fato, durante a sua administração, 
Demétrio Ciríaco Tourinho instituiu espaços destinados às práticas de atividades 
físicas, costura e música. (ASYLO..., 1876) Paralelamente, como ocupante da cadeira 
de Patologia Interna na FMB, Demétrio Ciríaco Tourinho foi pioneiro ao incorpo-
rar aulas práticas sobre as moléstias mentais. (PINHO, 1974 apud JACOBINA, 2001, 
p. 157) Durante as administrações seguintes, apesar dos esforços dos gestores, os ser-
viços do asilo foram prejudicados por limitações financeiras. Consequentemente, o 
bem-estar dos alienados foi gravemente comprometido: neste período foram regis-
trados relatos de superlotação, violência e fome no asilo. 

a cátedra de clínica psiquiátrica e um novo rumo ao 
entendimento das moléstias da mente

Ainda no final do século XIX, importantes transformações estavam a ocorrer na 
FMB. Em 1881, finalmente foi instituída a cadeira de Clínica Psiquiátrica, que foi 
primeiro ocupada apenas cinco anos depois, por Augusto Freire Maia Bittencourt, 
soteropolitano formado pela nesta, que, em 1886, seria o primeiro lente catedrático 
da cadeira. Há registros de 59 teses de conteúdo neuropsiquiátrico desenvolvidas 
na FMB entre os anos de 1881 e 1890. Apesar da maior parte dessas apresentarem 
tópicos em Neurologia, destacam-se alguns assuntos de cunho psiquiátrico, como 
o alcoolismo, explorado em oito das teses apresentadas. (COUTINHO; SABACK, 
2007; JACOBINA, 2001)

Em 1891, Raimundo Nina Rodrigues, maranhense radicado em Salvador, as-
sumiu a cadeira de Medicina Legal na FMB. O então professor foi responsável 
por denunciar uma “epidemia de beribéri”, níveis baixos de vitamina B1, a qual 
assolava o asilo no ano de 1904, e, consequentemente, comprometia a qualidade 
de vida dos asilados e as atividades ali realizadas. Além das suas contribuições 
no campo da Psiquiatria, em 1894, Raimundo Nina Rodrigues publicou o livro 
As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Neste, através de uma 
série de afirmações racistas e eugenistas, o autor defende a aplicação de um có-
digo penal distinto para negros, índios e brancos (RODRIGUES, M., 2015), sendo 
uma pena menor para negros e índios, considerados raças inferiores, e Nina apli-
cava, no seu ponto de vista, o princípio da equidade-iniquidade. 



história da medicina270

Contemporâneo de Raimundo Nina Rodrigues, o baiano Juliano Moreira (1872-
1933), considerado o fundador da disciplina psiquiátrica no Brasil, ingressou na FMB 
com apenas 14 anos e concluiu o curso aos 19 anos, quando defendeu a tese Sífilis 
maligna precoce. (MOREIRA, 1891) Juliano Moreira era negro e em diversas opor-
tunidades levantou-se contra as teorias racistas pseudocientíficas então discutidas 
no meio acadêmico. (JACOBINA, 2019) Além disso, já no Rio de Janeiro, Juliano 
Moreira e colegas formularam a Classificação Psiquiátrica Brasileira de 1910. Assim, 
o médico baiano também foi um grande defensor da substituição da prática psi-
quiátrica pautada em ideias alienistas por uma abordagem de cunho organicista.

De origem humilde, Juliano nasceu em 6 de janeiro de 1872 na Freguesia da Sé, 
centro de Salvador. Consta no seu documento de batismo o nome de seu padrinho 
e patrão da sua mãe Galdina Joaquina de Amaral, o Barão de Itapoã, que notan-
do desde a tenra idade a sua aptidão para as ciências e as letras, o incentivou a 
adentrar a esplendorosa FMB. Rodeado de grandes místicas pelo seu pioneirismo 
e trajetória magnífica, Juliano Moreira por muitos anos foi conhecido erronea-
mente como o jovem que ingressou na Medicina aos 13 anos, mas isso se deu em 
decorrência de um equívoco de seu grande amigo Afrânio Peixoto ao redigir à épo-
ca o ano de nascimento do colega como 1873, ao invés de 1872 como consta nos 
registros de batismo, o que fez com que muitos dos que escreveram sobre sua vida 
usassem essa fonte – ressalta-se que mesmo entrando um ano mais velho no curso 
isso não tira de forma alguma a importância do seu feito.

Segundo Jacobina (2019), uma outra informação resgatada dos registros da 
FMB e que foi sempre omitida ou não conhecida nas biografias de Juliano, so-
bretudo pelo seu grande desempenho acadêmico ao longo da vida, é que no seu 
primeiro ano de curso, em 1886, Juliano fora reprovado na matéria de “Physica”, 
o autor versa sobre como a adaptação do jovem sem pares semelhantes possa ter 
repercutido numa chegada acanhada e modesta do jovem, que fora plenamente 
provado durante o exame preparatório, aos estudos no berço da Medicina brasi-
leira – este que muito breve entalharia seu nome e seu trabalho não só por todo 
aquele prédio, mas também pela história do Brasil e da sua especialidade. Já no 
segundo ano de Medicina, ainda segundo Jacobina (2019), documentos da FMB 
mostram que já no segundo ano de curso, Juliano Moreira apresentaria aprova-
ção plena – mesmo após a reprovação – em todas as disciplinas chegando a ter o 
melhor desempenho em quase todas as atividades teóricas e práticas, ainda aos 
15 anos de idade.

Sua formatura em 1891 carece de mais registros, porém sua tese inaugural, que 
lhe forneceria o título de doutor em Medicina e Cirurgia intitulada Etiologia da 
Sífilis Maligna Precoce (MOREIRA, 1891), foi fruto de algumas mudanças no en-
sino que permitiram com esta reforma, aos alunos do sexto ano de curso, uma 
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liberdade um pouco maior na escolha do seu tema. E foi com seu trabalho original 
sobre o possível agente etiológico – para Juliano o “syphilo-micróbio”, sua mani-
festação na Bahia, preconceitos relacionados a ela e equivocados diagnósticos de 
doenças de pele – que Juliano obteve seu título, mas sem antes, ainda na mesma 
tese, versar sobre as influências ambientais, sobretudo do terreno e o clima, além 
do que os influenciava culturalmente no prognóstico e na evolução da doença, se-
parando ainda no século XIX o indivíduo, o agente patológico e os determinantes 
ambientais e sociais em saúde. (JACOBINA, 2019)

Já formado, após realizar trabalhos como sanitarista e na Santa Casa de 
Misericórdia, na própria FMB, como assistente na cadeira de Psiquiatria em 1893 
e preparador de anatomia cirúrgica em 1894, e já com uma produção científica de 
peso, Juliano retornaria à Faculdade de Medicina em 1896, desta vez como profes-
sor substituto da jovem cadeira de Psiquiatria e foi sua jovialidade de pensamento 
e pioneirismo que levou Juliano a fazer frente, dessa vez como igual, aos discursos 
elitistas e racistas que ignoravam fatores sociais e culturais na prevenção diagnós-
tico e tratamento das doenças. Em relação a isso, curiosamente, há registrado de 
próprio punho por Raimundo Nina Rodrigues, um dos seus grandes adversários 
no campo ideológico e científico, sobretudo em relação às teorias raciais vigen-
tes e por este defendidas, que a aprovação de Juliano Moreira no concurso para 
professor fora mencionada na Memória Histórica da Faculdade de Medicina e 
Farmácia da Bahia de 1887: “Ainda no findo ano, preencheram-se por concurso os 
Lugares de Clínica Psiquiátrica e [...] No primeiro fora provido o Doutor Juliano 
Moreira [...]”. (RODRIGUES, R., 1897, p. 30)

Em 10 de novembro de 1902, partiria da Bahia um de seus filhos mais ilus-
tres, que participara da fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Bahia, 
assim como da Sociedade de Medicina Legal, sendo editor da Gazeta Médica da 
Bahia e representou o Brasil e a Psiquiatria por vários continentes, tendo sido 
inclusive condecorado na Alemanha e no Japão. Juliano teria agora um longo ca-
minho como referência na Psiquiatria nacional em seus quase 30 anos à frente do 
Hospício Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, até falecer em 1933, aos 1960 
anos no Rio de Janeiro. (JACOBINA, 2019) Após embates e disputas que foram 
desde o campo das práticas médicas até políticas públicas, sem nunca o menino 
da Freguesia da Sé se permitir consumir por quaisquer ideias que não respeitas-
sem as suas crenças e as suas evidências científicas que hoje são louvados seus 
feitos e sua genialidade como o contraponto e porto seguro da razão social frente 
ao mar de preconceitos e racismos infundados sobre os quais Juliano caminhou 
ao galgar sua representatividade e referência nas nossas histórias.

Após a Proclamação da República, em 1889, os asilos geridos pela Santa Casa 
de Misericórdia gradualmente foram submetidos à administração estatal, entre-
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tanto, na Bahia, esta transição apenas se concretizou em 1912. Este evento marcou 
o início da dita “fase áurea” do Asilo São João de Deus, período que durou até 
o ano de 1930 e contou com as gestões de Eutychio Leal (1911-1916), de Antônio 
Barreto Praguer (1916-1920), de Aristides Novis (1920-1925) e de Mário Leal (1925-
1930). Ao longo da gestão de Eutychio Leal, foi promovida a ampliação do hospício 
e a instituição de medidas sanitárias (LEAL, 1912, p. 364), entretanto estas medi-
das não foram suficientes para evitar a superlotação do asilo. Os administradores 
seguintes deram continuidade à expansão do asilo através da construção de novos 
pavilhões. Durante a gestão de Aristides Novis houve a tentativa de implantação do 
Serviço de Profilaxia Mental, o qual buscava o cuidado mental daqueles que, ape-
sar de não serem considerados elegíveis para o internamento, poderiam tornar-se 
caso não recebessem a assistência adequada. (NOVIS, 1923, p. 315) Infelizmente, o 
projeto foi de baixo impacto. Além disso, tanto Aristides Novis quanto Mário Leal, 
ambos professores, buscaram estreitar os laços entre o então Hospital São João de 
Deus e a FMB.

Foi também na alvorada da década vindoura, ainda em 1926 que seria publica-
da na FMB a revolucionária tese Ensaio sobre a Criminalidade da Mulher no Brasil 
de autoria de uma mulher, alagoana, médica, junguiana, rebelde e um inegável 
marco na história da Psiquiatria – assim foi, e segue sendo, Nise Magalhães da 
Silveira (1905-1999). Nascida em Maceió, graduou-se em Medicina pela FMB (1921-
1926). Exercendo seu papel transformador, sobretudo durante a sua atuação no 
Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, iniciada em 1944.

A sua história revela marcas diversas de insubmissão, seja aos métodos tra-
dicionais da Psiquiatria da época – eletrochoque, lobotomia e coma insulínico –, 
seja através de sua participação política, por meio de seu viés fortemente esquer-
dista – foi filiada ao PCB e grande simpatizante dos ideais marxistas.

Foi em 1927, um ano após a sua graduação em Medicina que a alagoana formada 
na Bahia passou a morar no Rio de Janeiro e começou a estagiar voluntariamente 
na clínica de seu professor Antônio Austregésilo, figura importante no campo da 
Neurologia, discípulo de Juliano Moreira. (JACOBINA, 2019) Nesse período, es-
creveu os textos “Estado Mental dos Afásicos”, publicado em 1944 – após três anos 
detida durante a Era Vargas e oito anos afastada do serviço público, tendo esse 
sido um marco de sua transição rumo ao campo da psicologia – e “Contribuição 
ao Estudo dos Efeitos da Leucotomia sobre a Atividade Criadora”, publicado em 
1955, no qual Nise critica duramente as psicocirurgia e seus efeitos devastadores 
sobre a dimensão abstrata da psique humana, após influências do I Congresso 
Mundial de Psiquiatria realizado em Paris um ano antes. A sua formação foi 
 pautada no higienismo, mas através dos estudos desenvolvidos com Austregésilo 
sobre o pensamento psicanalítico, a médica realizou gradualmente um desloca-
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mento teórico-prático no tangente à abordagem de seus pacientes. (MELO, 2009; 
SILVEIRA, 1944, 1955)

E foi nos anos 1930 que a Medicina brasileira sofreu uma dura perda: Juliano 
Moreira viria a falecer no dia 2 de maio de 1933, de tuberculose, hospitalizado no 
Rio de Janeiro, no mesmo ano o Hospital São João de Deus, aqui na Bahia viria a 
ser renomeado como Hospital Juliano Moreira, em sua homenagem e assim per-
manece até os dias atuais. Como se sabe da história geral, os anos 30 começaram 
com uma grande mudança econômica acarretada pela Crise de 1929 e com enor-
me mudança política no Brasil, após a chamada Revolução de 1930 que deu fim 
à República Velha e início à chamada Era Vargas. Este período histórico seguiu 
com Getúlio Vargas comandando o governo provisório até que, em 1937, iniciou a 
sua ditadura chamada Estado Novo, que se findou somente em 1945. Também é 
de conhecimento histórico geral que entre 1939 e 1945 ocorreu a Segunda Guerra 
Mundial, fato que impactou profundamente a história mundial e brasileira.

A Psiquiatria já estava bem encaminhada em sua longa jornada para ser le-
vada a sério cientificamente, e, como parte dela abraçou os ideais eugenistas e 
higienistas próprios da época, e com isso ganhou notoriedade como campo cien-
tífico. Isso pode ser exemplificado por uma das primeiras políticas públicas sobre 
saúde mental ligadas diretamente ao governo Getúlio, que foi a criação, em 1934, 
do órgão federal Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental. (FONTE, 2012) Este 
órgão nasce em um contexto no qual doenças/áreas da Medicina estavam ganhan-
do órgãos específicos para implementação de políticas de saúde relativas a cada 
área. Uma das justificativas ideológicas por trás dessa instituição tinha relação 
com a visão do governo Vargas acerca do trabalho e saúde, que resumidamente o 
homem precisava de políticas sociais de saúde para se manter na força produtiva 
e sua saúde mental era pauta no sentido de ter pessoas aptas a serem “a mola” 
que propulsionariam o novo Brasil que era pautado na época. (HOCHMAN, 2005) 
A tendência da criação de órgãos específicos e verticais para cada doença e es-
pecialidade, junto a predominância de um modelo de cuidado majoritariamente 
público e hospitalar culminaram para que os anos 1940 começassem com 80,7% 
dos hospitais psiquiátricos fossem públicos, e a existência de ambulatórios algo 
incomum. (FONTE, 2012)

Em 1941 foi fundado o Serviço Nacional de Doenças Mentais (SNDM), vincu-
lado ao Ministério da Educação e Saúde, que continuou com a expansão de um 
modelo hospitalocêntrico e majoritariamente público, especialmente após a apro-
vação do Decreto-Lei nº 8.555, de 3 de janeiro de 1946, que conferia a SNDM de 
criar convênios com os estados para criação de hospitais psiquiátricos estaduais. 
Seguindo o panorama nacional, na Bahia foi fundado o Sanatório Bahia, em 1944, 
tendo assim uma segunda unidade de atendimento psiquiátrico. Outra mudança 
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de política que bate com o espírito de buscar reconhecimento da Psiquiatria como 
especialidade biomédica foi a publicação do Código Brasileiro de Saúde, que re-
tirava do vocabulário do cuidado em saúde mental os termos “asilo”, “retiro” ou 
“recolhimento”, introduzindo a categoria “hospital”. Entre os serviços montados 
na Bahia antes do golpe militar, destacam-se o Sanatório São Paulo (1953) e a Casa 
de Saúde Santa Mônica (1966). (COUTINHO; SABACK, 2007; FONTE, 2012)

O Sanatório Bahia dispunha de 30 leitos e o lema defendido por Cerqueira 

[Luís Cerqueira, diretor] era que: “o doente mental está sempre em pri-

meiro lugar”. Seu primeiro estudante interno foi Álvaro Rubim de Pinho. 

(PICCININI, 2004)

Este psiquiatra viria a se tornar docente livre na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) em 1955, se tornando catedrático em 1966 e vice-diretor da FMB em 1985, e 
sua história é muito importante para a Psiquiatria baiana. Também nessa época e 
também aluno do Sanatório Bahia, Nelson Soares Pires chega à Bahia em 1945 como 
oficial médico no Hospital Militar, e apresenta em 1947 sua tese de concurso Psicose 
de Reações, só defendida em 1954, quando de fato foi realizado o concurso. Uma 
das grandes contribuições do prof. Nelson Pires como catedrático de Psiquiatria na 
FMB foi a criação do primeiro serviço de Psiquiatria dentro de um hospital geral do 
Brasil, dentro do Hospital das Clínicas, atual Hospital Universitário Professor Edgard 
Santos (HUPES) em 1954, que funciona até os dias atuais. (COUTINHO, 2008)

Nelson Pires também foi responsável por uma importante contribuição da 
Bahia e do Brasil no estudo da psicofarmacologia, sendo autor de um estudo so-
bre a droga clorpromazina que revolucionou a Psiquiatria da época. O estudo foi 
publicado em 1954 e recentemente republicado em homenagem ao Mestre na 
Gazeta Médica da Bahia (2008) com o título “Sobre 110 Casos Tratados pelo Sonho 
Hibernal”, e contou com a coautoria de Rubim de Pinho, Luiz Fernando M. Pinto, 
Ulpiano Cavalcanti e Hélio Aguiar. (COUTINHO, 2008; PIRES, 2008)

faculdade de medicina da bahia e os serviços psiquiátricos na 
bahia na década de 1950

Na Bahia, nos anos 1950, ocorreu um grande desenvolvimento do ensino de 
graduação médica, com novos professores na área da Psiquiatria. Em 1953, o 
médico psiquiatra Nelson Soares Pires, egresso do exército, como referido é apro-
vado em concurso e inicia o ensino da Psiquiatria no Hospital das Clínicas da 
Universidade da Bahia, atual UFBA. Assim, em 1953, surge na Bahia o primeiro 
Serviço de Psiquiatria em hospital geral do Brasil, que até hoje funciona como um 
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 serviço hospitalar e ambulatorial de psiquiatria do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(COUTINHO; SABACK, 2007; PITHON; MOREIRA; SCIPPA, 2019)

Desde o início de sua história, a famosa Enfermaria 3B no Hospital das Clínicas 
foi reconhecida como uma das principais referências nacionais. Em suas primei-
ras décadas, era composto por pacientes oriundos de todas as classes sociais, visto 
que a assistência médica pública geralmente conseguia suprir as necessidades da 
população. Os leitos, desde sua fundação até os dias atuais, são  exclusivamente 
 femininos. Em 1954, foi inaugurado o Sanatório São Paulo, no Bairro Santo 
Antônio. Atualmente este serviço atende pacientes com convênios particulares e 
conta com uma ala do SUS. (COUTINHO; SABACK, 2007)

Na época em que atuou, dr. Nelson Pires dedicou-se à reforma da Psiquiatria 
baiana e promoveu campanhas em defesa da cidadania do doente mental e o com-
bate à sua exclusão. (COUTINHO; SABACK, 2007) Realizou estudos no campo das 
psicoses e das personalidades psicopáticas. Com o início do Regime Militar no Brasil 
em 1964, devido a sua inclinação política de esquerda, fugiu para a Argentina. Foi 
o primeiro e talvez o único Psiquiatra brasileiro a estudar características de indiví-
duos torturadores. Por ter permanecido exilado por muito tempo, manteve contato 
com muitos perseguidos e torturados do regime e, teria feito um estudo, nunca pu-
blicado, sobre os torturadores, intitulado: “Tortura e Torturadores” ainda em 1981. 
(SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2017)

A cátedra da Psiquiatria permaneceu vazia por dois anos. Somente em 1966, 
foi assumida pelo professor dr. Álvaro Rubim de Pinho, livre docente desde 
1955 e médico do hospital. Amazonense de nascimento e formado na Bahia – 
formou-se em Medicina em 1945 –, Rubim começou seus trabalhos durante 
cinco anos na Neurologia, migrando como professor adjunto para a Psiquiatria, 
tornando-se em 1955 professor titular, apresentando a tese Diagnóstico da 
psicose-maníaco-depressiva. Influente no movimento profissional dos médi-
cos foi presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) e da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP), tendo representando-as em diversos eventos, 
inclusive o emblemático Simpósio sobre Depressão onde encontrou mestres 
nacionais e internacionais do movimento médico e reformista como Franco 
Basaglia em 1970 (ver Figura 3). Com o advento da ditadura em 1964, o professor 
Nelson Pires fora afastado da cadeira de Psiquiatria tendo esta sido logo ocupa-
da pelo brilhante aluno, e agora tão brilhante professor, Rubim. Aposentou-se 
em 1987, mesmo ano em que se tornou presidente da Academia de Medicina 
da Bahia (AMB). Faleceu em 1994, um ano após se tornar professor emérito da 
Faculdade. (JACOBINA, 2013, 2020)

No seu período como chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, 
foi oficialmente criado em 1968 o programa de Residência Médica em Psiquiatria 
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no serviço, a primeira residência em Psiquiatria da Bahia e única até 1983, quando 
foi inaugurada a residência do Hospital Juliano Moreira. O dr. Rubim de Pinho 
instituiu o hospital-dia na enfermaria psiquiátrica do Hospital, com o apoio dos 
residentes. (COUTINHO; SABACK, 2007; PITHON; MOREIRA; SCIPPA, 2019) 
Dedicou-se à pesquisa com grande interesse científico no campo da Psiquiatria 
transcultural. Entre seus estudos envolvendo práticas religiosas de matriz afri-
cana, defendeu a ideia de que muitos dos fenômenos religiosos e espirituais 
não seriam manifestações patológicas, ou decorrentes de transtornos mentais. 
(PITHON; MOREIRA; SCIPPA, 2019)

É também em 1968 que surge a Associação dos Professores Universitários 
da Bahia (APUB) – hoje Sindicato dos Professores das Instituições Federais do 
Ensino Superior da Bahia – como um movimento de resistência à ditadura mili-
tar, contra os cortes orçamentários, perseguição política e Reforma Universitária, 
privatização da universidade, baixos salários e falta de condições de trabalho. 
O movimento é reprimido com a promulgação do Ato Institucional 5 (AI-5) em 
dezembro de 1968, desarticulando o movimento e levando a diretoria ao exílio 
ou a atuação na clandestinidade. (TOUTAIN; SILVA, 2010) Desde o início do 
golpe, a Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus foi palco de ocupação e 
resistência dos estudantes baianos, com o apoio e solidariedade de alguns pro-
fessores. (NAPOLITANO et al., 2014)

A queda progressiva da qualidade do serviço público de saúde foi crucial para 
a abertura da primeira clínica particular com serviço de internação no final da dé-
cada de 1970, que teve a participação de médicos que formavam também a equipe 
do Hospital das Clínicas. Até então, o atendimento psiquiátrico na rede pública 
era ofertado pelo Hospital das Clínicas, Hospital Juliano Moreira, Sanatório Bahia, 
Sanatório Santa Mônica e Sanatório Ana Nery. (PITHON; MOREIRA; SCIPPA, 2019)

O ambulatório geral da Psiquiatria abrangia, no passado, pacientes com diversas 
patologias, incluindo os transtornos psicóticos e pacientes com transtorno de humor 
e ansiedade. Muitos pacientes foram transferidos, ao longo dos anos, para os ambu-
latórios específicos que foram sendo inaugurados. O ambulatório de Lítio, fundado 
por dr. Luiz Meira Lessa, era considerado o ambulatório de Doenças Afetivas, pre-
sente durante as décadas de 1970, 1980 e 1990. (COUTINHO; SABACK, 2007)

os avanços farmacoterápicos no auxílio ao tratamento 
psiquiátrico a partir da segunda metade do século xx

A França de 1952 presenciou a descoberta do neuroléptico clorpromazina, antipsi-
cótico típico e primeiro fármaco efetivo utilizado no tratamento da esquizofrenia 
e de outras psicoses. A Bahia participou ativamente do movimento de introdu-
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ção da psicofarmacologia, conforme demonstra o artigo publicado em 1954, por 
Nelson Pires, Rubim de Pinho, Luís Fernando Pinto, Ulpiano Cavalcanti e Hélio 
Aguiar, onde foi descrito o tratamento de 110 pacientes pelo denominado à época 
“sono hibernal”. (COUTINHO; SABACK, 2007)

Esse estudo relatou a eficácia do chamado “sono hibernal” ou hibernação, 
uma indução do sono através da associação dos psicofármacos clorpromazina 
e fenobarbital e da prometazina, anti-histamínico H1 indutor de sono, em do-
ses diárias por 30 dias nos estados afetivos do “círculo maníaco-depressivo”. O 
estudo concluiu o grande valor do método em pacientes tanto deprimidos, mas, 
principalmente nos agitados por qualquer causa, seja maníaco-depressiva, perso-
nalidades psicopáticas, oligofrenias, orgânicas (traumatismos cerebrais, paralisia 
geral), epilépticas, infectados e intoxicados de todo tipo. A hibernação foi descrita 
como uma grande mudança: as antigas “casas de loucos” viraram hospitais com 
regra, ordem, eficiência e silêncio; alterando a forma de ver a terapêutica psiquiá-
trica, até então aterrorizadora. (PIRES et al., 2004)

No final da década de 1960, ao retornar da Alemanha, o professor Luiz Meira 
Lessa trouxe para o Brasil o carbonato de lítio, primeiro estabilizador do humor. 
Anteriormente, o tratamento de manutenção do Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) 
era realizado apenas com uso de antipsicóticos típicos, antidepressivos e eletro-
convulsoterapia, sendo escassos os tratamentos de manutenção. Sem a adequada 
terapia de manutenção do humor, os pacientes com TAB sofriam com a instabi-
lidade do quadro, aliada ao considerável prejuízo funcional devido à recorrência 
das crises. O lítio se tornou tema central de eventos científicos importantes. O pri-
meiro relato de caso do uso de carbonato de lítio no Brasil foi apresentado em 1968 
no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Belo Horizonte, a partir de casos de 
pacientes tratados no Hospital das Clínicas da UFBA que obtiveram melhora con-
siderável do quadro de TAB. (COUTINHO; SABACK, 2007; PITHON; MOREIRA; 
SCIPPA, 2019)

Desde a inauguração do Hospício Pedro II em 1952 no Rio de Janeiro, primei-
ro hospital psiquiátrico do Brasil e segundo da América Latina, até a década de 
1960, a assistência psiquiátrica brasileira consistia única e exclusivamente de 
internação em hospitais psiquiátricos e, predominantemente, públicos. O  golpe 
militar de 1964 deu início a chamada “mercantilização da loucura”, através de 
convênios com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 
1967. Enquanto o número de leitos psiquiátricos privados aumentou cerca de 
20  vezes de 1941 a 1978, o número de leitos públicos permaneceu quase  inalterado 
no mesmo período. O tempo médio de internação era de aproximadamente 
90 dias, favorecendo o internamento dos chamados “consumidores compulsó-
rios”, fazendo das internações psiquiátricas um lucrativo negócio. (YASUI, 2010) 
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O  doente mental se transforma em lucrativa mercadoria, e o objetivo princi-
pal não é a estabilização da sua saúde, mas sim o lucro do seu internamento. 
(PRANDONI; PADILHA, 2004)

A partir das décadas de 1950 e 1960 iniciaram-se na Europa movimentos so-
ciais de reforma psiquiátrica. Na década de 1970 tais movimentos atingiram outros 
países como os da América Latina e, em especial, o Brasil. Muitos dos principais 
movimentos sociais da segunda metade dos anos 1970 nasceram nas periferias 
das grandes cidades e das necessidades cotidianas de sobrevivência: transporte, 
moradia, saneamento básico, saúde. (YASUI, 2010) Os pilares desses movimentos 
sociais e institucionais de reforma, no caso da saúde mental, visavam a restitui-
ção dos direitos individuais e civis dos portadores de transtornos; integração à 
sociedade e à cidadania; descobertas científicas da Neurociência; consciência da 
sociedade de sua responsabilidade pelo controle das ações de saúde, universalida-
de e qualidade. (COUTINHO; SABACK, 2007)

No início da década de 1970, foi criado, no âmbito da clínica psiquiátrica, o 
Núcleo de Estudos Psicanalíticos (NEP), com o objetivo de trazer para a Bahia psi-
canalistas do Sul e Sudeste do país. Além disso, a grande imigração de argentinos 
para o Brasil, devido às imposições da Ditadura Militar da Argentina, reforçou ain-
da mais a influência da psicanálise na Psiquiatria baiana. Ainda durante a década 
de 1970, foram implementadas várias linhas psicoterápicas na Bahia, fato que 
pode ser relacionado à fundação do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas em 1968, a única formadora de psicólogos no estado da Bahia 
até 1998. (COUTINHO; SABACK, 2007)

Em 1973, o Ministério da Previdência aprovou o Manual para Assistência 
Psiquiátrica, que serviu de base para a Portaria nº 32 do Ministério da Saúde, 
de 1974. Estes documentos, cujos preceitos se inspiram na reforma psiquiátrica, 
buscavam estabelecer a Psiquiatria preventiva da comunidade, com a criação 
de Unidades de Saúde Mental nas cidades com mais de 100 mil habitantes; prio-
rização do tratamento ambulatorial e encurtamento do tempo de internação, 
preferencialmente em hospitais gerais; relação de um leito para mil habitantes 
nas zonas urbanas e, nas zonas rurais, de um leito para cada 2 mil habitantes; além 
do investimento em pesquisa e investigações epidemiológicas. (YASUI, 2010)

No meado da década de 1970, Luiz Umberto Ferraz Pinheiro, Carlos Teixeira e 
Domingos Coutinho, no movimento local de pensar a Psiquiatria de modo comu-
nitário, exerceram atividades de assessoramento, supervisão e gestão de centros 
comunitários de Saúde Mental (Centros Comunitários de Saúde Mental Mário 
Leal e Osvaldo Camargo) da Secretaria Estadual da Saúde. (GODOY; BOSI, 2007)

A publicação do Catálogo de Classificação e Códigos das Doenças Mentais, 
o DSM-III em 1980, foi um marco na descrição dos transtornos mentais, com a 
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aproximação de uma linguagem médica e aos modelos biológicos das doenças. 
Até aquele momento, em decorrência da escassez de conhecimento acerca de teo-
rias que elucidassem as causas orgânicas para os diversos agravos mentais, havia 
grande divergência entre as ideias psicanalíticas e a valorização da psicofarmaco-
logia e neurociências. (PITHON; MOREIRA; SCIPPA, 2019)

No ano de 1985, foi criado o Centro de Estudos e Tratamento do Abuso de 
Drogas (CETAD), localizado próximo ao edifício do Hospital das Clínicas, com 
o objetivo de acolher usuários de substâncias psicoativas e seus familiares, 
promover estudos e pesquisas e formar recursos humanos em parceria com di-
versos segmentos organizados da comunidade, sob a liderança do prof. Antônio 
Nery Filho, atualmente sob a direção do dr. George Soares.  Tornou-se um cen-
tro de referência do estado e campo de estágio permanente dos residentes de 
Psiquiatria do hospital. (COUTINHO; SABACK, 2007; PITHON; MOREIRA; 
SCIPPA, 2019)

Médico psiquiatra, Nery, como é conhecido por seus estudantes, nasceu em 
uma família humilde em Vitória da Conquista (BA) em 1944 e foi criado por seu 
pai e sua avó após o falecimento precoce da sua mãe, ainda quando tinha ape-
nas dois anos de idade. Professor aposentado da FMB, atuou no Departamento de 
Medicina Legal como professor de Psiquiatria Forense durante 20 anos e, durante 
mais de 15 anos, ao ensino de ética médica e bioética nesta faculdade.

Ingressou na FMB no ano do golpe militar de 1964, formando-se em 1970. 
Ainda como estudante, viveu experiências marcantes em sua trajetória no 
Hospital Aristides Maltez (HAM) a convite de Annibal Muniz Silvany Filho, lá pas-
sando cinco anos de sua graduação. Criou o Clube de Ciências, iniciando sua vida 
de jovem pesquisador e vivenciou de perto a dor das tantas cirurgias oncológicas. 
Foi no HAM que conheceu a dra. Layr Ribeiro, uma alagoana doce, precursora da 
clínica mamária no Brasil, na década de 1960. Foi no HAM que despertou ainda 
mais seu interesse pela dimensão humana, não era o início nem o fim, mas o pro-
cesso que o doente estava passando. Escreveu um trabalho sobre a experiência de 
sofrimento da mulher mastectomizada, gerando desconforto entre os cirurgiões 
da época. Propôs-se a ser o primeiro psiquiatra oncológico do Brasil, pelo seu gos-
tar de gente e de suas experiências. Lamentavelmente, o diretor do hospital não 
aceitou e ele foi demitido no final do sexto ano de Medicina.

Em 1969, junto com alguns colegas, criou e foi presidente do primeiro 
Congresso de Estudantes do Brasil (ECEM), no qual reuniu mais de 120 estudan-
tes, desobedecendo às proibições da Ditadura Militar sobre reuniões estudantis. 

No início dos anos 1970, esse homem sonhador não queria mais auxiliar em 
cirurgias e em um Fusca Volkswagen branco, comprado por Layr Ribeiro, foi 
ser taxista, para ajudar financeiramente sua família até a sua formatura quando 
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 começou a trabalhar no Manicômio Judiciário da Bahia e iniciou seus estudos na 
prática clínica psiquiátrica social com o prof. Aurélio de Andrade de Souza Filho.

Viajou para a França para dar continuidade a sua formação psiquiátrica 
na Universidade Paris V, e morou lá por seis anos. Ao retornar, trabalhou no 
Manicômio Judiciário novamente por um ano e meio. Foi também coordena-
dor do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Ensino do Instituto Médico-Legal Nina 
Rodrigues. Pelo seu ótimo trabalho realizado, foi convidado como professor 
substituto da disciplina de Medicina Legal para ensinar Psiquiatria Forense 
pela profa. Maria Tereza de Medeiros Pacheco. Após um ano, o Ministério da 
Educação (MEC) efetivou a situação contratual e ele se tornou professor efetivo 
na FMB.

Nery, como é carinhosamente conhecido pelos estudantes, compartilhava 
inquietações acerca do uso de drogas legais – psiquiátricas, tabaco e álcool. Mas 
percebeu, com seu olhar voltado à subjetividade humana, que usuários de ma-
conha eram tratados como portadores de doença mental e não concordou com a 
forma que eles eram direcionados ao Hospital Juliano Moreira.

Foi então que em 1983, após uma viagem à França para falar sobre droga, pes-
soa e a questão social, propôs ao Departamento de Patologia e Medicina Legal a 
criação de um ambulatório para acolher socialmente essas pessoas. Ainda em mar-
ço de 1983, foi presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia (APB) e, em parceria 
com seu secretário-geral, prof. Ronaldo Jacobina e demais colegas da diretoria, 
deram continuidade ao trabalho iniciado por Luiz Umberto Pinheiro, Domingos 
Coutinho, entre outros, e colocaram a entidade nas defesas das reformas sanitá-
rias e psiquiátricas. Em 1985, inaugurou o CETAD da UFBA, no bairro de Caixa 
d’Água. Um ambiente de pensar para os estudantes de Medicina e onde ele pode-
ria acolher os “oncológicos sociais”. Em 1993, o centro foi transferido para o bairro 
do Canela, completando 35 anos de atividades. Em 1999, criou o Consultório de 
Rua, estendendo o cuidado às pessoas em situação de rua.

Criou a Acadêmicos de Medicina para Estudos da Ética Médica e Bioética 
(Academética), um grupo de trabalho criado em 2000, que atuou durante seis 
anos e teve como principal resultado a criação do Código de Ética do Estudante 
de Medicina da Bahia. Ainda em 2000, assumiu a condução de Medicina Legal, 
e propôs a transformação da disciplina para além de um semestre. Era latente a 
necessidade de trabalhar as questões éticas ao longo do curso de Medicina. E foi 
em 2007 com um grupo de colegas professores, sobretudo do Departamento de 
Medicina Preventiva e Social (DMPS), que foi criado o Eixo-Ético-Humanístico na 
FMB, um importante marco na formação dos estudantes de Medicina.

Atualmente, supervisiona os cinco Consultórios na Rua da Bahia. Apresenta 
um programa de rádio Drogas, fique por dentro, com a profa. Camila Vasconcelos 
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(DMPS) e Renata Pimentel. Recentemente inaugurou o projeto “Girassóis de rua” 
e agora almeja a extensão dos “Pontos de cidadania”, nas ruas de Salvador.

marcos legislativos, científicos, terapêuticos, bibliográficos e 
sociais da psiquiatria na segunda metade do século xx

Dentre os pouco mais de 20 anos (1964 a 1988) compreendidos pela Ditadura 
Militar presenciada no Brasil, deve-se notar a ocorrência de uma série de acon-
tecimentos de incontestável importância na esfera da Psiquiatria, em especial 
no que tange ao início e amadurecimento da reforma psiquiátrica no país, que 
culminaram na superação do modelo manicomial e hospitalocêntrico vigente até 
então, consolidada com a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS, 1986) e na 
I Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), em 1987 (HIRDES, 2009), no qual 
o psiquiatra baiano e professor da FMB, Ronaldo Ribeiro Jacobina, fez uma das 
conferências de abertura na I CNSM, além de ter sido também, como presidente 
da ABM, delegado da VIII CNS, representando a Associação Médica Brasileira, que 
desempenharia durante este processo um importante papel na defesa dos ideais 
do SUS como conhecemos hoje, opondo-se a interesses hegemônicos e neoliberais 
que, ainda durante sua concepção, já faziam cerco à urgência popular por saúde 
pública gratuita e de qualidade.

No início do Regime Militar, em termos de saúde pública, foi criado em 1966 
o INPS, que unifica os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) em vigência 
até então (BRASIL, 1966), em uma conduta claramente centralizadora, que reunia 
todas as contribuições previdenciárias. Posteriormente, em 1977, tem-se a cria-
ção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 
que passa a ser o órgão responsável pela assistência médica até então atribuída ao 
INPS. (ABREU, c2009; BRASIL, 1977)

Nesse período, tem-se a priorização de convênios com hospitais particulares 
em detrimento dos públicos, com expansão da rede de hospitais psiquiátricos 
privados (DEVERA; COSTA-ROSA, 2007) em um modelo marcadamente hospita-
locêntrico e manicomial. (DIAS, 2012) Ainda nesse tocante afirma Resende (1987, 
p. 61):

[...] a notória ideologia privatista do movimento de 64, alegando-se ainda 

razões de ordem econômica, optou-se pela contratação de leitos em hospi-

tais privados, que floresceram rapidamente para atender à demanda. Isso 

fez com que nos últimos anos da década de 1970, os hospitais da rede pri-

vada tiveram a sua população internada mais que dobrada, enquanto esta 

permaneceu estável no sistema público.
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Este fenômeno foi denominado pelo sanitarista e estudioso Carlos Gentile 
de Mello de “indústria da loucura”, em claro tom de denúncia. (CAMARGO 
JUNIOR, 2015)

Em consonância com o restante do país, a Associação Psiquiátrica da Bahia 
(APB), sob a liderança do psiquiatra e professor Luiz Umberto Pinheiro, em 1978, 
publica um memorial denunciando a situação da saúde no Brasil, mencionando a 
privatização da Medicina com objetivo de lucro em detrimento das necessidades 
da população, más condições de trabalho e de serviços prestados, adoção de um 
modelo hospitalar obsoleto, entre outras críticas. (ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA 
DA BAHIA, 1978)

Com questionamentos, reivindicações e manifestações (GOMES, 2013) tais 
como os supracitados, ao final da década de 1970, tem se o que se pode considerar 
o início da reforma psiquiátrica, não apenas com a ocorrência da crise na Divisão 
Nacional de Saúde Mental (DINSAM), mas também o surgimento do Movimento 
dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM). (DEVERA; COSTA-ROSA, 2007) Em 
1978, três médicos do Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, relataram as 
condições de maus tratos e violências às quais as pessoas internadas estavam sub-
metidas neste local, além de criticar as péssimas condições de trabalho. Tal evento 
culminou na demissão de 260 pessoas da DINSAM que, por sua vez, promoveram 
uma greve, momento que ficou conhecido como crise do DINSAM. Como conse-
quência a isso, tem-se a fundação do MTSM. (FIOCRUZ, c2020)

E foi nesse período que o, entre outros títulos, professor, poeta, psiquiatra e 
historiador Ronaldo Ribeiro Jacobina se graduou em Medicina pela FMB, ainda 
sobre o período de forte repressão da Ditadura Militar, e como consequência sem 
solenidades. O menino do interior de Santo Antônio de Jesus, advindo de escola 
pública, estava prestes a iniciar uma trajetória difícil até mesmo para os abas-
tados da capital. Desempenharia um importante papel na formação médica da 
Bahia, na literatura, na construção do SUS, na Psiquiatria social e na preservação 
da memória histórica da Medicina brasileira, sobretudo baiana. Encontrando sua 
paixão na Psiquiatria ainda como interno no Sanatório São Paulo, sua tese de mes-
trado defendida na UFBA em 1982 intitulada O Asilo e a constituição da Psiquiatria 
na Bahia, já evidenciava uma grande marca no seu trabalho: o olhar crítico sobre 
os processos históricos que determinaram os rumos da saúde baiana. Marca esta 
levada consigo na sua participação na I CNSM e na VIII Conferência de Saúde, 
dentre outros momentos onde a voz do garoto do Recôncavo agora representava 
os anseios dos baianos e a saúde pública.

Doutor em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz com a tese A Prática 
psiquiátrica na Bahia (1874-1947). Estudo histórico do Asilo São João de Deus/
Hospital Juliano Moreira. Jacobina – Jacó, como é cordialmente evocado pelos 
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seus alunos – recuperou documentos e traçou um panorama social da evolução 
da Psiquiatria em quase um século da história baiana a partir da inauguração do 
Asilo São João de Deus, atual Hospital Juliano Moreira. E foi sobre Juliano “o in-
telectual baiano de muitos talentos” que Ronaldo Jacobina produziu diversos 
trabalhos tendo inclusive publicado um trabalho biográfico do seu antecessor 
psiquiatra, negro, poeta, baiano etc., com achados que normalmente passariam 
despercebidos aos olhos desatentos daqueles que o admiram tão em parte pelo 
seu grande trabalho de quase 30 anos à frente do Hospício Nacional de Alienados 
no Rio de Janeiro. É neste trabalho então que o lado poético e humano do baiano, 
assim como detalhes da sua vida em Salvador e na FMB foram explorados e des-
vendados reforçando a sua importância não só a nível nacional, mas também no 
íntimo da sua terra natal, sendo pioneiro em debates científicos e sociais, assim 
como em críticas contra hegemônicas. Ronaldo retornaria mais tarde em 2018 à 
sede mater da FMB, desta vez com a devida solenidade, ao contrário de 1978, para 
assumir a 29ª cadeira da Academia de Medicina da Bahia cujo patrono, Afrânio 
Peixoto, sabemos bem, possuía estreitos laços com Juliano Moreira, um de seus 
grandes sujeitos de estudo, mostrando como a história por diversas vezes reser-
va reencontros inesperados mesmo que em momentos tão distintos da história. 
(JACOBINA, 1986, 2001, 2019)

Sob égide da Medicina comunitária e preventiva, em 1982, tem-se a criação do 
Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), que, 
através do projeto de Ações Integradas de Saúde (AIS) buscou a racionalização dos 
gastos, além da descentralização e integração das atividades. (BRASIL, 1981; FLEURY; 
CARVALHO, c2009; GOMES, 2013) Tais medidas se deram favoráveis em relação 
àquelas defendidas pelo MTSM frente a um momento de crise, falência previdenciá-
ria, caos na rede assistencial e privatização dos serviços públicos. (GOMES, 2013)

Por fim, através da realização da I CNSM (1987), uma consequência da VIII 
CNS (1986; que veio a dar origem ao SUS), teve-se a elaboração de um novo plane-
jamento para a área da saúde mental e Psiquiatria. Outro momento importante, 
ocorrido também em 1987, o II Congresso Nacional dos Trabalhadores da Saúde 
Mental, culminou na formação do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial 
(MNLA), que buscavam o fim integral dos manicômios e contava não apenas com 
a participação de profissionais da área, mas também com vários setores da socie-
dade. (AMARANTE, 1995; GOMES, 2013)

A proximidade da chegada da década de 1990 anunciava profundas mudanças 
no modelo de atenção psicossocial, assim como a reestruturação dos papéis dentro 
do cuidado aos que acessam esses serviços. Um acontecimento marcante deste pe-
ríodo foi a intervenção na Casa de Saúde Anchieta pela prefeitura de Santos em 1989, 
possível apenas em função da municipalização do sistema de saúde. O  fechamento 
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do hospício de mais de 500 internos se seguiu pela substituição deste modelo por um 
pautado no assistencialismo com a implantação dos Centros de Atenção Psicossocial. 
(AMARANTE, 1995) Tamanha a repercussão deste evento, foi proposto, ainda em 
1989, o Projeto de Lei nº 3.659/1989, pelo deputado Paulo Delgado (PT-MG).

O projeto, pelas palavras de Amarante (1995, p. 492): “[...] propôs a extinção 
progressiva do modelo psiquiátrico clássico com a sua substituição por outras mo-
dalidades assistenciais”; tal projeto, por fim, foi transformado na Lei nº 10.216, 
que estabelece o modelo assistencial em saúde mental. (BRASIL, 1989, 2001) Este 
barrava a construção ou contratação de novos hospitais psiquiátricos pelo poder 
público, previa a criação de “recursos não-manicomiais de atendimento” e obri-
gava a comunicação das internações compulsórias à autoridade judiciária, que 
deveria então emitir parecer sobre a legalidade da internação.

É dentro desse contexto reformista que ocorrem uma série de eventos para dis-
cutir o tema, em um crescente movimento de desinstitucionalização dos pacientes 
no Brasil. Entre eles o II Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores em 
Saúde Mental, com o lema: “Por uma Sociedade sem Manicômios” e a I CNSM, em 
1987. Neste, foi defendida a não continuação dos meios de contenção presentes 
no tratamento, o estabelecimento da relação do indivíduo com sua autonomia, 
produção de relações, espaços de interlocução, restituir os direitos, eliminação da 
coação e das tutelas. Além disso, os usuários e seus familiares, são incorporados 
como agentes críticos e impulsionadores do processo.

E foi nesse contexto, em sintonia com a produção de propostas e recomenda-
ções bem elaboradas, que o relatório final da II CNSM (CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE SAÚDE MENTAL, 1994) foi publicado pelo Ministério da Saúde e adotado 
como diretriz oficial para a reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil. 
Ficaram estabelecidos conceitos de atenção integral e cidadania e a partir deles são 
desenvolvidos o tema dos direitos e da legislação e a questão do modelo e da rede 
de atenção na perspectiva da municipalização. As recomendações gerais sobre o 
modelo de atenção propunham a adoção dos conceitos de território e responsabi-
lidade como forma de “ruptura com o modelo hospitalocêntrico” e de garantir “[...] 
o direito dos usuários à assistência e à recusa ao tratamento, bem como a obriga-
ção do serviço em não os abandonar à própria sorte”. (CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE SAÚDE MENTAL, 1994, p. 12)

as portas para um novo século se abrem para a psiquiatria?

Apesar das resistências do modelo hospitalocêntrico e das dificuldades de con-
solidar a implantação de ideário tão amplo e complexo, era notória a influência 
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das mudanças ideológicas e legislativas sobre a imagem cultural que se tinha dos 
sujeitos em sofrimento psíquico pela população. As transformações na autoima-
gem destes pacientes, que dependem de fatores ainda mais complexos, também 
começavam a acontecer.

Diante destes avanços a Psiquiatria passa a poder oferecer um extenso leque 
de possibilidades terapêuticas mais estruturadas tanto psicofarmacológicas como 
também agora psicanalíticas, psicoterápicas etc. Waldeck d’Almeida, professor do 
até então Departamento de Neuropsiquiatria, fundador da Associação Bahiana de 
Psicodrama (1976), inseriu no HUPES o psicodrama junto a alunos de graduação 
(de 1989 a 1997), por meio de atividades de role-playing, supervisionando a relação 
médico-paciente, na residência médica de Psiquiatria e também como consultor 
ao serviço de enfermagem.

Como resultado da política de incentivo às unidades abertas e de imposição 
de regras e limites à internação hospitalar, ocorreu uma diminuição do número 
de leitos e hospitais, acompanhado pela criação de alternativas de assistência não 
hospitalares. (BRASIL, 2005) Em 1996, os dados disponíveis registravam 106 ser-
viços de atenção diária, sendo que este tipo de serviço praticamente inexistia seis 
anos antes. E, felizmente, o ritmo foi mantido, pois em 2001 já eram registrados 
275 serviços dessa natureza no país.

Junto ao novo modelo de atenção psiquiátrica que se consolidava no início do 
século XXI algumas das terapias que eram temas recorrentes da produção cientí-
fica do século anterior perdiam espaço enquanto outras ainda permaneciam vivas 
através de professores e práticos no nosso estado. Foi a partir do final da década 
de 1990 que muitas foram perdendo espaço ao grande volume de evidências que 
eram produzidas e disseminadas no meio psiquiátrico como, por exemplo, aque-
las fruto das terapias cognitivo-comportamentais.

Pode-se dizer que o avanço vigoroso e consistente da reforma psiquiátrica brasi-
leira na década de 1990 prossegue nos primeiros anos da próxima década, inclusive 
com a aprovação da Lei nº 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica, em abril de 2001, 
que tratava da proteção e dos direitos de pessoas portadoras de transtornos men-
tais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A lei previa, entre outros 
direitos, o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com as 
necessidades do sujeito e a recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade; cuidados especiais à clientela de longa permanência, sem descartar a 
possibilidade de punição para a internação involuntária e/ou desnecessária.

No ano 2000 chega ao Departamento de Neuropsiquiatria da FMB da UFBA 
(hoje Departamento de Neurociências e Saúde Mental) o professor Irismar Reis 
de Oliveira, professor titular de Psiquiatria. Antes de ser professor titular de 
Psiquiatria, em 1995, foi graças a sua presença no corpo docente do curso de 
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 Pós-Graduação em Medicina e Saúde (CPgMS) que este ganhou a área de concen-
tração em Neuropsiquiatria (hoje Neurociências), após um longo processo que há 
muito encontra diversas dificuldades. Antes disso, a Psiquiatria e a Neurologia 
eram as únicas especialidades a não contar com pós-graduação stricto sensu. Sua 
chegada, vindo do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UFBA, não afetou a já re-
conhecida produção do centro de pesquisa clínica, herança do seu período como 
docente deste instituto com publicações em revistas internacionais que contribuí-
ram para entender sobretudo os efeitos dos antidepressivos sobre as mais diversas 
áreas do nosso cérebro.

A III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada no período de 11 a 15 
de dezembro de 2001, em Brasília, tendo como tema “Cuidar Sim, Excluir Não”, 
representou o fortalecimento do consenso em torno da proposta da reforma 
psiquiátrica, elaborando propostas e estratégias para efetivar e consolidar um mo-
delo de atenção em saúde mental totalmente substitutivo ao hospitalocêntrico. 
Isto repercutiu na implantação da Comissão Técnica de Reforma Psiquiátrica pelo 
Conselho Estadual de Saúde da Bahia que contou, até 2003 com a participação 
docente do Departamento de Neuropsiquiatria da FMB-UFBA.

E foi superando o modelo hospitalocêntrico, destinado inicialmente sobretu-
do a conter e manejar a aplicação de terapias complexas envolvendo fármacos e 
procedimentos, que as novas terapias cognitivas, que já não necessitavam de ta-
manho aparato hospitalar, se consolidaram como opção terapêutica. Não é à toa 
que um dos grandes expoentes da psicofarmacologia clínica foi um dos respon-
sáveis por semear o ensino da psicoterapia cognitiva trazidas do exterior para o 
Brasil já na segunda metade da década de 1990 pelo Programa de Treinamento 
Brasileiro em Terapia Cognitiva, à época em Porto Alegre e São Paulo. Em 2006 se-
ria dado início ao atendimento ambulatorial da população na primeira turma do 
curso de Especialização em Terapia Cognitiva. Em 2007, fruto de mais de uma dé-
cada de estudos foram apresentados pela professor Irismar no Congresso Mundial 
de Terapias Comportamentais e Cognitivas.

Parte desse processo de superação foi a criação, em 2008, do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2008, art. 1) de modo a ampliar as capacidades 
resolutivas da Atenção Básica aumentando ainda mais a inclusão da Estratégia 
Saúde da Família ESF nos processos de territorialização desta. Sua composição 
varia de acordo com a constituição populacional das cidades, porém há a presença 
dos mais diversos profissionais, de nível superior, incluindo o médico psiquiatra, 
selecionados pelos gestores municipais com base nas demandas construídas a 
partir dos dados epidemiológicos.

A partir de dezembro de 2011 diversos serviços do SUS passariam a inte-
grar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (BRASIL, 2011, art. 1), abrangendo o 
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acolhimento, atendimento, tratamento e acompanhamento das pessoas com so-
frimento ou transtorno mental e também aquelas com necessidades geradas pelo 
uso de álcool e outras drogas. Integram a RAPS, desse modo, a Atenção Básica e 
a Atenção e Reabilitação Psicossocial Especializadas – evidenciada pelos incen-
tivos sobretudo ao financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) –, 
as urgências e emergências dos hospitais gerais, a atenção hospitalar – com alas 
psiquiátricas em hospitais gerais, com o incentivo e a promoção de Estratégias de 
Desinstitucionalização –, e por fim os Serviços Residenciais de Caráter Transitório.

No Brasil, a RAPS conta hoje com 791 residências terapêuticas; 68 unidades 
de acolhimento (adulto e infantojuvenil); 1.785 leitos de saúde mental em hospi-
tais gerais; 13.851 leitos em hospitais psiquiátricos; 50 equipes multiprofissionais 
de atenção especializada em saúde mental; e 144 Consultórios na Rua. Na Bahia, 
atualmente são 263 CAPS cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde CNES, estando 253 em funcionamento. Até 2005, a Bahia possuía 1.633 
leitos psiquiátricos em nove hospitais psiquiátricos, sendo atualmente 373 leitos 
do SUS em quatro hospitais psiquiátricos. Não à toa, um importante debate é tra-
vado no que diz respeito à assistência à saúde mental. A reforma psiquiátrica não 
buscava preconizar tão puramente o fim do hospital psiquiátrico como uma insti-
tuição maligna, mas superar um modelo de atenção pautado em uma instituição 
cujo itinerário terapêutico por séculos se resumiu a amarras e tratamentos custo-
sos com pouco benefício ao paciente. Entretanto, quando se fala na substituição 
de leitos em instituições de alta complexidade para usufruir do tratamento em 
locais de média e baixa complexidade, sobretudo num contexto de subfinancia-
mento orquestrado do SUS, há o receio de que muitas pessoas acabem vindo a 
ficar desassistidas.

referências

ABREU, A. A. Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). In: FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS. Dicionário histórico-brasileiro. Rio de Janeiro: FVG, c2009. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-
previdencia-social-inps. Acesso em: 22 ago. 2021.

AMARANTE, P. Novos sujeitos, novos direitos: o debate em torno da Reforma 
Psiquiátrica. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 491-494, jul./set. 
1995. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csp/v11n3/v11n3a11.pdf. Acesso em: 
20 jan. 2021.

ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DA BAHIA. Memorial da Associação Psiquiátrica da 
Bahia. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 6, p. 32-35, jan./mar. 1978. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-previdencia-social-inps
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-previdencia-social-inps
https://www.scielo.br/pdf/csp/v11n3/v11n3a11.pdf


história da medicina288

http://docvirt.com/asp/acervo_cebes.asp?Bib=SAUDEDEBATE&PASTA=N 
.6&pesq=associa%E7%E3o+psiqui%E1trica+da+bahia&x=0&y=0. Acesso em: 14 jan. 2021.

ASYLO de S. João de Deus (Alienados): primeiro relatório annual. Gazeta Médica da 
Bahia, Salvador, v. 8, n. 1, p. 78-85, fev. 1876.

BIOGRAFIA: Nise da Silveira. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, DF, v. 
22, n. 1, mar. 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1414-98932002000100014. Acesso em: jan. 2021. 

BRASIL. Decreto-lei n° 72, de 21 de novembro de 1966. Unifica os Institutos de 
Aposentadoria e Pensões e cria o Instituto Nacional de Previdência Social. Diário Oficial 
da União: seção 1, Brasília, DF, ano 104, p. 13523, 22 nov. 1966. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0072.htm. Acesso em: 22 jan. 
2021.

BRASIL. Decreto n° 7.247 de 19 de abril de 1879. Reforma o ensino primario e secundario 
no municipio da Côrte e o superior em todo o Império. In: INDICE dos Actos do Poder 
Executivo de 1879. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1880. pt. 2, t. 42. p. 196-215.

BRASIL. Decreto n° 86.329, de 2 de setembro de 1981. Institui o Conselho Consultivo 
da Administração de Saúde Previdenciária – CONASP. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 119, p. 16637, 3 set. 1981. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/
legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro-1981-436022-publicacaooriginal-
1-pe.html. Acesso em: 21 jan. 2021.

BRASIL. Em 18 de fevereiro de 1808. Manda crear uma Escola de Cirurgia no Hospital 
Real da Cidade da Bahia. In: COLLECÇÃO das Leis do Brazil de 1808. Brasil: Imprensa 
Nacional, 1891. pt. 2. Índice das decisões de 1808. p. 2.

BRASIL. Lei de 3 de outubro de 1832. Dá nova organização às actuaes Academias 
Medico-cirurgicas das cidades do Rio de Janeiro, e Bahia. In: COLLEÇÃO de Leis do 
Imperio do Brazil de 1832. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1874. pt. 1. p. 87-95.

BRASIL. Lei n° 6.229, de 17 de julho de 1975. Dispõe sobre a organização do Sistema 
Nacional de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 113, 18 jul. 1975. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6229.htm. Acesso em: 22 jan. 
2021.

BRASIL. Lei n° 6.439, de 1 de setembro de 1977. Institui o sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 
1, Brasília, DF, ano 115, p. 11617, 2 set. 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l6439.htm. Acesso em: 21 jan. 2021.

BRASIL. Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 69-E, p. 2, 9 abr. 2001. 

http://docvirt.com/asp/acervo_cebes.asp?Bib=SAUDEDEBATE&PASTA=N.6&pesq=associa%E7%E3o+psiqui%E1trica+da+bahia&x=0&y=0
http://docvirt.com/asp/acervo_cebes.asp?Bib=SAUDEDEBATE&PASTA=N.6&pesq=associa%E7%E3o+psiqui%E1trica+da+bahia&x=0&y=0
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000100014
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000100014
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000100014
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0072.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0072.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro-1981-436022-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro-1981-436022-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro-1981-436022-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6229.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6439.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6439.htm


história da psiquiatria 289

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. Acesso 
em: 21 jan. 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3657/1989. Brasília, DF, 
12 set. 1989. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=20004. Acesso em: 21 jan. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. 
Brasília, DF, nov. 2005. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma 
dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. Disponível em: https://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf. Acesso em: set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família – NASF. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 145, n. 93, p. 47-49, 25 jan. 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html. Acesso em: mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui 
a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 148, n. 247, 
p.  230-232, 26 dez. 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html. Acesso em: mar. 2021.

CÂMARA, P. F. Vida e obra de Nise da Silveira. Psychiatry on line Brasil, [s. l.], v. 7, n. 9, 
set. 2009. Disponível em: http://www.polbr.med.br/ano02/wal0902.php. Acesso em: 
jan. 2021.

CAMARGO JUNIOR, K. R. de. Saúde mental, cidadania e o campo científico. Physis, 
Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, p. 1057-1058, out./dez. 2015. Disponível em: https://www.scielo.
br/pdf/physis/v25n4/0103-7331-physis-25-04-01057.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.

CASTRO, E. D. de; LIMA, E. M. F. de A. Resistência, inovação e clínica no pensar e no 
agir de Nise da Silveira. Interface – Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu, v. 11, 
n. 22, 2007. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/icse/2007.v11n22/365-376/
pt/#. Acesso em: jan. 2021.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, 2., 1992, Brasília, DF. Relatório final 
[...]. Brasília, DF: Ministério de Saúde, 1994.

COUTINHO, D.; SABACK, E. S. O histórico da Psiquiatria na Bahia. Gazeta Médica da 
Bahia, Salvador, v. 77, n. 2, p. 210-218, jul./dez. 2007.

DEVERA, D.; COSTA-ROSA, A. Marcos históricos da reforma psiquiátrica brasileira: 
transformações na legislação, na ideologia e na práxis. Revista de Psicologia da UNESP, 
Assis, SP, v. 6, n. 1, p. 60-79, 2007. Disponível em: https://seer.assis.unesp.br/index.php/
psicologia/article/view/1010. Acesso em: 20 jan. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20004
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20004
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://www.polbr.med.br/ano02/wal0902.php
http://www.polbr.med.br/ano02/wal0902.php
https://www.scielo.br/pdf/physis/v25n4/0103-7331-physis-25-04-01057.pdf
https://www.scielo.br/pdf/physis/v25n4/0103-7331-physis-25-04-01057.pdf
https://www.scielosp.org/article/icse/2007.v11n22/365-376/pt/
https://www.scielosp.org/article/icse/2007.v11n22/365-376/pt/
https://www.scielosp.org/article/icse/2007.v11n22/365-376/pt/
https://seer.assis.unesp.br/index.php/psicologia/article/view/1010
https://seer.assis.unesp.br/index.php/psicologia/article/view/1010


história da medicina290

DIAS, M. T. G. História e reflexão sobre as políticas de saúde mental no Brasil e no 
Rio Grande do Sul. Estudos & Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, 
2012. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/
view/8235/5998. Acesso em: 20 jan. 2021.

FIOCRUZ. Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Linha do Tempo: crise da 
DINSAM – Criação do MTSM. Rio de Janeiro, c2020. Disponível em: http://laps.ensp.
fiocruz.br/linha-do-tempo/1. Acesso em: 20 ago. 2021.

FLEURY, S.; CARVALHO, A. I. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (INAMPS). In: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Dicionário histórico-brasileiro. 
Rio de Janeiro: FVG, c2009. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/
verbete-tematico/instituto-nacional-de-assistencia-medica-da-previdencia-social-
inamps. Acesso em: 22 ago. 2021.

FONTE, E. M. M. da. Da institucionalização da loucura à reforma psiquiátrica: as sete 
vidas da agenda pública em saúde mental no Brasil. Estudos de Sociologia, Recife, v. 1, 
n. 18, 2012.

GOMES, A. L. C. A Reforma Psiquiátrica no contexto do Movimento de Luta 
Antimanicomial em João Pessoa – PB. 2013. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: https://
www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/13806/1/404.pdf. Acesso em: 22 jan. 2021.

GODOY, M. G. C.; BOSI, M. L. M. A alteridade no discurso da Reforma Psiquiátrica 
brasileira face à ética radical de Lévinas. Physis: revista de saúde coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 2, p. 289-299, 2007.

HIRDES, A. A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re)visão. Ciência & Saúde Coletiva, 
Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 297-305, jan./fev. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000100036. Acesso em: 20 jan. 2021.

HOCHMAN, G. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945). Educar 
em revista, Curitiba, v. 25, p. 127-141, 2005.

JACOBINA, R. R. Álvaro Rubim de Pinho (1922-1994): psiquiatra baiano nascido na 
Amazônia. Galeria dos Professores Encantados. Histórico. Faculdade de Medicina da 
Bahia. Salvador, jun. 2020. Disponível em: http://www.fameb.ufba.br/filebrowser/
download/5863. Acesso em: 6 abr. 2021.

JACOBINA, R. R. Álvaro Rubim de Pinho. In: JACOBINA, R. R. Memória histórica do 
bicentenário da Faculdade de Medicina da Bahia (2008): professores, funcionários e 
alunos da FAMEB. Salvador: Faculdade de Medicina da Bahia, 2013. v. 3. p. 203-206.

JACOBINA, R. R. A constituição da psiquiatria na Bahia: o agente, seus saberes e 
práticas no Asilo. Revista Baiana de Saúde Pública, Salvador, v. 13, n. 1/3, jan./set. 1986.

JACOBINA, R. R. Juliano Moreira: da Bahia para o mundo. A formação baiana do 
intelectual de múltiplos talentos. Salvador: Edufba, 2019.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8235/5998
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8235/5998
http://laps.ensp.fiocruz.br/linha-do-tempo/1
http://laps.ensp.fiocruz.br/linha-do-tempo/1
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-assistencia-medica-da-previdencia-social-inamps
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-assistencia-medica-da-previdencia-social-inamps
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-nacional-de-assistencia-medica-da-previdencia-social-inamps
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/13806/1/404.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/13806/1/404.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000100036
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000100036
http://www.fameb.ufba.br/filebrowser/download/5863
http://www.fameb.ufba.br/filebrowser/download/5863
http://www.fameb.ufba.br/filebrowser/download/5863


história da psiquiatria 291

JACOBINA, R. R. A prática psiquiátrica na Bahia (1874-1947). 2001. Tese (Doutorado em 
Saúde Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2001.

LEAL, E. Assistência aos alienados: relatório do Dr. Eutychio Leal, Diretor do Asylo S. 
João de Deus. Gazeta Médica da Bahia, Salvador, v. 43, n. 8, p. 359-371, fev. 1912.

MAGALDI, S. F. A psique ao encontro da matéria: corpo e pessoa no projeto médico-
científico de Nise da Silveira. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 
v. 25, n. 1, p. 69-88, jan./mar. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/hcsm/
v25n1/0104-5970-hcsm-25-01-0069.pdf. Acesso em: jan. 2021.

MELO, W. Nise da Silveira e o campo da saúde mental (1944-1952): contribuições, 
embates e transformações. Mnemosine, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 30-52, 2009. 
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/
download/41432/pdf_158. Acesso em: jan. 2021.

MENDES, C. de M. Práticas e representações artísticas nos cemitérios do convento de São 
Francisco e venerável Ordem Terceira do Carmo Salvador (1850-1920). 2007. Dissertação 
(Mestrado em Artes Visuais) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007. Disponível 
em: http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9817. Acesso em: mar. 2021.

MOREIRA, J. Etiologia da Syphilis maligna precoce. Salvador: Faculdade de Medicina da 
Bahia, 1891.

MUSEU de Imagens do Inconsciente: o legado de uma vida. Nise da Silveira: vida e obra, 
Rio de Janeiro, c2014. Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/
museu-de-imagens-do-inconsciente.php. Acesso em: jan. 2021.

NAPOLITANO, C. J. et al. O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar em Perspectiva. 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. 

NISE da Silveira: de “Jovem Minerva” a “Rebelde Maldita”. Biblioteca Virtual Consuelo 
Pondé, Salvador, [c201-?]. Disponível em: http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167. Acesso em: jan. 2021.

NOVIS, A. Discurso do Dr. Aristides Novis. Gazeta Médica da Bahia, Salvador, v. 54, n. 2, 
p. 310-316, ago. 1923.

ODA, A. M. G. R.; DALGALARRONDO, P. Juliano Moreira: um psiquiatra negro frente ao 
racismo científico. Brazilian Journal of Psychiatry, São Paulo, v. 22, n. 4, p. 178-179, 2000.

PICCININI, W. J. História da Psiquiatria: a casa da Lapinha e outras histórias. Psychiatry 
on line Brasil, [s. l.], v. 9, n. 10, out. 2004.

PIRES, N. et al. Sobre 110 casos tratados pelo sonho hibernal. Gazeta Médica da Bahia, 
Salvador, v. 74, n. 1, p. 5-8, jan./jun. 2008.

PITHON, C. C.; MOREIRA, E. C.; SCIPPA, Â. M. A história do primeiro serviço 
psiquiátrico em hospital geral do Brasil. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, 
Salvador, v. 23, n. 2, p. 137-146, 2019.

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v25n1/0104-5970-hcsm-25-01-0069.pdf
https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v25n1/0104-5970-hcsm-25-01-0069.pdf
https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v25n1/0104-5970-hcsm-25-01-0069.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/download/41432/pdf_158
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/download/41432/pdf_158
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/download/41432/pdf_158
http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9817
http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9817
http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php
http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php
http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php
http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167
http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167
http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=167


história da medicina292

PRANDONI, R. F. S.; PADILHA, M. I. C. de S. A reforma psiquiátrica no Brasil: eu preciso 
destas palavras. Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, v. 13, n. 4, p. 633-640, 
2004.

RESENDE, H. Políticas de Saúde Mental no Brasil: uma visão histórica. In: COSTA, N. do 
R.; TUNDIS, S. A. (org.). Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no Brasil. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1987. p. 15-69.

RODRIGUES, M. F. Raça e criminalidade na obra de Nina Rodrigues: uma história 
psicossocial dos estudos raciais no Brasil do final do século XIX. Estudos e Pesquisa em 
Psicologia, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 1118-1135, 2015.

RODRIGUES, R. N. Memoria histórica apresentada pelo Raymundo N. Rodrigues à 
Congregação da Faculdade de Medicina e de Pharmacia da Bahia em 29 de março de 
1897. Gazeta Médica da Bahia, Salvador, v. 73, p. 12-30, out. 1976. Disponível em: http://
www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/394/382. Acesso em: 30 mar. 
2021.

RUSSELL-WOOD, A. J. R. Fidalgos and Philanthropists: the Santa Casa da Misericórdia 
of Bahia, 1550-1755. Londres: Macmillan, 1968.

SANTOS, J. de O. A Biblioteca Universitária de Saúde da UFBA: espaço de formação 
para estudantes. 2015. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre a 
Universidade) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. Disponível em: https://
repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18307. Acesso em: mar. 2021.

SILVEIRA, N. M. da. Ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil. 1926. Tese 
(Doutorado em Sciencias medico-cirurgicas) – Faculdade de Medicina da Bahia, 
Salvador, 1926.

SILVEIRA, N. M. da. Estado mental dos afásicos. Revista de Medicina, Cirurgia e 
Farmácia, Rio de Janeiro, n. 101, p. 470-477, set. 1944.

SILVEIRA, N. M. da. Contribuição aos estudos dos efeitos da leucotomia sobre a 
atividade criadora. Revista de Medicina, Cirurgia e Farmácia, Rio de Janeiro, n. 255, jan. 
1955.

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 29., 2017, Brasília, DF. Anais [...]. Brasília, DF: 
Universidade de Brasília, 2017.

TOUTAIN, L. M. B.; SILVA, R. R. G. da. (org.). UFBA: do século XIX ao século XXI. 
Salvador: Edufba, 2010.

YASUI, S. Rupturas e encontros com desafios da reforma psiquiátrica brasileira. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2010.

http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/394/382
http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/394/382
http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/394/382
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18307
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18307


história da psiquiatria 293

FIGURAS

Figura 1 – Trecho da Memória Histórica escrita de próprio punho e apresentada por Raimundo 
Nina Rodrigues à Congregação da Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia, em 29 março de 
1897, na qual consta a aprovação de Juliano Moreira em concurso como substituto da cadeira de 
Clínica Psiquiátrica. Este achado se faz relevante e curioso pelo fato de, pelas mãos daquele que a 
história consagraria como seu grande adversário científico dentro da academia, Nina Rodrigues, 
Juliano fora eternizada sua ascensão nesta memória
Fonte: Rodrigues (1976).1

Figura 2 – Juliano Moreira recebe título da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, em 1928. 
Teria a Dermatologia e a Psiquiatria uma correlação? Estudar a vida e obra de Juliano Moreira é 
estudar uma visão profundamente humana dos males que afligiam corpo e alma, não estar como 
um piloto daquela máquina, mas um confluente de fatores e determinações que só conseguiriam 

1 Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24407. Texto resgatado e transcrito 
pela Gazeta Médica da Bahia em 1976 disponível na íntegra em: http://www.gmbahia.ufba.br/
index.php/gmbahia/articl e/viewFile/394/382.

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24407
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24407
http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/394/382
http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/394/382
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ser estudadas sem as amarras racistas e classistas ferozmente defendidas por muitos dos seus 
pares. Juliano foi louvado com 30 anos à frente do motor da Psiquiatria brasileira, condecorado em 
três continentes. O mundo e o Brasil reconheceram seu trabalho e nos resta em trabalhos como este 
garantir que seja reconhecido sempre e também em seu berço como nosso patrimônio o dr. Juliano
Fonte: http://www.fameb.ufba.br/filebrowser/download/95.2

Figura 3 – Professor dr. Álvaro Rubim de Pinho, catedrático de Psiquiatria da FMB-UFBA, quarto 
integrante da mesa da esquerda para a direita, durante Simpósio sobre Depressão em Belo Horizonte 
em 1970 como presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) – criada em 1966, quatro anos 
antes. O prof. Rubim representava um dos lados da disputa representada, opondo-se aos cientificistas 
estritos, defensores dos novos fármacos e seu amplo uso no tratamento, defendendo seu uso 
direcionado e sempre que possível reduzido com maior participação de psicoterapia e socioterapias 
amplamente entre os pacientes sob forte influência das teorias reformistas. Esse simpósio contou 
com a presença de Robert Castel e Franco Basaglia conhecidos à época como “antipsiquiatras”, 
termo que perdura até os dias atuais para denotar aqueles que defendem modelos de reforma para o 
tratamento psiquiátrico como se fossem inimigos da Psiquiatria
Fonte: http://centrodeatencaocognitiva.blogspot.com/2012/11/breve-historia-da-psiquiatria-
mineira.html.

2 O livro de professor Ronaldo Jacobina Juliano Moreira da Bahia para o mundo: a formação 
baiana do intelectual de múltiplos talentos tem esta foto em riquíssima qualidade.

http://www.fameb.ufba.br/filebrowser/download/95
http://centrodeatencaocognitiva.blogspot.com/2012/11/breve-historia-da-psiquiatria-mineira.html
http://centrodeatencaocognitiva.blogspot.com/2012/11/breve-historia-da-psiquiatria-mineira.html
http://centrodeatencaocognitiva.blogspot.com/2012/11/breve-historia-da-psiquiatria-mineira.html
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Figura 4 – Dissertação de Nise Magalhães da Silveira apresentada à FMB em 30 de outubro de 
1926 intitulada Ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil, curiosamente escrita pela única 
mulher da sua turma. Nise abria caminho para uma trajetória de embates e denúncias, sendo essa 
tese uma evidência de que seu espírito combativo fora cultivado ainda na faculdade ao denunciar 
tratamentos diferentes entre homens e mulheres no tratamento da Medicina Legal
Fonte: Silveira (1926).3

3 Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29508.

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29508
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Figura 5 – Nise, no centro à esquerda, a única mulher de uma turma de 75 alunos formada em 1926. 
Foto tirada na sede mater da FMB no Terreiro de Jesus. Apesar de sua trajetória ser reconhecida 
no Rio de Janeiro pelo seu trabalho sobretudo no Hospício Pedro II sendo discípula de Juliano 
Moreira, Nise ensaiava desde a sua formação em solo soteropolitano suas características que 
lhe renderiam o título de “A Psiquiatra Rebelde” ao defender uma tese inédita tanto pelo seu 
tema e abordagem, quanto revolucionária por ser um trabalho sobre mulheres, enfim, escrito 
por uma mulher, sendo uma das que abriram terreno e potencializaram um processo natural de 
reivindicação de um espaço até então masculino
Fonte: https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/nise-da-silveira/nise/.

https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/nise-da-silveira/nise/
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/nise-da-silveira/nise/
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Figura 6 – Professor Antônio Nery Filho na porta da Igreja Sant’Ana do Rio Vermelho, ponto 
boêmio da cidade que aquece a noite de muitos os que procuram curar os males da vida na 
metrópole baiana, onde o consumo de substâncias é “democratizado” entre a classe média, 
trabalhadores e pessoas em situação de rua. Nery, na foto, dialogava com a sua população por 
meio da arte e da cultura com o “Trabalhando na praça, escutando na rua” um dos seus trabalhos 
que contava com momentos de escuta ativa e também disponibilizava Consultório de Rua para 
atendimento e psicanálise a quem não podia pagar
Fonte: Adilton Venegeroles (2020).4

4 Disponível em: https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2118477-iniciativa-alia-arte-
-e-saude-no-rio-vermelho.

https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2118477-iniciativa-alia-arte-e-saude-no-rio-vermelho
https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2118477-iniciativa-alia-arte-e-saude-no-rio-vermelho
https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/2118477-iniciativa-alia-arte-e-saude-no-rio-vermelho
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introdução

O reconhecimento da relação entre o trabalho e a saúde tem uma longa trajetó-
ria inscrita na história da humanidade e no desenvolvimento sociocultural dos 
seus diversos campos culturais, sociais e econômicos, dentre outros. A história da 
Medicina do Trabalho pode ser compreendida neste contexto por meio da evolu-
ção do conhecimento sobre as enfermidades relacionadas ao trabalho, até a sua 
institucionalização como uma área da Medicina.
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A conformação da Medicina do Trabalho como especialidade médica tem 
o marco inicial na Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra entre o perío-
do de 1760 a 1830, que em seguida se ampliou para o mundo. Trata-se de uma 
prática técnica, científica e social que transita entre os polos da clínica e da 
Saúde Pública, sendo nesta inserida no campo da saúde do trabalhador. Surgiu 
da necessidade de reduzir o grau de adoecimento e morte observado entre os 
trabalhadores com o objetivo de promover a saúde física e mental em ambien-
tes sociais e de trabalho saudáveis, prevenir doenças e acidentes do trabalho, 
e proporcionar cuidados assistências ou de reabilitação das vítimas de agravos 
relacionados ao trabalho

Com base em uma revisão narrativa de literatura, este capítulo traz aspectos 
importantes sobre a evolução da Medicina do Trabalho no mundo e no Brasil, com 
destaque para a forma como isto aconteceu na Bahia.

no mundo ocidental

Desde a Antiguidade, foram reconhecidas as relações entre doenças e ocupações, 
entretanto, este reconhecimento não levou a modificações específicas do espaço 
laboral. Uma possível explicação para a ausência de ações efetivas seria o fato de 
que somente os escravos realizavam as atividades mais pesadas e de maior risco 
nesta época. (MENDES; WAISSMANN, 2013) Tal elitismo é refletido, por exemplo, 
na vida e obra de Hipócrates (século 4 a.C.). O mestre em Medicina descreveu o 
quadro de envenenamento por chumbo entre mineiros, porém, omite totalmente o 
ambiente de trabalho e a ocupação no seu clássico Ares, Águas e Lugares. (ROSEN, 
1994) De Hipócrates até Cláudio Galeno, considerado o maior médico do Império 
Romano, há, além de escritos médicos, um número considerável de citações não 
médicas onde se relacionam doenças e ocupações, como visto em textos de Platão 
(427-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.). (MENDES; WAISSMANN, 2013) Pouco é 
conhecido sobre as relações entre trabalho e saúde na Idade Média. (MELLING; 
CARTER, 2010)

Nos séculos XV e XVI, o desenvolvimento tecnológico, a ascensão da burguesia 
e das possibilidades comerciais e o poder centralizador dos Estados determinaram 
um grande incremento nas atividades relacionadas à mineração e ao manuseio 
de metais nobres. As atividades ligadas ao transporte marítimo também sofreram 
importantes transformações, como resultado da expansão mercantilista e das no-
vas e prolongadas rotas de navegação. (MENDES; WAISSMANN, 2013) O volume 
aumentado de negócios, resultante do crescimento das empresas comerciais criou 
uma demanda de expansão das moedas correntes e de capital que demandou a ne-
cessidade de um maior suprimento de ouro e prata. (ROSEN, 1994) A partir deste 
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período foram crescentes os estudos médicos sobre a saúde dos marinheiros, e das 
pessoas que trabalhavam com mineração e metais.

Em 1556 foi publicado o livro De Re Metálica, escrito por Georgius Agrícola, 
que abordava aspectos relacionados à extração e fundição de metais argentíferos 
e auríficos, além de dedicar um capítulo aos acidentes de trabalho e às doenças 
mais comuns entre os mineiros, dando destaque à chamada “asma dos mineiros”. 
(MELLING; CARTER, 2010; MENDES, 2013; ROSEN, 1994) Em 1567, surge uma 
publicação de destaque escrita por Paracelso (Aureolus Philippus Theophrastus 
von Hobenheim) e intitulada Von der Bergsucht und andren Bergkrankheitem 
(Dos ofícios e doenças da montanha), na qual o autor discutiu a relação saúde-
-trabalho e que trata de doenças de mineiros (principalmente as pulmonares), 
fundidores e metalúrgicos e as causadas por mercúrio. (MELLING; CARTER, 
2010; MENDES, 2013)

O fim do século XVII pode ser considerado como um divisor de águas na his-
tória do conhecimento sobre as doenças relacionadas ao trabalho, pois em 1700 
foi publicado o livro De Morbis Artificum Diabatra (Tratado sobre as Doenças dos 
Trabalhadores), extraordinária obra de Bernardino Ramazzini, médico que atua-
va na região de Modena na Itália, e, com uma visão clínica impressionante para 
aquela época, na qual não existiam recursos propedêuticos maiores, descreveu 
doenças que ocorriam em mais de 50 profissões. (RAMAZZINI, 2000) Ramazzini, 
antecipando alguns conceitos básicos da Medicina Social, enfatizou a importân-
cia do estudo das relações entre o estado de saúde de uma determinada população 
e suas condições de vida, que estavam, segundo ele, na dependência da situação 
social. Além disso, ele introduziu na anamnese clínica a pergunta: “Qual é a sua 
ocupação?”. (RAMAZZINI, 2016) Em função da importância de seu trabalho, ele 
recebeu da posteridade o título de pai da Medicina do Trabalho e seu livro consti-
tuiu-se no primeiro tratado completo sobre doenças relacionadas ao trabalho e foi 
a obra de referência para a área até o século XIX, quando a Revolução Industrial 
determinou a geração de novos problemas sanitários. (MELLING; CARTER, 2010; 
MENDES, 2013; ROSEN, 1994)

A Revolução Industrial na Inglaterra (primeira nação industrial durante o 
século XIX) impulsionou o desenvolvimento da produção de bens e serviços, ope-
rando uma mudança radical na estrutura econômica, social e política. Esperava-se 
que a industrialização diminuísse os custos de produção e o esforço humano e me-
lhorasse as condições de vida, porém as cidades ofereciam condições deploráveis 
aos seus habitantes, transformando-se em locais propícios à difusão de doenças. 
(MARTINS, 2008)

Nas fábricas, a aglomeração humana em espaços inadequados propiciava 
a acelerada proliferação de doenças infectocontagiosas, ao mesmo tempo em 
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que a periculosidade das máquinas era responsável por mutilações e mortes. 
(MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997) Toda sorte de acidentes graves, 
mutiladores e fatais, como intoxicação aguda e outros agravos à saúde, im-
pactaram os trabalhadores, incluindo crianças de cinco, seis ou sete anos, e 
mulheres, preferidas que eram – crianças e mulheres – pela possibilidade de 
lhes serem pagos salários mais baixos. (MELLING; CARTER, 2010; MENDES, 
2013) Este quadro ameaçava os interesses da produção num momento em que 
a força de trabalho era fundamental à industrialização emergente e desenca-
deou movimentos sociais como a luta por melhores condições de trabalho. 
(PENTEADO, 1999)

Durante a Revolução Industrial, a preocupação com a força de trabalho 
e com as perdas econômicas suscitou a intervenção dos governos dentro das 
fábricas e o poder político começou a editar normas que determinavam melho-
rias sanitárias nos ambientes de trabalho. Destaca-se Factory Act (1833), Lei 
das Fábricas, que ampliou as medidas de proteção dos trabalhadores em todas 
as fábricas que utilizavam a força hidráulica ou do vapor, havendo desde en-
tão, empresas que começaram a contratar médicos para o controle da saúde 
dos trabalhadores nos locais de trabalho. (MELLING; CARTER, 2010) A práti-
ca da Medicina do Trabalho enquanto área da Medicina tem, no século XIX, 
seu marco inicial com a contratação de médicos nas fábricas para assistência à 
saúde do trabalhador, e na esfera pública, com a criação da primeira inspeção 
médica do trabalho, em 1898, na Inglaterra, sendo esta a primeira instituciona-
lização das práticas de Medicina do Trabalho no âmbito do Estado. (MELLING; 
CARTER, 2010)

O modelo de serviços médicos dentro das empresas difundiu-se para vários 
países da Europa e de outros continentes, paralelamente ao processo de indus-
trialização. Gomez e Thedim (1997) referem que a presença do médico no interior 
das fábricas representava, simultaneamente, “um esforço para detectar os proces-
sos danosos à saúde e uma espécie de braço do empresário para recuperação do 
trabalhador”, objetivando seu rápido retorno à linha de produção. De acordo com 
Mendes e Dias (1991), a fragilidade ou inexistência dos serviços públicos de assis-
tência à saúde, providos diretamente pelo Estado ou como expressão do seguro 
social, contribuiu para que “os serviços de medicina do trabalho passassem a exer-
cer um papel vicariante”.

No início do século XX, a crescente necessidade de fiscalização e de imple-
mentação de orientações em escala global sobre o ambiente laboral determinou 
o surgimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919. (FRIAS 
JÚNIOR, 1999) Nesse mesmo ano, esta instituição adotou a convenção que res-
pondia a uma das principais reivindicações do movimento sindical e operário 
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desde o final do século XIX: a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 
48 horas semanais. Outras convenções importantes desta época referem-se à pro-
teção à maternidade, à luta contra o desemprego, à definição da idade mínima 
de 14 anos para o trabalho na indústria e à proibição do trabalho noturno de mu-
lheres e menores de 18 anos. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das 
normas internacionais do trabalho (Convenções e Recomendações). (OIT, [201-?]) 
A experiência dos países industrializados transformou-se na Recomendação nº 
112, de 1959 que tratava dos “Serviços de Medicina do Trabalho”.

Após a Segunda Guerra Mundial, a forma de atuação dos serviços de Medicina 
do Trabalho, centrada no adoecimento do trabalhador, mostrava-se insuficiente 
para atender os problemas enfrentados. Desta forma, surge o modelo de interven-
ção sobre o ambiente, a “saúde ocupacional”, tendo como principal estratégia a 
intervenção nos locais de trabalho através da atuação multiprofissional com a fina-
lidade de controlar os riscos ambientais. A partir do final dos anos 1960, em meio a 
um intenso processo mundial de mudanças sociais, se desenvolve a “saúde do tra-
balhador”, que constitui um campo da Saúde Pública que compreende a articulação 
entre produção, trabalho e saúde e que, segundo Mendes e Dias (1991, p. 347):

Apesar das dificuldades teórico-metodológicas enfrentadas, a saúde do 

trabalhador busca a explicação sobre o adoecer e o morrer das pessoas, 

dos trabalhadores em particular, através do estudo dos processos de tra-

balho, de forma articulada com o conjunto de valores, crenças e idéias, as 

representações sociais, e a possibilidade de consumo de bens e serviços, 

na ‘moderna’ civilização urbano-industrial.

O ambiente laboral, a partir de meados do século XX até a contemporaneidade, 
também passa a sofrer influência da ergonomia: uma disciplina criada a partir da 
observação e ação de médicos e engenheiros que se debruçaram sobre os efeitos das 
atividades ocupacionais na saúde do trabalhador e propuseram a instituição de nor-
mas de melhorias nesse espaço. (SILVA; PASCHOARELLI, 2020) Outras importantes 
áreas disciplinares no âmbito da saúde ocupacional surgiram nesse período, como 
a higiene do trabalho ou a higiene ocupacional, a toxicologia industrial, engenharia 
de segurança do trabalho, a psicodinâmica do trabalho, e passaram a fazer parte da 
interdisciplinaridade que envolve as práticas da Medicina do Trabalho.

O conhecimento em matéria de relações trabalho-doença tem sido muito mais 
rápido do que a sua aplicação às condições reais de trabalho. São exemplos disso: 
as situações em que o mercado de trabalho determina relações desproporcionadas 
entre a procura e a oferta; o que, por vezes, incentiva o não cumprimento de dispo-
sições elementares em matéria de prevenção dos riscos profissionais, de acidentes 
de trabalho e de doenças profissionais. (SOUSA-UVA; SERRANHEIRA, 2013)
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no brasil

Antes do período da colonização, o trabalho dos índios, habitantes do Brasil há 
milhares de anos, ocorria sem perspectiva de acúmulo de riquezas, transforman-
do as matérias dispostas na natureza em meios de subsistência, ou seja, tendo o 
maior valor, o seu uso. (GURGEL, 2011)

A partir da história da colonização portuguesa no Brasil, se organizou um regi-
me escravocrata que estruturou social e economicamente um modelo de relação 
com o trabalho centrado no extrativismo mineral e na agricultura. Inicialmente, 
houve a escravização dos indígenas, para em seguida se concentrar na escravidão 
das pessoas negras, configurando um mundo do trabalho marcado pela violên-
cia da segregação racial. Esta sociedade racializada imposta pelos colonizadores 
e mantida pela monarquia brasileira após a independência, perdurou por quatro 
séculos no Brasil. O escravo era considerado um patrimônio vivo a ser utilizado 
para o trabalho braçal, nas atividades de serviços, ou ainda para a reprodução e 
venda no mercado de escravos. (MARQUESE, 2004; VERGER, 2002) A sua força 
de trabalho era destituída de atributo de valor, porém inscrita no valor da pessoa 
enquanto mercadoria violentamente reduzida à condição assemelhada ao animal 
de carga. (VERGER, 2002)

Os processos mórbidos que vitimavam os escravos, como doenças e aciden-
tes do trabalho, compunham o universo das mais brutais formas de suplícios, 
castigos, mutilações, humilhações como meio de organização e gestão do traba-
lho para assujeitar o escravo ao regime de vida no cativeiro. (MARQUESE, 2004) 
A enfermidade representava uma ameaça ao valor patrimonial do proprietário do 
escravo, que tinha nos manuais de agronomia e veterinária a referência técnica 
para os cuidados de saúde e assim preservar seu capital. (PENA, 2021)

Com isso, a agronomia e a Medicina Veterinária se constituíram nos modelos de 
práticas assistenciais à saúde do escravo relacionados ao trabalho durante os anos 
de escravidão no Brasil e nos demais países escravocratas das Américas. (PENA, 
2021; PENA; GOMES, 2011) Nesse sentido, de modo diferente do ocorrido na escra-
vidão de povos no antigo Egito, Grécia e Roma, nas Américas foi implementado o 
regime de escravidão dos povos negros, centrado na brutal concepção naturaliza-
da de inferioridade racial da pessoa negra surgida na era colonial. A herança desse 
período persiste dramaticamente nas formas atuais de racismo individual, institu-
cional e estrutural, segundo Almeida (2020), que repercutem em diferenças raciais 
também nas condições de trabalho, no perfil epidemiológico dos agravos à saúde, e 
nas práticas da Medicina do Trabalho e da saúde do trabalhador.

Com a abolição da escravatura no fim do século XIX e a vinda dos imigran-
tes europeus no início do século XX, o país inicia o seu primeiro grande salto 
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 industrial. A Medicina de então evidenciava preocupação natural com as grandes 
epidemias, enquanto o modelo de desenvolvimento industrial era semelhante ao 
observado na Inglaterra muitos anos antes: fábricas primitivas, sem condições 
mínimas de higiene, empregando mão de obra barata, mulheres e crianças, em 
péssimas condições de trabalho. (FRIAS JÚNIOR, 1999)

Um dos primeiros dispositivos legais relativos à proteção do trabalho foi o 
Decreto nº 1.313, publicado em 1891, que tratava da proteção do trabalho de meno-
res. Os trabalhadores adultos não eram abrangidos por este decreto. Em 1921, foi 
criada a Inspeção do Trabalho, circunscrita ao Rio de Janeiro e, em 1931, durante o 
governo Getúlio Vargas, foi instituído o Departamento Nacional do Trabalho, com 
a função de fiscalizar o cumprimento de leis sobre acidentes laborais, jornada, 
férias, organização sindical e trabalho de mulheres e menores. A obrigatoriedade 
de comunicação de acidentes dessa natureza à autoridade policial foi estabeleci-
da por decreto, em 1934, pelo Departamento Nacional do Trabalho, que também 
previa a imposição de multas administrativas.

Na década de 1920, o médico higienista baiano, Afrânio Peixoto, considerado 
por alguns como pioneiro da Medicina do Trabalho no Brasil, já recomendava à 
classe patronal a adoção de “critérios racionais” para a seleção dos trabalhadores 
das fábricas e das oficinas e junto com outros colegas, lançou as bases nacionais 
da infortunística, setor de confluência de várias especialidades e voltado para o 
estudo das condições materiais de trabalho e das possibilidades do ambiente das 
máquinas constituir-se em fator de risco para a saúde dos personagens fabris. 
(BERTOLLI FILHO, 1992)

O crescimento das indústrias resultou no aumento do número de trabalhado-
res urbanos, o que, consequentemente, trouxe novas preocupações para o governo 
brasileiro. É nesse cenário que surge no país, em 1943, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) que unificou toda a legislação trabalhista então existente no país e 
inseriu, de forma definitiva, os direitos trabalhistas na legislação brasileira.

Na década de 1940, também emergem as Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (CIPAS), organizadas pelas empresas. As primeiras comissões trouxe-
ram bons resultados e incentivaram a realização de congressos sobre prevenção 
de acidentes. Os médicos passaram a se dedicar mais às doenças específicas dos 
trabalhadores, principalmente àquelas que atingiam um grupo maior na época, 
como era o caso da intoxicação por chumbo. A portaria do Ministério do Trabalho 
que criou estas comissões foi estruturada pela Associação Brasileira de Medicina 
do Trabalho (ABMT) e é considerada uma das medidas mais efetivas no contex-
to das ações para prevenção dos acidentes de trabalho. A ABMT foi fundada em 
1944 por um grupo dos primeiros especialistas no campo da higiene e Medicina 
do Trabalho que trabalhavam no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
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com o objetivo de discutir e divulgar assuntos referentes à Medicina do Trabalho 
destacando-se, entre as ações, a publicação de uma revista especializada, a 
Revista Médica do Trabalho. (ALMEIDA, A., 2008; ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO, 2017)

A OIT possui uma representação no Brasil desde a década de 1950, com pro-
gramas e atividades que refletem os objetivos da organização ao longo de sua 
história. (OIT, [201-?]) Em 1947 é adotada a Convenção nº 81, que estabelece que 
cada membro da organização deve ter um sistema de inspeção do trabalho nos 
estabelecimentos industriais e comerciais.

Do ponto de vista institucional, a marca mais característica da Saúde 
Ocupacional no Brasil se expressa na criação da Fundação Centro Nacional de 
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), em 1966, devido à 
grande preocupação existente com os altos índices de acidentes e doenças do tra-
balho e que tinha como finalidade de promover estudos e avaliações do problema 
e apontar soluções que pudessem alterar esse quadro. (MENDES; WAISSMANN, 
2013) No fim desta década surge, em 1968, a Associação Nacional de Medicina do 
Trabalho (ANAMT) como uma importante ferramenta para atualização e troca de 
conhecimentos entre os médicos do trabalho. (MENDES; WAISSMANN, 2013)

Nos anos 1970, em plena época da Ditadura Militar, que se implementou o 
Milagre Econômico (alta taxa de crescimento econômico, às custas de uma supe-
rexploração da mão de obra trabalhadora), observou-se o crescimento acelerado 
do número de acidentes registrados pela Previdência Social associado ao grande 
aumento de valores e volume global das indenizações pagas. Com isso, o regime 
político do período determinou a implantação de providências legais, culmi-
nando com a publicação, em 1978, da Portaria nº 3.214 que aprovou as Normas 
Regulamentadoras (NR) do capítulo V da CLT, relativas à segurança e Medicina 
do Trabalho. Este capítulo inclui uma normatização detalhada das obrigações 
das empresas em relação à higiene, segurança e Medicina do Trabalho, servindo 
como orientação para organização e funcionamento dos serviços de Medicina do 
Trabalho. Estas normas continuam evoluindo e representando uma diretriz im-
portante para empregadores e trabalhadores. (MORRONE, 1997)

Com os avanços da visão mais crítica da Medicina Preventiva e Social e da 
Saúde Pública, durante as décadas de 1960 e 1970, principalmente no âmbito da 
América Latina, ampliou-se o quadro interpretativo do processo saúde-doença, 
dando ênfase em relação ao trabalho. Essa perspectiva apresentou novas formas 
de intervir no mundo do trabalho, trazendo para a Saúde Pública práticas de 
atenção à saúde do trabalhador resultantes das propostas da Reforma Sanitária 
brasileira. Uma das novas incorporações é inserir o saber e o protagonismo do 
trabalhador como componente indispensável na melhoria do processo e das con-
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dições de trabalho. Um outro componente é absorver o movimento sindical e as 
suas formas de luta e de organização nas questões de trabalho e saúde, numa pers-
pectiva de transformação. Apresenta-se também, no campo teórico, com um novo 
paradigma, a incorporação de referenciais das Ciências Sociais, particularmen-
te do pensamento marxista, dando nova visão à Medicina do Trabalho e a Saúde 
Ocupacional. (LOURENÇO; LACAZ, 2013)

Assim, a partir dos anos 1980, as mudanças relacionadas ao processo de rede-
mocratização, as atividades dos agentes de fiscalização do trabalho e a atuação 
dos sindicatos foram determinantes para evolução das diretrizes políticas gover-
namentais e melhorias para a saúde do trabalhador.

Entre algumas conquistas das mudanças legislativas da época, destacam-se: 
o reconhecimento do trabalho no processo de adoecimento e morte dos trabalha-
dores, tanto de doenças profissionais “clássicas”, como intoxicação por chumbo, 
mercúrio e benzeno, quanto por “novas” doenças relacionadas ao trabalho, como 
as lesões por esforços repetitivos (LER) e as doenças mentais; reivindicações por 
políticas públicas e por um sistema de saúde capaz de sanar as necessidades de 
saúde dos trabalhadores e da população em geral; a conquista pelo estabelecimen-
to de novas práticas sindicais em saúde por intermédio da ampliação do debate, 
circulação de informações, reformulação do trabalho das CIPAs, comissões de fá-
bricas etc. (MENDES; DIAS, 1991)

Ações institucionais no âmbito da Saúde dos Trabalhadores a partir da 
Constituição de 1988 e de sua regulamentação pela Lei Orgânica da Saúde, em 
1990, possibilitaram a criação de políticas públicas para a proteção do trabalha-
dor, propiciando no futuro a criação dos Centros de Referências em Saúde do 
Trabalhador (CEREST) e da Rede Nacional em Saúde do Trabalhador (RENAST).

No contexto da Reforma Sanitária no Brasil, a VIII Conferência Nacional 
de Saúde (1986) culminou, não só na garantia do direito à saúde, por meio da 
Constituição de 1988, mas também na consolidação da noção de saúde do tra-
balhador, por meio da I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, no 
final de 1986. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DOS TRABALHADORES, 
1989) Além disso, a Lei Orgânica de Saúde, de 1990, também insere a saúde do 
trabalhador nas atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 1990) 
Tais ações institucionais possibilitaram a criação de políticas públicas para 
a proteção do trabalhador, propiciando no futuro a criação dos Centros de 
Referências em Saúde do Trabalhador (CEREST) e da Rede Nacional em Saúde 
do Trabalhador (RENAST).

 A Medicina do Trabalho foi oficialmente reconhecida como especialidade 
médica pelo Conselho Federal de Medicina em 2003, através da resolução do 
Conselho Federal de Medicina, impulsionando mais ainda esta área.



história da medicina308

na bahia

Para se falar no desenvolvimento da Medicina do Trabalho, deve-se considerar, a 
economia nacional e local. Partindo desse pressuposto, é fundamental observar o 
desdobramento da economia quanto a geração de trabalho, sua distribuição em 
determinadas áreas territoriais, vinculando-a com os respectivos ciclos econômi-
cos que sucedem, a predominância de um conjunto de atividades produtivas que 
agregam e um grupo de produtos que aquela atividade proporciona.

Na Bahia, o processo de colonização portuguesa no século XVI iniciou com 
a exploração da madeira – pau-brasil –, seguido pelos ciclos da cana-de-açúcar, 
tabaco, gado, ouro e cacau, que marcaram a economia agroexportadora nesse pe-
ríodo. A estrutura social e cultural determinante desses sistemas produtivos foi 
organizada por meio da extrema violência do estado escravocrata, que assujeitou 
primeiramente os índios, para se concentrar na escravidão das pessoas negras tra-
ficadas dos povos africanos (Guiné, Angola, Congo, Costa da Mina e Baía de Benin) 
e “importados” como animal de carga. (VERGER, 2002) Foi um período de cruel-
dade que durou aproximadamente quatro séculos, o mais longo das Américas, 
estabelecido pela monarquia escravocrata portuguesa e seguida pelo regime da 
nobreza imperial e escravocrata brasileira após a independência, até a abolição de 
escravatura em 13 de maio de 1888.

Salvador, graças à produção da cana-de-açúcar, do tabaco, da atividade por-
tuária e a sua condição de capital, se tornou uma cidade muito rica, até o declínio 
econômico da Bahia iniciado em 1680 e acentuada pela transferência da capital 
do Brasil para o Rio de Janeiro. (MAURO; SOUZA, 1997) Os ramos da inserção dos 
trabalhadores escravizados na Bahia ocorriam em todas as atividades produtivas 
e de serviços, porém se concentravam nas plantações de cana e nos engenhos, no 
tabaco e nas atividades de mineração. As condições hediondas de trabalho dos 
escravos submetidos ao cativeiro eram gerenciadas por meio de castigos, suplí-
cios, mutilações e não raramente a morte. Tratava-se da redução do ser humano 
à condição de animal de carga transformado em mercadoria, cuja propriedade 
se configurava como patrimônio sob o qual o escravocrata tinha o direito sobre 
a vida, a reprodução e organização familiar, a imposição dos valores culturais, 
linguísticos e religiosos, assim como sobre a punição de morte do escravo e dos 
seus descendentes.

A esperança de vida do trabalhador escravizado era de aproximadamente 
sete anos, segundo Mauro e Souza (1997). Este dado aproximado reflete à violên-
cia na saúde imposta às populações de pessoas negras escravizadas, associadas 
às modalidades de organização de assistência à saúde oriundas muitas vezes dos 
manuais de agronomia e de veterinária, assemelhadas ao controle da saúde dos 
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animais principalmente nas plantações de açúcar e nos engenhos. Foram, portan-
to, aproximadamente 400 anos de modalidades de práticas de saúde do trabalho 
orientados por uma espécie de “Medicina do Trabalho” de natureza agro veteriná-
ria. (PENA; GOMES, 2011)

Nos séculos XVIII e XIX, crises se instalam na Bahia com a transferência do 
centro econômico e político do país para a região Sudeste. A oligarquia governante 
promoveu a industrialização nas franjas das raízes agrícolas, a partir, principal-
mente, da tradição algodoeira e cultura habituada ao seu cultivo. Tal realidade 
– facilidade de acesso à matéria-prima – associada à disponibilidade de mão de 
obra local, favoreceu o desenvolvimento da indústria têxtil na Bahia no século XIX, 
chamada por Bueno (2008, p. 80) de “[...] região-mãe da indústria têxtil no Brasil”.

Nesse ramo, destaca-se a fábrica Todos os Santos, fundada em 1844 na cida-
de de Valença, na Bahia e incorporada à Companhia Valença Industrial em 1887, 
configurando-se como a primeira indústria têxtil de relevância nacional, sendo 
uma referência no Brasil imperial, e que existe até os dias atuais. (BUENO, 2008) 
Com mão de obra predominantemente feminina, ainda no século XIX, as condi-
ções do ambiente de trabalho não eram salubres e a assistência da companhia, 
quando disponível, se limitava ao atendimento por enfermeiro(a) em caso de 
acidentes. O ambiente fabril era quente e pouco arejado, o espaço era limitado e 
inflexível e os ruídos eram intensos. (PAIXÃO, 2006)

O predomínio da indústria têxtil na Bahia persistiu no início do século XX, 
a exemplo da Companhia União Fabril da Bahia, que chegou a empregar 1.500 
operários nas seis unidades de produção de tecidos em Salvador. (SCHWARCZ; 
STARLING, 2020) Neste ramo industrial, o principal risco ocupacional era o ruído 
e, consequentemente, uma das principais doenças relacionadas ao trabalho era a 
surdez profissional. (PENA, 1990)

Outro destaque na indústria têxtil foi a Companhia Empório Industrial do 
Norte, fundada em 1891 no bairro da Boa Viagem, em Salvador, por Luiz Tarquínio 
e parceiros. Uma indústria moderna para a época, de inspiração britânica. 
Tarquínio foi pioneiro na história pela construção de uma vila operária, bem 
estruturada, voltada para o abrigo em bem-estar dos operários, com acesso à far-
mácia, escola e lazer. (BUENO, 2008) Com o desenvolvimento industrial nesses 
dois locais, Salvador e Valença, tem-se no setor têxtil o início insipiente da indus-
trialização na Bahia.

À medida que a indústria têxtil se estabeleceu na Bahia, novas unidades fabris 
surgiram também na cidade de Salvador no início do século XX. Além da tecela-
gem, outras áreas conquistaram o seu espaço, como a da mecânica, do vestuário, 
dos calçados do fumo/charutos, chapelarias, velas, dentre outras, as quais abri-
gavam um grande número de operários com aproximadamente 15 importantes 
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sindicados. (BATISTA, 2020; SCHWARCZ; STARLING, 2020) No entanto, é previ-
sível acreditar que as condições de trabalho não eram boas e que muitos eram os 
acidentes de trabalho. Foi nesse cenário que algumas ideias sobre a relação entre 
saúde e ocupação começaram a se difundir no Brasil e na Bahia, principalmente 
sobre a influência das diretrizes da OIT, criada em 1919.

Nessa perspectiva, teve início, em 1925, a Reforma Sanitária na Bahia sob a 
responsabilidade da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública, criada pelo ins-
petor Antônio Luis Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto, do Departamento 
Nacional de Saúde Pública (DNSP). Familiarizado com o modelo da higiene indus-
trial dos Estados Unidos, Barros Barreto desenvolveu esse serviço durante aquela 
reforma. (BATISTA, 2020) Pautado na inspeção e no licenciamento dos estabele-
cimentos, tomava medidas preventivas e corretivas no ambiente fabril. O cenário 
era de muitas irregularidades e fora do padrão de higiene ideal da época. Além dis-
so, muito se preocupava com a transmissão de doenças infectocontagiosas entre 
os operários, como a tuberculose e a sífilis, por exemplo. Por isso, trabalhavam no 
afastamento daqueles que as contraísse, além de promover a imunização contra a 
varíola, grande preocupação naquele momento.

Outro serviço oferecido aos trabalhadores era o de socorros e urgência, focado 
no auxílio inicial aos operários das fábricas e aos trabalhadores informais, em caso 
de acidentes no trabalho e atropelamentos, onde o atendimento era de forma gra-
tuita para aqueles considerados realmente pobres. Além dos serviços do governo, 
existiam também as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) que eram fundos 
organizados e gerenciados pelas empresas e representantes dos trabalhadores 
ferroviários para auxílio próprio em caso de necessidade de assistência médica, 
aposentadoria e pensão. Apesar de, muitas vezes, esses serviços atrelarem a saúde 
do trabalhador à sua produtividade e ao ganho de lucro para a economia, a ocor-
rência deles foi um grande passo para futuros avanços e conquistas referentes à 
saúde ocupacional e à Medicina do Trabalho. (BATISTA, 2020)

Vale ressaltar também nesse período, as contribuições nacionais de Afrânio 
Peixoto, sobretudo com a publicação de estudos nesta área, dentre os quais se des-
taca o livro Medicina legal dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, de 
1926. Segundo Almeida (2016), esta obra fala sobre a necessidade de expansão da 
abordagem sobre as doenças relacionadas ao trabalho, saindo da restrição das doen-
ças ligadas diretamente ao local de trabalho e partindo para relações causais mais 
amplas, com o trabalho sendo um facilitador, um fator de risco, além de frisar a neces-
sidade de incorporação das mais diversas categorias de trabalho em estudos. Alguns 
exemplos citados são doenças infeciosas, como a tuberculose e a tísica de mineiros e 
de lavadeiras. Além disso, Afrânio também foi deputado federal na Bahia, onde apre-
sentou estudos com a temática dos acidentes de trabalho. (FONSECA, [201-?])
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 A primeira metade do século XX foi marcada por uma estagnação econômica 
na Bahia. Não havia um produto ou setor de destaque, tampouco investimento 
estatal para que se pudesse desenvolver a economia baiana com o eixo econômico 
do país deslocado para os estados do Sul. (VIANA FILHO, 1984) Foi nesse contexto 
que, em 1939, durante a perfuração de um poço no Lobato, na Bahia, descobriram 
a existência de petróleo. Mas foi em 1941, em Candeias, que a primeira explora-
ção comercial do Brasil teve início. Tal descoberta foi um marco para a região do 
Recôncavo Baiano e para a Bahia, que viu nesta atividade uma oportunidade de 
desenvolvimento econômico. Na década de 1950 foi criada a Petrobrás e foi im-
plantada a Refinaria Landulfo Alves – a primeira do país – em São Francisco do 
Conde. (O PRIMEIRO..., 2019)

A refinaria pode ser considerada o marco da introdução de Medicina e se-
gurança do trabalho na Bahia em conformidade com a racionalidade industrial 
nos moldes do fordismo e do taylorismo em voga na época. Campos (2005, p. 18) 
considera que esse processo lançou “[...] as bases da industrialização moderna 
do estado”. Aos poucos, o setor petrolífero foi se desenvolvendo e fomentando o 
surgimento de indústrias relacionadas aos seus derivados como fonte de maté-
ria-prima. Este grande empreendimento passou a concentrar mão de obra e logo 
começou a atuação de sindicatos, na luta pelos direitos do trabalhador, já que se 
tratava de um setor mais especializado e que lidava com diversidade de produtos 
potencialmente inflamáveis e relacionados à grande número de agravos à saúde, 
incluindo agentes cancerígenos.

No entanto, segundo Novaes (2000), mesmo no final da década de 1980 ainda 
não havia um serviço desenvolvido de higiene industrial e de saúde ocupacio-
nal na maioria das unidades da Petrobrás. Isso permite inferir que da década de 
1950 à década de 1980, as preocupações com a saúde do trabalhador ainda não 
eram prioridade nesse cenário. Em 1975, em acordo com os sindicatos, a Petrobrás 
criou, com fins assistenciais, um benefício suplementar chamado Assistência 
Multidisciplinar de Saúde (AMS), que disponibiliza serviços de saúde credencia-
dos para trabalhadores e dependentes. (SOARES, 2013)

Nas décadas de 1940 e 1950 muito se discutiu sobre a necessidade do desenvol-
vimento industrial no Nordeste, o que já era uma tendência nos estados do Sul do 
Brasil. Havia uma disparidade regional, na qual o Nordeste estava em atraso. Com 
inspiração em algumas teorias sobre o desenvolvimento de polos regionais de indus-
trialização, foi desenvolvido o projeto do Centro Industrial de Aratu (CIA). (VIANA 
FILHO, 1984) Implantado em 1967, na região metropolitana de Salvador, o CIA foi a 
materialização da infraestrutura necessária para o estabelecimento de indústrias 
na região. Os subsídios estatais, por meio dos incentivos da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), associados à disponibilidade de recursos 



história da medicina312

– extração e refino do petróleo, porto de Aratu, energia, estradas, matérias-primas e 
território –, atraíram indústrias de diversos setores para o CIA, como a metalurgia, 
a química e a mecânica, por exemplo. (SILVA, 2008) Além do desenvolvimento eco-
nômico, o CIA proporcionou um desenvolvimento urbano também para a região, 
que passou a receber mão de obra de diversas regiões.

Consolidando a industrialização no Recôncavo, o CIA, em 1979, emprega-
va em torno de 20 mil trabalhadores. (SILVA, 2008) Este marco econômico cria 
um cenário propício para o desenvolvimento de lutas e preocupações referentes 
à saúde do trabalhador e à Medicina do Trabalho, assim como ocorreu na revo-
lução industrial em alguns lugares do Brasil e do mundo. No entanto, na Bahia 
o processo industrial aconteceu predominantemente em polos regionais. Além 
do CIA e, mais adiante, do Polo Industrial de Camaçari (1978), outros centros e 
distritos industriais menores foram estimulados no interior do estado, como em 
Feira de Santana, por exemplo. (VIANA FILHO, 1984) Tal evento, apesar de aliviar 
a concentração populacional na capital, também dispersou as ações de desenvol-
vimento da Saúde Ocupacional. Com isso, quase não há registros sobre uma forte 
atuação desses serviços nessa época.

Nesse cenário de industrialização na Bahia foi criado o Serviço Social 
da Indústria (SESI), instituição privada com apoio estatal e parceria com as 
indústrias, voltada para o bem-estar social do trabalhador da indústria. O 
Departamento Regional do SESI na Bahia mantinha no CIA centros de saúde, 
núcleo habitacional e centro de treinamento, contribuindo para uma assistência 
ao trabalhador. Além do CIA, o SESI ergueu várias unidades pelo estado da Bahia 
(SILVA, 2008), difundindo o modelo de organização da Medicina do Trabalho e 
da segurança industrial no estado em conformidade com o que estabelecia a CLT 
e as NR de Segurança e Medicina do Trabalho definidas pela Portaria nº 3.214, de 
1978. (BRASIL, 1978)

Até então, na Bahia, como anteriormente relatado, o que tinha era uma 
economia movimentada em grande parte pela agricultura e o processo de indus-
trialização começando, de uma forma ainda tímida, na década de 1950 e 1960. 
Através do crescimento na indústria do Brasil no decorrer dos anos 1970 e tam-
bém pelo grande incentivo por parte do estado da Bahia, instalou-se a construção 
do segundo polo petroquímico no país. (FARIA, 1995) Nesta década, portanto se 
consolida a industrialização na Bahia. (GUERRA; TEIXEIRA, 2000)

Falar da expansão da Medicina do Trabalho na Bahia é falar fortemente do 
Complexo Petroquímico de Camaçari. Localizado na região metropolitana de 
Salvador desde 1978, o polo petroquímico é um conjunto de empresas privadas, 
do ramo químico e petroquímico, incentivadas, articuladas e subsidiadas às suas 
instalações no solo baiano por ações estatais, com impacto enorme para economia 
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e desenvolvimento social em geral e, particularmente, para a nossa área de inte-
resse, para a Medicina do Trabalho e para a saúde dos trabalhadores.

O Polo Petroquímico de Camaçari, não só fez a economia do estado alavancar, 
mas também foi um forte gerador de empregos, absorvendo, no seu apogeu, 25 mil 
trabalhadores e trabalhadoras. (FRANCO, 1991) O polo movimentava a economia 
direta e indiretamente, já que garantia a renda salarial dos colaboradores diretos, 
bem como da mão de obra indireta, o que provocou o aumento do consumo de bens 
e serviços, fazendo a economia se desenvolver e expandir em ciclos. (SILVA, 2008) 
Todavia, este fenômeno intenso, abrupto quanto a instalação e funcionamento de 
plantas industriais, fez a saúde do trabalhador se tornar, quase de imediato, um 
problema de saúde pública no estado. No país, já era uma calamidade pois, não 
obstante a existência de uma subnotificação vigorosa de registro de agravos a saú-
de do trabalhador, registrava-se mais de 1 milhão de casos de acidente de trabalho 
por ano, com média 3.200 acidentes e 13 óbitos diariamente. (PENA; BAPTISTA, 
2011) O Brasil, em 1970, foi ao mesmo tempo campeão mundial de futebol e de 
número de acidentes do trabalho.

De acordo com Franco (1991), o coeficiente de frequência (CF) dos acidentes 
de trabalho no Polo Petroquímico de Camaçari em 1987 era de 42,00 para a planta 
industrial química e CF de 37,14 para a planta industrial petroquímica, ultrapas-
sando dessa maneira, o CF de 20,4 de risco médio estabelecido pela legislação. 
As  doenças ocupacionais mais comuns eram surdez profissional, leucopenia, 
lesões do sistema nervoso, como também comprometimentos musculoesqueléti-
cos, lesões ósseas e articulares, distúrbios psiquiátricos e doenças respiratórias na 
década de 1980. (FRANCO, 1991)

De modo geral constatou-se que as condições de trabalho são precárias, 

sem sanitários, bebedouros e refeitórios. A jornada de trabalho excessiva e 

sem pausas. A poluição industrial contamina ao mesmo tempo o ambiente 

de trabalho e o ambiente em geral, expondo os trabalhadores a agentes 

nocivos. Parte das empresas não cumpre a obrigatoriedade de forneci-

mento de equipamentos de proteção individual (EPI) aos trabalhadores 

expostos a riscos ocupacionais. Falta proteção individual e ambiental 

contra o Raio-X e outras radiações, tanto aos serviços de saúde como nas 

aplicações industriais. (CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DOS 

TRABALHADORES, 1988)

Estas eram as desumanas condições de trabalho, relatadas na primeira 
Conferência de Saúde dos Trabalhadores na Bahia, em 1988, nas quais, não só no 
polo petroquímico, mas em todos os setores, os trabalhadores baianos corriam sé-
rios riscos ocupacionais.
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Nesta época, a Medicina do Trabalho era precária, pois não havia ações, por 
parte das empresas, de prevenção e de cuidado com a doenças ocupacionais e aci-
dentes de trabalho. (PENA; BAPTISTA, 2011) Além disso, havia poucos médicos 
do trabalho, e pouquíssimos, aparentemente, estavam aptos profissional e etica-
mente para exercer a função, pelo fato de que raríssimos eram os diagnósticos 
correlacionados com doenças ocupacionais, muito menos às medidas de caráter 
preventivo. De acordo com Pena (1990), havia em média somente 17 diagnósticos 
de doenças do trabalho por ano, o que era incompatível diante das precárias con-
dições de trabalho, das escassas medidas de segurança e de Medicina do Trabalho 
e pelo importante contingente de trabalhadores labutando em tais condições. 
Com o que foi discutido na primeira Conferência de Saúde dos Trabalhadores na 
Bahia, em 1988, pode-se ter uma ideia da dura realidade, as quais os trabalhadores 
estavam expostos, bem como a situação e atuação da Medicina do Trabalho no 
estado e no país:

A saúde do trabalhador está diretamente ligada à saúde da população 

como um todo, e nunca foi prioridade no Brasil. No âmbito da assistência 

à saúde observou-se que o trabalhador urbano, e principalmente o rural, 

tem grandes dificuldades de acesso aos serviços. Estes serviços, por sua 

vez inexistentes ainda em várias regiões e municípios do Estado, funcio-

nam de forma desordenada e com duplicidade de ações; sem fiscalização 

quanto ao seu efetivo funcionamento; com deficiência quantitativa e 

qualitativa de profissionais de saúde, que com frequência são descom-

promissados com as mudanças ou me1horias da assistência à saúde; com 

persistência das práticas clientelistas. (CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 

SAÚDE DOS TRABALHADORES, 1988)

Por causa desse cenário caótico, que representava grande ameaça a saúde dos 
trabalhadores, houve a necessidade do fortalecimento social, através de institui-
ções e profissionais que abraçassem a causa, com o objetivo de proteger e prevenir 
das doenças ocupacionais, bem como garantir e prestar assistência à saúde, visto 
que nessa época ainda não existia o SUS e sim o ineficaz sistema previdenciário. 
Diante de tudo isso, ainda havia um agravante de causa e efeito: o país estava em 
um regime de Ditadura Militar que fortalecia a lacuna dos problemas apontados 
e também enfraquecia as respostas que os movimentos sociais, principalmente o 
sindical, poderiam dar. Em 1974, a Ditadura Militar começa a se fragilizar, após a 
derrota nas eleições parlamentares. No entanto, somente nos anos de 1978-1979, 
foi que realmente começaram a ocorrer as mudanças mais significativas no país, 
quando os movimentos sindicais são retomados com vivacidade, iniciando-se 
pelo ABC paulista (cidades Santo André, São Bernardo e São Caetano), por meio 
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das greves nas indústrias automobilísticas e, posteriormente, se espalham por 
todo o país. (LACAZ, 1997)

Na Bahia foram principalmente os trabalhadores do polo que lideraram de 
início as lutas específicas contra a precariedade das condições de trabalho e a 
negligência do processo de diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças ocu-
pacionais e acidentes e a falta de acesso aos direitos trabalhista e previdenciários. 
Com a implantação do Sindiquímica (atual Sindicato dos Químicos, Petroquímicos 
e Petroleiros da Bahia), com uma diretoria mais combativa, aconteceu o rom-
pimento do modelo de assistencialismo clínico, que até então era comum nos 
sindicatos, para uma prática de priorizar os agravos relacionados ao trabalho e 
as medidas necessárias para reduzi-los e conscientizar os trabalhadores sobre os 
direitos à saúde. (CUT, 1987 apud PENA; BAPTISTA, 2011)

O Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto (Sindae), entre outros sindi-
catos, também teve sua relevância nesta luta, já que através dele, foi estruturado 
um setor de saúde com uma nova cara, com médicos do trabalho, bem como pos-
sibilitava a participação dos demais trabalhadores da área por meio de discussões 
e conscientizações sobre as condições de saúde daquela categoria profissional. 
Em 1985, graças ao crescimento do movimento social, fundou-se a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), com uma ideologia totalmente diferente e inovadora 
das que já existiam. Em 1987, a CUT organizou, o I Encontro Estadual de Saúde 
do Trabalhador, que possibilitou a realização da I Conferência Estadual de Saúde 
dos Trabalhadores. (PENA; BAPTISTA 2011) Dentro da CUT foi implementada a 
Comissão de Saúde da CUT, que mantinha o idealismo de melhorias das condi-
ções dos trabalhadores e aglutinavam sindicalistas e técnicos militantes à causa.

Ao longo dos anos, a partir da atuação do movimento sindical e partidário, do 
apoio das universidades, do aperfeiçoamento das instituições estatais, começa a 
ter um avanço crescente na área, possibilitando progressivamente a implemen-
tação de um novo modelo de assistência e vigilância à saúde do trabalhador, 
bem diferente do que se tinha antes e caminhando para abarcar os princípios 
da VIII Conferência Nacional de Saúde e da I Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador, ambas ocorridas em 1986. Assim, houve enormes transforma-
ções, com envolvimentos institucionais diversos, como o da Secretaria de Saúde 
do Estado, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS), da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), da Fundação Jorge Duprat 
e Figueiredo (Fundacentro) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). (BAHIA, 
1987b, 1988 apud PENA; BAPTISTA, 2011)

Outro grande marco no campo da Saúde do Trabalhador na Bahia e no Brasil foi a 
inauguração do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador (CESAT), em dezembro 
de 1988. A criação do CESAT é uma resposta ampla e progressista da área institu-
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cional ao descalabro e abandono em que se encontrava por décadas a saúde de um 
segmento populacional dos mais representativos, que é o trabalhador e a trabalha-
dora, ou a população economicamente ativa, ou os dois terços da população baiana. 
O CESAT deve ser entendido como fruto da vitória contra a ditadura, da redemocra-
tização do país, do fortalecimento do movimento sindical e partidário, dos governos 
populares, dos engajamentos de profissionais da área de saúde e da universidade.

Em meio a conjuntura e atores sociais descritos no parágrafo anterior, em 
1987 o Conselho Estadual de Saúde realizou o Programa de Saúde do Trabalhador 
(PROSAT), formado por diversas instituições, que teve a incumbência de desen-
volver um programa de ação em saúde do trabalhador que levou à elaboração do 
projeto do Centro Técnico de Referência em Saúde do Trabalhador (CTR), cujo ob-
jetivo era atender ao clamor dos trabalhadores que há tanto tempo sofriam um 
verdadeiro descaso. E foi assim que surgiu a proposta que seria voltada à saúde do 
trabalhador, sendo protótipo para a formulação do CESAT.

Inicialmente foi cedido um espaço modesto de duas salas no ambulatório do 
INAMPS, localizado no Posto de Assistência Médica (PAM Roma), para o funcio-
namento do CTR. Com o início de suas atividades, não demorou muito para se 
observar o notável destaque de suas práticas, com atendimentos aos trabalha-
dores, realização do nexo causal entre a doença e o trabalho, com emissão de 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), com garantias de acesso aos direi-
tos trabalhistas e previdenciários, com fornecimento de apoio em toxicologia e em 
serviço social, com participação de médicos residentes de Medicina do Trabalho. 
Tais ações ganharam destaque tão notável, que em pouco tempo o espaço cedido 
ao CTR passou para um andar inteiro no PAM Roma.

Em maio de 1988 foi realizada a primeira Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador na Bahia (CONEST), no Centro de Convenções da Bahia, com a finali-
dade de definir propostas para a saúde do trabalhador na Bahia. Nessa convenção 
foi aprovado a implementação em definitivo do CTR, devido ao grande impacto 
causado pelas suas práticas e satisfação dos trabalhadores, porém com a mudança 
de seu nome para evitar conflitos políticos, sendo então definido para Centro de 
Estudos em Saúde do Trabalhador (CESAT).

Finalmente é destinada uma área para instalação de uma sede própria do 
CESAT no bairro Canela, após ser reformado e equipado pela Secretaria de Saúde 
em colaboração com uma instituição italiana, Associação para a Solidariedade 
Entre os Povos (AISPO). O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador Salvador 
Allende recebeu esse nome em homenagem ao povo chileno que passava um pe-
ríodo conturbado de Regime Militar, sendo então representado pela figura do 
médico chileno Salvador Allende, que tinha ideais democráticos e coadunava com 
o momento brasileiro de redemocratização.
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Após a inauguração do CESAT, houve muitos desafios e resistências, todos en-
carados sempre com coragem, muita seriedade e responsabilidade, uma vez em 
que essas atitudes teriam um impacto direto nos trabalhadores. O CESAT sempre 
teve como objetivo o benefício da coletividade, proporcionar melhorias a saúde 
dos trabalhadores, um ambiente de trabalho mais saudável, uma valorização do 
trabalho e uma melhor qualidade de vida, não se detendo somente em realizar 
diagnóstico de doenças ocupacionais e seu nexo, mas realizar um trabalho am-
plo em vários campos da saúde do trabalhador, capacitação, com publicações de 
manuais, investigações de acidentes de trabalho com óbito, inspeções com reco-
mendações de melhorias do processo de trabalho etc.

O primeiro desafio enfrentado foi o risco de intoxicação pelo benzeno, que 
estava gerando grande alarde da classe trabalhadora e da sociedade, alcançando 
destaque nacional, devido ao número crescente de casos e a morte de dois tra-
balhadores do Polo Petroquímico de Camaçari. Coube ao CESAT a elaboração de 
definições de ações de vigilância à exposição ao benzeno, ações no ambiente de 
trabalho, criação de um banco de dados sobre os trabalhadores expostos ao benze-
no, participação da comissão do benzeno e contribuição na publicação do Acordo 
Nacional do Benzeno.

Outro desafio que merece destaque foi o amianto, no qual o CESAT desempe-
nhou papel primordial para os trabalhadores. Realizou o primeiro seminário sobre 
o amianto na Bahia, em parceria com o Ministério Público e Associação Brasileira 
dos Expostos ao Amianto, no qual foi criada a Associação Baiana dos Expostos 
ao Amianto e exigência da substituição do amianto por outra matéria-prima pela 
fábrica Eternit de Salvador.

A vigilância dos ambientes de trabalho nas indústrias de calçados na Bahia 
também foi de grande importância. Foram realizadas diversas inspeções em 
unidades fabris em 25 municípios, com elaboração de mapeamento dos riscos 
ocupacionais, análise do processo produtivo e matérias-primas utilizadas em 
cada processo, com identificação de exposição a colas e solventes, repetitividade 
de tarefas, ritmo intenso, posturas inadequadas, ruído, risco com acidente em má-
quinas e pressão psíquica por produtividade. Como resultado, foram elaboradas 
recomendações pertinentes para melhoria da segurança e saúde dos trabalhado-
res em cada fábrica.

Com grandes trabalhos, crescente destaque e protagonismo nacional, o 
CESAT recebeu visita de inúmeros técnicos de diversos programas de Saúde do 
Trabalhador de todo o país, por diversos anos, para que pudessem aprender sobre 
as práticas empregadas pelo serviço e difundir para outros locais.

Atualmente os desafios continuam, as lutas estão longe de acabar, mas o com-
promisso com os trabalhadores e a sociedade são mantidos.
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Compromisso social semelhante foi a instalação do Serviço de Saúde Ocupa-
cional (SESAO) no Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos (COM-HUPES) 
em 2002, embora houvesse uma lacuna de mais de 50 anos, já que o hospital foi 
inaugurado em novembro de 1948. Localizado no Ambulatório Magalhães Neto, 
tinha uma proposta inicial bem ousada de atender todos os funcionários que 
atuavam no HUPES-UFBA, independente do vínculo empregatício, com direito a 
vigilância ao ambiente laboral e práticas de prevenção e promoção à saúde. Mas 
para a grande surpresa, este serviço não se restringiu somente a essa proposta, 
atendendo a outros públicos fora dos muros do complexo hospitalar.

Um dos grandes marcos das atividades do serviço foi o atendimento às ma-
risqueiras e pescadores, trabalhadores completamente desassistidos pelos órgãos 
estatais até a intervenção realizada pelo SESAO. Este trabalho teve o intuito de iden-
tificar os riscos a que esses trabalhadores estavam submetidos, diagnosticar agravos 
relacionados à prática laboral, dar visibilidade aos dramas sociais, correlacionar 
a contaminação do mangue e seu impacto na saúde dessas trabalhadoras. Com o 
apoio do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 
foi montada uma estrutura para o atendimento com equipamentos para avaliação 
diagnóstica, incluindo ultrassonografia e eletroneuromiografia, mobiliário e equi-
pe multidisciplinar. Tal ação resultou em condutas preventivas apropriadas a esses 
grupos, tratamento, reabilitação dos lesionados por esforços repetitivos, estabeleci-
mento de nexo causal e suporte para garantir os direitos junto a previdência social 
dos doentes. Mais de mil marisqueiras foram atendidas dignamente no SESAO e 
este projeto teve repercussão nacional, abrindo diversas frentes de trabalho, ca-
pacitando as lideranças locais e regionais, publicando manuais, cartilhas, livro, 
dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos, vídeos etc.

Outro projeto importante foi iniciado, desta vez destinado aos trabalhadores 
do telemarketing, porém, infelizmente, esta atividade foi interrompida em virtu-
de da pandemia de covid-19. É parte de um grande projeto que estuda o futuro 
do trabalho, coordenado por um grupo de professores de Economia da UFBA, em 
parceria com o Ministério Público Federal do Trabalho.

 Em 2015, durante a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), o SESAO teve seu nome e proposta modificados e passou a se destinar 
apenas ao atendimento de trabalhadores contratados por esta instituição e se de-
nominar de Serviço Ocupacional de Saúde do Trabalhador (SOST).

outras categorias de trabalho e a sua relação com a saúde

A precarização do trabalho caracteriza-se pela desregulamentação e perda de 
direitos trabalhistas e sociais, a legalização dos trabalhos temporários e da infor-
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malização do trabalho. Como consequência, podem ser observados o aumento do 
número de trabalhadores autônomos e subempregados e a fragilização das orga-
nizações sindicais e das ações de resistência coletiva e/ou individual dos sujeitos 
sociais. A terceirização, no contexto da precarização, tem sido acompanhada de 
práticas de intensificação do trabalho e/ou aumento da jornada de trabalho, com 
acúmulo de funções, maior exposição a fatores de riscos para a saúde, descumpri-
mento de regulamentos de proteção à saúde e segurança, rebaixamento dos níveis 
salariais e aumento da instabilidade no emprego. Tal contexto está associado à 
exclusão social e à deterioração das condições de saúde. (BRASIL, 2001)

O trabalho informal é um processo que vem se concretizando ao longo dos 
anos, em meio às crises econômicas, com aumento do desemprego, ineficácia de 
políticas públicas e possuem características específicas, como a falta de cartei-
ra assinada, direitos trabalhistas previstos em lei, auxílios de segurança social, 
como o auxílio-maternidade, auxílio-doença, entre outros. Nesta modalidade se 
incluem empresas que operam às margens das leis trabalhistas vigentes, com 
subcontratação de mão de obra, prática ilegal de trabalho e produção familiar. 
Este tipo de atividade pode ter repercussões drásticas a esses trabalhadores, 
pelo fato de não conhecerem os riscos que estão associados ao seu processo de 
trabalho, ausência de medidas de prevenção ou controle de riscos, ambientes 
insalubres, ausência de fiscalização, não acompanhamento de sua condição de 
saúde e a falta de respaldo legal por direitos previdenciários. Podendo-se chegar 
à premissa de que são excluídos da sociedade por todas as perdas de direitos e 
condições inadequadas de trabalho e inclusive pela ausência da Medicina do 
Trabalho para estas pessoas.

Esta situação foi bem exemplificada no trabalho realizado por Marcela Andrade 
Rios em 2013 no município de Jequié (BA), onde se levantou 434 trabalhadores do 
comércio informal, em que 140 tinham sofrido no mínimo um acidente de tra-
balho nos últimos 12 meses, condição essa associada à grande precariedade do 
trabalho e falta de medidas preventivas. (RIOS; NERY, 2015)

Outra categoria é a dos trabalhadores do campo. No Brasil, eles estão inseridos 
em distintos processos de trabalho: desde a produção familiar em pequenas pro-
priedades e o extrativismo, até grandes empreendimentos agroindustriais que se 
multiplicam em diferentes regiões do país. Tradicionalmente, a atividade rural é 
caracterizada por relações de trabalho à margem das leis brasileiras, não raro com 
a utilização de mão de obra escrava e, frequentemente, do trabalho de crianças e 
adolescentes. A contratação de mão de obra temporária para os períodos da co-
lheita gera o fenômeno dos trabalhadores boias-frias, que vivem na periferia das 
cidades de médio porte e aproximam os problemas dos trabalhadores rurais aos 
dos urbanos. Por outro lado, questões próprias do campo da saúde do trabalhador, 
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como os acidentes de trabalho, conectam-se intrinsecamente com problemas vi-
vidos hoje pela sociedade brasileira nos grandes centros urbanos. (BRASIL, 2001)

o futuro

O trabalho, enquanto fator determinante do desenvolvimento humano, tem 
representado um papel de grande importância na história da humanidade. 
(SOUSA-UVA; SERRANHEIRA, 2013) A Medicina do Trabalho no decorrer de to-
dos esses anos teve vários avanços, seja do ponto de vista do saber com diversos 
estudos científicos, trabalhos e tratados sobre as patologias provenientes das 
práticas laborais ou do ponto de vista dos direitos adquiridos e ampliados pelos 
trabalhadores quanto as medidas de prevenção e cuidados da sua saúde. Mas, 
contraditoriamente, todos esses avanços não são empregados igualitariamente a 
todos os trabalhadores, observando-se ainda situações de condições precárias de 
trabalho e saúde comparadas antes mesmo da época de Ramazzini, em 1700.

O futuro da Medicina do Trabalho envolve um olhar mais abrangente das re-
lações de trabalho e saúde/doença indo além dos agentes causadores de doença 
e acidentes e buscando aproximação ainda maior com outras áreas incluindo 
Sociologia e Psicologia do Trabalho. O processo de evolução deve estar continua-
mente em busca de melhores condições de trabalho incluindo a aplicação dos 
novos conhecimentos científicos; adaptação às mudanças trazidas pelos avanços 
tecnológicos (tanto nos processos produtivos em geral, quando na prática médi-
ca) e novas e complexas formas de organização do trabalho (como o home office, 
por exemplo); flexibilidade frente às mudanças econômicas e crises sanitárias etc. 
Vale destacar a importância de identificar as complexas mudanças necessárias 
frente ao envelhecimento da população trabalhadora e desenvolver ações para 
preservação da saúde mental.

as produções científicas no campo da saúde do trabalhador 
na bahia

Uma forma de evidenciar a consolidação desse campo na Bahia, após percorrer 
longos caminhos e desafios, é trazer os estudos e as pesquisas científicas, que são 
grandes aliados históricos na difusão dos conhecimentos sobre a Medicina do 
Trabalho e a saúde do trabalhador no estado. Componentes essenciais da clíni-
ca, da Epidemiologia, da toxicologia, da higiene do trabalho, da ergonomia e da 
vigilância da saúde do trabalhador, são capazes de detectar padrões de agravos 
de determinada ocupação e em determinada localidade, bem como de avaliar os 
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ambientes de trabalho e as exposições ocupacionais mais prevalentes no estado. 
Nessa área de estudos, na Bahia se estruturou algumas instituições de ensino e 
de pesquisa que trouxeram importantes contribuições para a formação e pes-
quisa nesse campo. As principais instituições, suas ações, períodos de atuação, 
temáticas estudadas e alguns nomes importantes nessa produção de conheci-
mento são apresentadas e descritas no Quadro 1 a seguir, com destaques para: 
Departamento de Medicina Preventiva e Social (DMPS-UFBA); CESAT; Instituto 
de Saúde Coletiva (ISC-UFBA); Ministério do Trabalho (extinto na atualidade); e 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Quadro 1 – Principais ações institucionais e pesquisas realizadas na Bahia envolvendo a Medicina 
do Trabalho e o campo da Saúde do Trabalhador entre os anos 1980 e 2010

AÇÕES INTITUCIONAIS

Instituição Descrição/período de atividade/ações Coordenação/estudos/linhas de 
pesquisa/autores

DMPS/Faculdade 
de Medicina da 
Bahia (FMB)

Residência em Medicina Preventiva e Social com 
área de concentração em Saúde Ocupacional (1979 
até 2003).
Programa de Residência em Medicina do Trabalho 
(2004-2021)

Coordenador prof. Ademário Spínola, 
período 1979-1988
Coordenador: Marco Rêgo, período 
1989-1993
Coordenador prof. Eduardo Borges dos 
Reis, período 1999-2007 e 2013-2021
Coordenadora profa. Rita Fernandes, 
período 2007-2013

CESAT – Secretaria 
de Saúde do 
Estado da Bahia

Início das ações em 1986 com a criação do 
ambulatório de doenças ocupacionais no INAMPS.
Criado em 1988 com o nome de Centro de Estudos 
em Saúde do Trabalhador.
Exemplo de ações mais relevantes:
– Implantou o primeiro ambulatório de diagnóstico 
de doenças do trabalho no serviço público de saúde 
da Bahia que serviu de referência para construção 
de ações de atenção à saúde do trabalhador na 
rede do SUS;
– Constituiu e organizou a Vigilância em Saúdo do 
Trabalhador na Bahia (VISAT);
– Promoveu a realização de estudos 
epidemiológicos e em diversas áreas relacionadas 
à saúde do trabalhador e em diversas áreas da 
saúde do trabalhador;

Coordenadores:
Coordenadores do CESAT de 1988 a 2010; 
Paulo G. L. Pena; Mauro Korn; Marco 
Antônio Rêgo; Letícia C.C. Nobre.
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CESAT – Secretaria 
de Saúde do 
Estado da Bahia

– Atuou na formação e capacitação de 
profissionais de saúde para a saúde do 
trabalhador, a exemplo da Residência em Medicina 
do Trabalho, cursos diversos de especialização 
e capacitação em saúde do trabalhador, dentre 
outras atividades educativas;
– Organizou as Conferências em Saúde do 
Trabalhador na Bahia e diversas ações no âmbito 
da educação em saúde.

Coordenadores:
Coordenadores do CESAT de 1988 a 2010; 
Paulo G. L. Pena; Mauro Korn; Marco 
Antônio Rêgo; Letícia C.C. Nobre.

ISC-UFBA Criado em 1994
Unidade autônoma de ensino, pesquisa e extensão
 Produção de conhecimento científico e tecnológico 
nos eixos da saúde coletiva, sendo eles: 
Epidemiologia, Planificação e Gestão e Ciências 
Sociais em Saúde.
Programas de Pós-graduação, Residência 
Multiprofissional, mestrado e doutorado

Algumas linhas de pesquisa:
Leticia C. C. Nobre – Saúde do 
trabalhador, vigilância à saúde, doenças 
e acidentes relacionados ao trabalho, 
legislação, direito à saúde e Sistema 
Único de Saúde.
Mônica A. G. Lima – Saúde coletiva, 
saúde do trabalhador, prevenção 
da incapacidade prolongada para o 
trabalho.
Rita de Cássia P. Fernandes – Distúrbios 
musculoesqueléticos relacionados 
ao trabalho, acidentes de trabalho, 
vigilância em saúde do trabalhador, e 
hipertensão arterial e trabalho.
Marco Antônio Vasconcelos 
Rêgo – Epidemiologia do Câncer e 
Epidemiologia Ocupacional, com 
interesse pelos riscos químicos.

Programa 
Integrado de 
Saúde Ambiental 
e do Trabalhador 
(PISAT-UFBA)

Programa integrado do ISC, foi criado em 1995, com 
o intuito de melhorar as condições de trabalho, 
saúde e segurança dos trabalhadores no Brasil, 
bem como produzir conhecimento sobre problemas 
e situações de interesse para as políticas e ações 
nesta temática.

Trabalhos:
Estimativa do impacto e custos diretos 
e indiretos com acidentes de trabalho 
no Brasil
Projeto Acidentes – estudo longitudinal 
de base comunitária na cidade de 
Salvador, que acompanha desde 2000 
e estima a incidência de acidentes de 
trabalho não fatais entre trabalhadores 
informais e formais, bem como o 
impacto do primeiro emprego e a 
ocupação na saúde de adolescentes e 
adultos jovens.
Boletim epidemiológico: acidentes de 
trabalho fatais 2000-2010. Entre outros.

https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/boletim-epidemiologico-acidentes-trabalho-fatais-2000-2010
https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/boletim-epidemiologico-acidentes-trabalho-fatais-2000-2010
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SESAO-HUPES-
UFBA

 Atendimento aos trabalhadores do HUPES, 
marisqueiras, telemarketing, professores e 
funcionários da Sesab
Campo de estágio da Residência de Medicina do 
Trabalho

Serviço criado em 2002. Coordenadores: 
Eduardo Borges dos Reis, Paulo Pena, 
Vera Martins.

Programa de 
Pós-graduação em 
Saúde, Ambiente e 
Trabalho (PPGSAT-
DMPS-UFBA)

Programa iniciado em 2007
Projetos de investigação em “saúde, ambiente e 
trabalho”
Trata-se do único programa de pesquisa com 
mestrado acadêmico nesta área do país
Capacita professores, pesquisadores e 
profissionais para a construção de alternativas de 
soluções e para a implementação de ações sobre 
problemas ambientais e em saúde do trabalhador
Mais de 140 dissertações de mestrado defendidas 
desde 2007
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE, 
AMBIENTE E TRABALHO, 2021)

Alguns grupos de pesquisa:
Marco Antônio Vasconcelos Rêgo – 
Epidemiologia, doenças crônicas, 
trabalho e ambiente;
Mônica Angelim Gomes de Lima – 
Atenção Integral à Saúde: saúde, 
trabalho e funcionalidade;
Rita de Cássia Franco Rêgo –
Epidemiologia em Saúde, Ambiente, 
Trabalho e Sustentabilidade em 
Comunidades;
Rita de Cássia Pereira Fernandes – 
Epidemiologia, ergonomia, vigilância em 
saúde, estudo do trabalho;
Paulo Gilvane Lopes Pena – Pesquisas 
ergonômicas, clínicas e socias em 
operadores de telemarketing; pesquisa 
clínico-epidemiológica e social com 
pescadores artesanais do Brasil.

FUNDACENTRO 
– Bahia. Antigo 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego

Estudos, pesquisas e materiais educativos sobre 
segurança, higiene, meio ambiente e Medicina do 
Trabalho
Ações: teses de doutorado, relatórios técnicos, 
livros, oficinas, entre outros
Assuntos: exposição a compostos químicos, riscos 
ocupacionais na agricultura familiar, saúde mental 
e trabalho e muitos outros
Unidade Descentralizada em Extinção na Bahia
(FUNDACENTRO, 2021)

Destaque para a contribuição de 
Albertinho Barreto de Carvalho
Tese de doutorado: Compostos 
Carbolínicos no ar em ambientes 
de trabalho de carvoarias na Bahia 
(CARVALHO, A., 2005)
Relatório técnico: “Projeto avaliação de 
agentes carcinogênicos/mutagênicos em 
ambientes de trabalho – Exposição de 
Trabalhadores a Agentes Cancerígenos e 
Irritantes em Carvoarias não Mecanizadas 
na Bahia” (CARVALHO, A. et al., 2016) – 
estudo realizado de 2001 a 2013
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Programa de 
pós-graduação 
em Saúde Coletiva 
(PPGSC-UEFS)

 O PPGSC da UEFS surgiu em 1997 e forma mestres 
e doutores. Possui 3 áreas de concentração: Saúde 
Coletiva, Epidemiologia e Política e Gestão. Sendo 
a área de Saúde Coletiva responsável por estudos 
e produções acadêmicas científicas sobre a saúde 
dos enfermeiros, cuidadores de idosos e de outros 
segmentos ocupacionais. Além disso, há estudos 
que se propõem a analisar a gestão da saúde em 
municípios do estado da Bahia.

Alguns estudos:
“Médicos Plantonistas de UTI: 
Prevalência da Síndrome de Burnout, 
Características Sócio-Demográfico 
e das Condições de Trabalho” 
(NASCIMENTO SOBRINHO et al., 2010)
“Fatores psicossociais do trabalho 
e transtornos mentais comuns em 
eletricitários” (SOUSA et al., 2010)

ALGUNS TEMAS DE DESTAQUE

Exposição/Ambiente 
de trabalho/Agravo 
à saúde

Ações realizadas Pesquisas/Autores

Exposição 
ocupacional e 
ambiental ao 
chumbo

Estudos sobre os impactos ambientais decorrentes 
do setor de fundição de chumbo – presença de 
chumbo no sangue de crianças de Santo Amaro (BA)
Estudo sobre a exposição ocupacional ao chumbo 
em uma metalúrgica no estado da Bahia – dosagem 
de indicadores biológicos de exposição e efeito ao 
chumbo inorgânico, indicando níveis superiores nos 
trabalhadores em comparação ao grupo controle.

“Intoxicação por chumbo entre crianças 
de Santo Amaro, Bahia, Brasil em 1980, 
1985 e 1992” (SILVANY NETO et al., 1996)
“Chumbo no sangue de crianças e passivo 
ambiental de uma fundição de chumbo no 
Brasil” (CARVALHO, F. et al, 2003)
“Avaliação da exposição ocupacional 
ao chumbo em uma metalúrgica um 
estudo transversal” (MENEZES FILHO; 
CARVALHO; SPÍNOLA, 2003)

Exposição 
ocupacional ao 
benzeno

Estudos sobre a exposição ocupacional ao benzeno 
no Polo Petroquímico de Camaçari (BA)
Trabalho presente no Manual de normas e 
procedimentos técnicos para a vigilância da saúde 
do trabalhador – Sesab

“Exposição Ocupacional ao Benzeno em 
Trabalhadores do Pólo Petroquímico de 
Camaçari, Bahia” (MIRANDA et al., 1998)
“Benzenismo no Pólo Petroquímico de 
Camaçari, Bahia” (MIRANDA et al., 1997)
“Vigilância da saúde do trabalhador 
exposto a benzeno” (REGO et al., 2002)

Surdez profissional Estudo realizado com mais de 7 mil trabalhadores de 
44 empresas industriais na Bahia e apresenta dados 
da prevalência de perda de audição dessa população.

“Surdez Profissional na Bahia: a história 
social de uma doença do trabalho” 
(MIRANDA et al., 1998)
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Condições 
de trabalho e 
de saúde dos 
professores do 
estado da Bahia

Vários estudos sobre saúde dos professores, 
totalizando mais de 10 docentes, com ênfase nas 
condições de saúde e de trabalho em professores 
– Transtornos psíquicos; distúrbios vocais; 
distúrbios osteomusculares.

Tânia Araújo, Eduardo Reis, Lauro Porto, 
Albanita Ceballos, Fernando Carvalho, 
Jefferson Cardoso, Anibal Silvany Neto.
Condições de Trabalho e Saúde dos 
Professores da rede particular de 
ensino de Salvador, Bahia. (SILVANY 
NETO et al., 2000).
Trabalho e distúrbios psíquicos em 
professores da rede municipal de 
Vitória da Conquista. (REIS et al., 2005);
Prevalência de dor musculoesquelética 
em professores. (CARDOSO et al., 2009);
Avaliação perceptivo-auditiva e fatores 
associados à alteração vocal em 
professores. (CEBALLOS et al., 2011).

Acidentes de 
trabalho não fatais

Estudo sobre casos anuais de acidentes de trabalho 
não fatais e sua divisão entre os gêneros e tipos de 
contrato, realizado por inquérito de uma amostra 
aleatória da população de Salvador, com idade 
entre 18 e 65 anos.

“Acidentes de trabalhos não fatais: 
diferença de gênero e tipo de contrato 
de trabalho” (SANTANA et al., 2003)

Condições de 
trabalho na 
indústria de 
plástico

Estudo realizado com trabalhadores da indústria de 
plástico da região metropolitana de Salvador que 
evidenciou jornadas estressantes de trabalho, LER 
e doenças do trabalho.

“Mudanças nas formas de produção na 
indústria e a saúde dos trabalhadores” 
(FERNANDES; ASSUNÇÃO; CARVALHO, 2010)

Acidentes de 
trabalho no Brasil

Trabalho de revisão epidemiológica sobre acidentes 
de trabalho fatais e não fatais na população 
brasileira entre 1994 e 2004

“Acidente de trabalho no Brasil entre 
1994 e 2004: uma revisão” (SANTANA; 
NOBRE; WALDVOGEL, 2005)

Agravos à saúde 
de trabalhadores 
artesanais

Trabalho realizado entre 2005 e 2007 na 
comunidade da Ilha de Maré, município de Salvador, 
no qual foram entrevistadas 30 pessoas, todos 
trabalhadores extrativistas de mariscos, sendo 
observado os acidentes e doenças mais frequentes.

“Trabalho artesanal, cadências infernais 
e lesões por esforços repetitivos” 
(PENA; FREITAS; CARDIM, 2011)

Câncer 
ocupacional

Estudo de caso-controle que busca a associação 
entre o desenvolvimento de linfoma não Hodgkin e 
a exposição ocupacional a solventes orgânicos em 
pacientes de Salvador em região – BA.

“Linfoma nao-hodgkin e exposição 
ocupacional a solventes orgânicos” 
(REGO, 1998)

Fonte: elaborado pelos autores.
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introdução

O termo “Medicina Tropical”, criado pelo mineiro Pedro Nava (1949) e posterior-
mente popularizado pelos estudos do médico Antonio Carlos Coni (1952), busca 
nomear o movimento científico do início do século XIX, o qual contestava o de-
terminismo racial e climatológico, corrente de pensamento europeu vigente na 
época, que acreditava haver uma degeneração psíquica e física nos habitantes dos 
trópicos, influenciada pelo clima e pela raça.
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Dessa forma, com o passar do tempo, foram ficando claras e evidentes que 
grande parte das enfermidades eram causadas por agentes parasitários e agravadas 
por determinantes socioeconômicos e raciais. Entre esses fatores, enquadram-se: 
pobreza, desigualdades na educação, higiene e saneamento básico, insegurança 
ocupacional, falta de assistência médica e medidas de prevenção, ambiente favo-
rável para ocorrência das parasitoses, entre outros.

Sendo assim, o final do século XIX representa a decadência da Escola 
Tropicalista Baiana, pelo menos no seu formato original. A verdade é que, no século 
XX, o movimento se metamorfoseou e a história dessa transformação está atrelada 
ao desenvolvimento de um conjunto de instituições, que perpetuaram a promoção 
de pesquisas na área de Medicina Tropical na Bahia. Hoje em dia, existem impor-
tantes avanços que diminuíram significativamente a ocorrência dessas patologias, 
passando a ser negligenciadas pela sociedade e a enfrentar novos desafios.

Contar a história da Medicina Tropical na Bahia é falar sobre o enfrentamento 
dos agentes sociais baianos contra as parasitoses que assolaram e assolam a po-
pulação, essencialmente os grupos de vulnerabilidade social. Sob esse prisma, o 
século XX representou a superação do determinismo científico europeu em rela-
ção às doenças parasitárias e passou a incorporar também os estudos relacionados 
às arboviroses, infecções virais vetorizadas por mosquitos.

Para a narrativa de tais acontecimentos, ressalta-se a colaboração dos ilustres 
médicos e médicas: Achilea Candida Lisboa Bittencourt, patologista e ex-profes-
sora de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB); Ceuci de 
Lima Xavier Nunes, infectologista e atual diretora do Hospital Couto Maia; José 
Carlos Bina de Araújo, infectologista e ex-coordenador da disciplina de Doenças 
Tropicais e Infecciosas da FMB e Ronaldo Ribeiro Jacobina, sanitarista e membro 
titular do Instituto Bahiano de História da Medicina e Ciências Afins, os quais fo-
ram entrevistados com o fito de contribuir com a elaboração deste capítulo.

faculdade de medicina da bahia e fundação gonçalo moniz

No ano de 1865, em Salvador, Bahia, um grupo de médicos começou a se encontrar 
no período da noite, duas vezes por mês. Eles discutiam, dentre outros assuntos, 
progressos na microscopia e na área da Parasitologia e como esse conhecimento 
poderia ser colocado em prática no Brasil (tradução nossa). (PEARD, 1999)

A fim de ampliar a discussão e registrar experiências acerca de doenças 
tropicais, esses médicos fundaram, um ano depois do início dos encontros da agre-
gação, em 1866, a Gazeta Médica da Bahia (GMB). Nesse contexto, tal associação 
foi chamada, em 1949, pelo memorialista Pedro Nava, como “Escola Tropicalista”. 
(JACOBINA et al., 2008)
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Curiosamente, nas reuniões do grupo existia um integrante que ainda não 
era médico. Acadêmico da FMB, Antônio Pacífico Pereira era um estudante que 
compunha a associação que deu origem à Escola Tropicalista Baiana. Pereira foi o 
segundo diretor da GMB, assumindo o cargo de 1867 até 1870, quando entrou em 
processo de preparação para o concurso de professor opositor na Seção de Cirurgia. 
Nesse momento, já era médico graduado pela FMB. (JACOBINA et al., 2008)

Além de Pereira, outros fundadores não somente da “Escola Tropicalista”, 
como também da gazeta, pertenciam a FMB: Januário de Faria, Antônio José 
Alves e Virgílio Damásio eram docentes da faculdade, o que denota uma rela-
ção entre a “escola” e a instituição desde o princípio das ações da congregação 
de médicos, a qual se perpetuou, como será observado ao decorrer da história. 
(JACOBINA et al., 2008)

Em 1876, Pacífico Pereira regressou à direção da revista. Sob sua direção, a 
Gazeta Médica da Bahia teve publicações ininterruptas por 44 anos. Em 1920, no 
entanto, Pereira adoeceu e deixou sua função na GMB, iniciando um período de 
hiato nas publicações da revista, que dura até o seu falecimento, dois anos depois, 
quando a revista retorna sob nova direção. (JACOBINA et al., 2008)

Ademais, faz-se importante a menção de que a Gazeta Médica da Bahia de 
novembro de 1922 foi dedicada de maneira integral a Pacífico. Nela, foram pu-
blicadas homenagens de diversos médicos, como Clementino Rocha Fraga e 
Aristides Novis. Esse último, aliás, formado na FMB tal como seu antecessor na di-
reção da revista, é quem promove esse renascimento da GMB. (FONSECA, [201- ?]; 
JACOBINA et al., 2008)

O professor Novis, catedrático de Fisiologia, mantém publicações regulares 
até 1934, quando a gazeta para de ser publicada. Subsequentemente, os direi-
tos de publicação da revista são transmitidos à FMB a partir dos seus herdeiros. 
(JACOBINA et al., 2008)

No período de inatividade da gazeta, foi criado o Hospital das Clínicas, loca-
lizado no Canela, o qual foi concluído em 1948. O Hospital das Clínicas, que hoje 
chama-se Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (COM-
HUPES), substituiu o Hospital Santa Izabel, em Nazaré, na sua função de local 
para ensino médico da FMB. (TEIXEIRA, 2001)

Surge também a Clínica de Doenças Tropicais e Infecciosas. Conforme Teixeira 
(2001), era possível vivenciar o renascimento da robustez da Escola Tropicalista 
Baiana a partir das atividades realizadas pela clínica, serviço da extinta disciplina 
de Doenças Tropicais e Infecciosas. (TEIXEIRA, 2001)

[...] Eu trabalhei na universidade, na enfermaria de doenças infecciosas e parasitárias, 

onde existiam leitos de isolamento, onde existia todo um grupo profissional, com toda 
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programação acadêmica de visita à enfermaria, revisão de prontuário, visita diária aos 

pacientes, formação de internos, estagiários, internos e residentes. Na verdade, eram 

residentes de Clínica Médica com passagem na enfermaria de doenças infecciosas e pa-

rasitárias. Hoje, não existe mais essa enfermaria, não existe mais leitos de isolamentos. 

Os pacientes são internados em leitos de Clínica Médica de um modo geral [...] O forte 

dos pacientes internados na enfermaria de doenças infecciosas e parasitárias eram as 

chamadas doenças negligenciadas. (José Carlos Bina)1

A estrutura física da clínica foi criada em função dos objetivos de ensino e 
pesquisa determinados para aquele espaço. Havia uma divisão caracterizada 
por: enfermaria, ambulatório, laboratório, sala de administração e a biblioteca. 
(TEIXEIRA, 2012 apud SANTANA, 2013)

No que tange aos recursos humanos, além de médicos agregados do Hospital 
das Clínicas e do Hospital Santa Izabel, um acordo entre a Fundação Gonçalo 
Moniz (FGM) e a reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA) possibilitou a 
transferência de funcionários da FGM para a Clínica, dentre técnicos de laborató-
rio e funcionários de serviços gerais. (TEIXEIRA, 2012 apud SANTANA, 2013)

A disciplina de Doenças Tropicais e Infecciosas foi inserida no currículo da 
FMB, majoritariamente, devido à iniciativa de João Garcez Fróes, primeiro profes-
sor do componente. A partir de 1959, não obstante, a cátedra passou a ser ocupada 
por Aluízio Rosa Prata. (TEIXEIRA, 2001)

[...] Doenças infecciosas e parasitárias fazia parte do departamento de Clínica Médica. 

Era um setor de doenças infecciosas e parasitárias, um setor com enfermaria própria, 

com corpo clínico próprio e toda uma programação acadêmica virada para o ensino das 

doenças infecciosas e parasitárias [...] Você tinha o curso teórico das doenças infeccio-

sas. Era feito no quarto ano de Medicina. Daí em diante você tinha aulas práticas com 

cada turma de 10, 7, 8, 10 alunos com o professor para discutir os casos da enfermaria, 

os casos das doenças, discutir diagnósticos, tratamento etc. O internato já era uma coi-

sa ligada à formação médica mesmo, eles eram responsáveis pelo tratamento do doente 

internado, eram responsáveis para preparar a visita na enfermaria, revisão de pron-

tuário. Sempre sob supervisão de um preceptor do mesmo modo que a residência. (José 

Carlos Bina)

Segundo Teixeira (2012 apud SANTANA, 2013), que foi predecessor de José 
Carlos Bina e sucessor de Aluízio Prata na coordenação da disciplina, o profes-
sor Prata deu ao componente objetividade, correção, senso de responsabilidade 
e ordem, características baseadas no seu trabalho no laboratório, ambulatório e 

1 Entrevista sobre a história da Medicina Tropical na Bahia com José Carlos Bina de Araújo, 
concedida a Antonio Wanderson Vieira Gois e Elvis Paim Ferreira. Salvador (BA), 2 fev. 2021.
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enfermaria da Clínica de Doenças Tropicais e Infecciosas, além do seu ofício no 
Hospital Edgard Santos. Além disso, o docente foi um elemento de considerável 
contribuição para o renascimento da tradicional Escola Tropicalista Baiana

Aluízio Prata era um médico já conhecido nacional e internacionalmente an-
tes de iniciar suas atividades na faculdade. Além de ocupante de uma das cadeiras 
da FMB, foi diretor da FGM, um dos fundadores da Sociedade Latino-Americana 
e da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e um dos primeiros presidentes 
dessa instituição nacional. (TEIXEIRA, 2012 apud SANTANA, 2013)

O antigo diretor da FGM desenvolveu uma série de estudos na área de 
Medicina Tropical, pesquisando em cidades como São Felipe, Caatinga do Moura 
e Jacobina, com atuações em função da concentração das patologias em cada área. 
Os estudos de campo eram realizados em harmonia com as atividades executadas 
no Hospital das Clínicas. O professor Prata criou oportunidades de estudo não só 
nas ciências básicas e na área clínica, como também acerca da epidemiologia da 
esquistossomose, da doença de Chagas e das leishmanioses. (TEIXEIRA, 2001)

[...] Eu costumava viajar com ele para as áreas de campo que ele abriu no estado de Goiás 

e no centro-oeste da Bahia. Professor Prata trabalhou até quase a morte dele. Parecia 

que ia ser eterno, porque pra ele não tinha fim. Ele abria novas áreas e novos estudantes 

e novos cursos como se ele tivesse 50 anos de idade. É um exemplo pra Medicina. Tem 

muitos trabalhos publicados. (José Carlos Bina)

[...] outra coisa importante é a parte que eles fazem de extensão para a zona rural, tra-

balhos de área rural, e isso se iniciou com o professor Aluízio Prata, foi o primeiro quem 

no Brasil, que começou a fazer estudos de endemias em áreas rurais, mas, posterior-

mente, vieram muitas outras, como a leishmaniose e muitas outras doenças. De modo 

que isso é muito importante também: a extensão que eles levam para o interior e tam-

bém vão disseminando conhecimento para os médicos das cidades vizinhas. (Achilea 

Bittencourt)2

Uma valorosa ação da Clínica foi a criação de um curso de pós-graduação 
de Medicina Tropical para médicos, que permaneceu em vigor durante 13 anos. 
A  proposta desse curso era abranger profissionais do interior da Bahia, assim 
como, ocasionalmente, outros estados, outros países da América Latina, da 
África e da Europa. (TEIXEIRA, 2001; TEIXEIRA, 2012 apud SANTANA, 2013) 
Conforme Bittencourt, acerca da influência estrangeira na pós-graduação: 
“[...] no curso, foi muito grande. Teve colaboração de alunos sul-americanos, mas 
vieram professores de fora”.

2 Entrevista sobre a história da Medicina Tropical na Bahia com Achilea Candida Lisboa Bittencourt. 
Entrevista concedida a Elvis Paim Ferreira e João Pedro Assunção. Salvador (BA), 22/01/2021.
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O ensino foi também estendido aos médicos pertencentes a instituições que 
trabalhavam com endemias nacionais e aos que atuavam em áreas rurais. Havia 
um contato constante com pesquisadores de outros estados, a exemplo de João 
Alves Meira e Samuel Pessoa, com estrangeiros, como os da Universidade de 
Cornell, e centros locais, dentre as quais estava a FGM. (TEIXEIRA, 2001)

Porém, os anos de 1968 a 1974 constituem o período no qual a Reforma 
Universitária é proposta, instituída e tentada à consolidação. A UFBA não escapa 
de tal mudança: seu Hospital de Ensino, o Hospital das Clínicas, se transformou. 
Com efeito, houve consequências para a Clínica Tropical, também chamada de 
Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias. (TEIXEIRA, 2001)

Não só o laboratório, como também a enfermaria e o ambulatório, noutro 
tempo, prósperos, definharam. O laboratório, praticamente, fechou suas portas. 
Em determinadas épocas, a enfermaria parou de funcionar, apresentando uma 
grande degradação física, funcional e pessoal que transpareciam em um máximo 
de quatro a seis leitos. Por outro lado, o ambulatório tornou-se parte dos serviços 
ambulatoriais das clínicas médicas e passou a funcionar não mais que uma vez 
por semana. (TEIXEIRA, 2001)

Para além disso, os espaços relativos às salas de aula e a biblioteca passaram a 
ser usados para a instituição de outras atividades. De acordo com Teixeira (2001), 
essa situação significou o esquecimento do empenho por meio do qual se forne-
ceu um estimável serviço à comunidade, tanto através de assistência, quanto de 
pesquisa e ensino. (TEIXEIRA, 2001)

Tal conjuntura provocou o deslocamento de Aluízio Prata e elementos valo-
rosos do corpo clínico da unidade, como Vanize de Oliveira Macêdo, da cidade. 
Permaneceram em Salvador, em contrapartida, nomes como Suraia Hage (bac-
teriologista), Altina Sodré (imunologista) e Vanete Oliveira (parasitologista). 
Todavia, elas se afastaram da Clínica Tropical. Desse modo, formada como uma 
continuação da Escola Tropicalista Baiana, a disciplina de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias se desmembrou e quase desapareceu. (TEIXEIRA, 2001)

[...] Eu não sei o que os gestores pensam a respeito disso. Eu sinto, fico com muita pena em 

ter desaparecido uma enfermaria que era exemplo no Hospital das Clínicas. Era exem-

plo, era querida por todos os estudantes. Todos os estudantes e internos queriam passar 

na enfermaria de doenças infecciosas e parasitárias. E ela desapareceu. Questões que eu 

não sei explicar. (José Carlos Bina)

Nesse ínterim, em 1957, por meio de um convênio a FGM, o Instituto Nacional 
de Endemias Rurais (INERU) e o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) foi fundado o 
Núcleo de Pesquisas da Bahia (NEP), a fim do estudo sobre endemias parasitárias 
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na Bahia. Tal núcleo, futuramente, dará origem ao Centro de Pesquisas Gonçalo 
Moniz (CPqGM). (SANTANA, 2013)

[...] Gostaria de lembrar que a Fiocruz iniciou-se propriamente em 1915 com o Instituto 

Bacteriológico, Antirrábico e Vacinogênico, por lei estadual, sob a direção de Gonçalo 

Moniz, no bairro do Canela. Em 1950, o Instituto denominou-se Fundação Gonçalo 

Moniz, destinada a manter e desenvolver os serviços de Saúde Pública, com foco em exa-

mes laboratoriais e produção de vacinas e soros em colaboração com a universidade. 

(Achilea Bittencourt)

Comparado ao mito da Fênix por Jacobina e demais autores (2008), publicações 
voltam a ser realizadas na GMB no ano de 1966. Nesse viés, a retirada da revista do 
repouso no qual se encontrava foi efeito da atitude do prof. Aluízio Prata, em cola-
boração com os professores Heonir Rocha e Zilton Andrade. Em 1970, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) incorpora o NEP e ele passa a ser denominado Centro de 
Pesquisas Gonçalo Moniz. (JACOBINA et al., 2008; SANTANA, 2013)

[...] Há um certo debacle, que é quando a gazeta vai para a universidade, a faculdade. 

Aí ela se fraqueja. Ela não honra a tradição da revista, não assume. Mas, aí, começa a 

reativar de novo e, quando chega, como você lembrou bem, nos anos 1960, 1970, isso se 

aflora. Esse passado, ele não pode ser abolido. (Ronaldo Jacobina)3

Publicações anuais a fim de registrar a produção científica resultantes dos es-
tudos realizados pelos tropicalistas baianos na gazeta ocorrem até 1972. Em 1976, 
uma edição avulsa foi publicada, contudo, é também quando a revista cessou no-
vamente suas atividades. Por outro lado, é apenas em 1980 que o CPqGM passa 
a categoria de Unidade Técnico-científica da Fiocruz. (JACOBINA et al., 2008; 
SANTANA, 2013)

Consoante Teixeira (2001), a FGM, unidade de pesquisa da Fiocruz na Bahia, 
foi a instituição que promoveu o renascimento da pesquisa das doenças tropicais 
no estado. Além disso, a FGM e a Escola Tropicalista Baiana exerceram influência 
na implantação do modelo de pesquisa médica na Bahia. (TEIXEIRA, 2001)

[...] não há dúvida de que, na Fundação Gonçalo Moniz, existem trabalhos fora das 

doenças tropicais, mas os principais, o maior número de trabalhos da Fiocruz, é sobre 

doenças tropicais. doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, calazar, e muitas 

3 Entrevista sobre a história da Medicina Tropical na Bahia com Ronaldo Ribeiro Jacobina. 
Entrevista concedida a Antonio Wanderson Vieira Gois e Elvis Paim Ferreira. Salvador (BA), 
1 fev. 2021.
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outras. E como eu disse a vocês. Toda epidemia que aparece aqui [Salvador], as mais 

recentes, a Fiocruz tá no meio. (Achilea Bittencourt)

O CPqGM colaborou com a formação de um só núcleo de pesquisa acerca de 
doenças tropicais na Bahia. Essa organização foi fruto de contribuições dos tro-
picalistas da FGM da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em conjunto com a 
Clínica de Doenças Tropicais e Infecciosas da FMB, além da Escola Tropicalista da 
Bahia, que pode ser também chamada Escola Nova. (SANTANA, 2013)

Tal parceria representa uma nova fase da Escola Tropicalista Baiana e nela 
participavam nomes como Octavio Mangabeira Filho, Aluízio Prata, Rodolfo 
Teixeira, Zilton Andrade, Eurydice Pires de Sant’Anna, Achilea Bittencourt, Sonia 
Andrade e Ítalo Sherlock. (SANTANA, 2013)

Em muitas ocasiões, foi possível observar uma harmonia na colaboração entre 
a FGM e a FMB. Assim, apesar da não existência de um vínculo que ligasse as duas 
instituições administrativamente, ocorria uma influência recíproca entre a FGM e 
a FMB, que refletia, por exemplo, no estímulo à pesquisa e à qualificação do ensi-
no na faculdade. (SANTANA, 2013; TEIXEIRA, 2001)

Isso pôde ser observado pela existência de projetos de pesquisa em comum 
e de cursos nos quais participavam membros das duas instituições. Havia pro-
fessores, inclusive, que fizeram parte considerável de sua formação básica na 
fundação. Dessa forma, o interesse pelo estudo em áreas endêmicas, onde estavam 
concentradas, por exemplo, patologias como a doença de Chagas, a esquistosso-
mose e a leishmaniose foi suscitado no ambiente universitário. (SANTANA, 2013; 
TEIXEIRA, 2001)

[...] eu fiquei dentro de uma fundação que era espetacular, muito boa. Quer dizer, não 

era da proporção da Fiocruz hoje, mas em menor escala, era uma coisa semelhante em 

que havia um interesse em ensinar e havia uma série de pessoas estudando e interes-

sadas no estudo, na ciência, de modo que isso foi muito útil para mim, para ter uma 

formação espetacular. (Achilea Bittencourt)

A FGM e a FMB formavam uma cooperação que compartilhava o mesmo obje-
tivo. A responsabilidade da sociedade médica era pressionada por razões sociais. 
Buscava-se um maior entendimento acerca de endemias que afligiam, sobretu-
do, populações marginalizadas e de baixa renda de regiões rurais. Nesse sentido, 
o centro de pesquisas de doenças infecciosas e parasitárias foi formado, local 
onde eram exercidas atividades de ordem científica e cultural. (SANTANA, 2013; 
TEIXEIRA, 2001)

Convém dizer que a FGM funcionou também como um núcleo editorial. 
Destarte, nela, foram impressos teses, trabalhos científicos e revistas especiali-
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zadas, a exemplo do Boletim da Fundação Gonçalo Moniz, dos Arquivos do IBIT 
(Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose) e da própria Gazeta Médica 
da Bahia. (TEIXEIRA, 2001)

A FGM renovou o interesse por laboratórios associados à ciências básicas, 
como Parasitologia, Microbiologia, Virologia e Anatomia Patológica. Esse apri-
moramento em tais áreas favoreceu o surgimento de vocações. Destacamos a 
importância do desenvolvimento dos laboratórios de Anatomia Patológica, nes-
se contexto, para o desenvolvimento dos estudos acerca da Medicina Tropical. 
(TEIXEIRA, 2001)

[...] A FGM era uma instituição fabulosa em que os professores, laboratórios, tinham 

a disposição de abrir as portas para os alunos. Eu ia então durante todos os horá-

rios vagos da universidade e aquelas aulas que não valiam para nada. Realmente, 

tem umas que não serviam. Eu ia para a Fiocruz. Então, lá eu estagiei, eu aprendi 

Histologia. Até auxiliei Piva [Nestor Piva, ministrou o primeiro curso equiparado de 

Histologia de Salvador] no curso porque eu me dediquei muito, fiquei entusiasmada, 

eu frequentei laboratório de hematologia, aprendi a fazer alguns exames, laborató-

rio de parasitologia. Aprendi a fazer exame de fezes e ver os helmintos antes de fazer 

o curso de Parasitologia. Vi o laboratório de Micologia, que me entusiasmou muito. 

(Achilea Bittencourt)

A priori, vale lembrar que um dos fundamentos usados, no século XIX, pela tría-
de de Medicina Tropical mais famosa na Bahia (Paterson, Wucherer e Silva Lima) 
tinha como base em suas práticas, as análises de Anatomia Patológica. No século 
passado, a área de Anatomia Patológica da FMB começou a ser considerada uma 
das áreas mais produtivas da faculdade sob a condução do prof. Zilton Andrade, 
com um grande número de publicações de nível notável. (SANTANA, 2013)

Desde os primórdios da construção científica estruturada pela Medicina na 
Bahia, a temática doenças tropicais fora bastante presente na formação de mé-
dicos e cientistas brasileiros, principalmente na Bahia, aspecto evidenciado pelo 
histórico curricular dos pesquisadores citados neste capítulo, correspondendo 
assim, anseios de uma sociedade afligida por epidemias que compõe as doenças 
tropicais. (ANDRADE; ANDRADE, 2007)

Voltando no tempo, para o início das atividades de Patologia na UFBA, é remo-
ta à criação da bicentenária FMB o ensino da então Anatomia Patológica, visto que, 
na concepção eurocêntrica que a ciência e o ensino dessa época bebiam, já havia 
um certo avanço nas técnicas e tecnologias da prática da Patologia. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007)

Do ponto de vista dos avanços técnicos e didáticos abordada no ensino, 
divide-se a Patologia em dois períodos, antes do século XX e após século XX: o pri-
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meiro com ensino puramente teórico e morfológico, embasado na ciência alemã 
e o segundo período é marcado pela composição prática do ensino da Patologia, 
da aplicabilidade clínica e diagnóstica além da consolidação de uma ciência base 
para o curso médico. (ANDRADE; ANDRADE, 2007)

Marcando a Patologia do século XX, na primeira metade deste século, temos 
grandes nomes como Guilherme Pereira Rebelo, Mário Andréa dos Santos, Leôncio 
Pinto, José Coelho dos Santos, médicos que antecedem a criação do então atual 
HUPES. Esse marco de criação do HUPES, torna-se importante por aproximar o 
serviço de Patologia da época com o ensino da patológica na formação médica 
da FMB e dando início a Patologia da segunda metade do século XX. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007)

[...] Nós temos que dividir o século XX em duas partes: a primeira metade e a segunda 

metade [...] Vamos considerar agora a segunda metade do século XX. Aí, vem a mi-

nha mente várias pessoas, mas eu acho que vou citar aqueles, que foram, digamos, 

propulsores, que criaram o ensino, que divulgaram o ensino e fizeram com que sur-

gissem vários novos pesquisadores. Então, eu falo de Zilton Andrade na Patologia, 

mas não na época da Fiocruz, na época em que ele estava no Hospital Universitário, 

trabalhando e, depois, dirigindo o serviço de Anatomia Patológica. Isso, Zilton 

Andrade de um lado, do outro lado, o professor Aluízio Prata. (Achilea Bittencourt)

Na segunda metade do século XX, destacam-se os médicos e professo-
res Raphaelle Stigliani, Franz von Lichtemberg, Clarival do Prado Valadares, 
Jorge P. Studart, Zilton A. Andrade e Anibal Silvany Filho, ambos atuantes no 
Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas que hoje é o HUPES. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007)

[...] esqueceram que existiu um marco na Patologia Tropical, que foi o serviço de 

Patologia e de Anatomia Patológica do HUPES no período em que trabalhou lá Zilton 

Andrade. [...] esse foi o marco das doenças tropicais. A atuação de Zilton na Fiocruz foi 

grande, inclusive, a parte experimental foi mais feita até na Fiocruz, mas os trabalhos 

básicos: sobre doença de Chagas, esquistossomose, e outras patologias, foi no serviço de 

Patologia, que tem que ser considerado isso. (Achilea Bittencourt)

Visando suprir a necessidade de conhecimentos e aprimoramento na prática 
das análises patológicas, visto que nessa época, o ensino da Patologia era ainda teó-
rico e sem prática, criou-se o primeiro curso equiparado de Anatomia Patológica, 
que podia ser ministrado oficialmente para um grupo de alunos por um profes-
sor que fosse livre-docente, que na época era o prof. Silvany Filho. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007)
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[...] teve o primeiro curso de Histologia, primeiro curso equiparado de Histologia, por-

que o curso de Histologia da faculdade de Patologia não funcionava, né?! [...] no ter-

ceiro ano eu fiquei direto em Anatomia Patológica, direto quer dizer o tempo todo em 

Anatomia Patológica quando não estava na universidade com o professor Annibal 

Muniz Silvany Filho, inclusive ajudei a organizar a parte prática do primeiro curso 

equiparado de Patologia. (Achilea Bittencourt)

A partir dos anseios para o fomento da prática e ensino da Patologia, tanto 
no âmbito acadêmico da FMB quanto no âmbito do serviço de HUPES, iniciou-se 
o processo de formação de especialistas em Patologia fomentada pela criação da 
residência de Clínica Médica no HUPES e mais tarde com a criação da Residência 
Médica em Patologia, período de bastante crescimento científico e intercâmbio de 
médicos na área das doenças tropicais. (ANDRADE; ANDRADE, 2007)

[...] gostaria de dizer, falando sobre experiência estrangeira, que Valladares, Zilton 

e Silvany, todos os três fizeram curso nos Estados Unidos, tiveram uma oportunida-

de que eu não quis ter na época por problemas particulares, mas todos os três fize-

ram curso nos Estados Unidos e trouxeram a experiência americana para nós, que, 

aliás, a Patologia americana, nem se compara, estava muito mais evoluída do que na 

Bahia, que praticamente era só da época de Pirajá da Silva. Então, você vê a diferença. 

(Achilea Bittencourt)

Em 1970, após luta do movimento estudantil da FMB insatisfeitos com a 
estrutura do ensino de Patologia, junto com a Reforma Universitária, criou-se 
o departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal, absorvendo, as-
sim, os médicos patologistas do serviço de Patologia do HUPES e juntando o 
ensino com a pesquisa e a rotina prática do serviço de Patologia. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007)

Vale ressaltar que o ápice do ensino da Anatomia Patológica aliado à prática 
e pesquisa tanto para formação de especialistas como para a formação de médi-
cos, consolidou-se sob administração do prof. Zilton A. Andrade. (ANDRADE; 
ANDRADE, 2007) Consoante Bittencourt: “[...] O serviço de Patologia era excessi-
vamente voltado para ensino. Não só de patologista, muitos clínicos usufruíram do 
ensino da anatomia patológica nesse período em que o prof. Zilton Andrade dirigiu 
o serviço”.

Sua linha de trabalho mais importante estava envolvida na análise de proble-
mas ligados às maiores endemias brasileiras, sob a óptica particular da anatomia 
patológica. Fora o prof. Andrade, evidenciam-se vários patologistas, também asso-
ciados a pesquisa, a exemplo Sérgio Santana, Sonia Andrade e Achilea Bittencourt. 
(SANTANA, 2013)
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Em 1984, o índice bibliográfico cumulativo da GMB é apresentado não só no 
XX Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, como no primei-
ro congresso realizado pela Sociedade Latino-Americana de Medicina Tropical. 
Esse índice foi editado pelo dr. Rodolfo dos Santos Teixeira e por Eurydice Pires 
de Sant’Anna, os quais eram, respectivamente, na época, prof. adjunto da Clínica 
Tropical e profa. da Escola de Biblioteconomia e Documentação da UFBA, além de 
chefe da biblioteca da FGM. (SANTANA, 2013)

No mesmo ano, os professores Teixeira e Sant’Anna organizaram o índice 
cumulativo de 1866 até 1976, mencionado um total de 3.870 trabalhos, os quais 
haviam sido publicados nesse intervalo, que foram distribuídos em oito volumes. 
Já no século XXI, em 2002, a dra. Luciana Bastianelli digitalizou os trabalhos pu-
blicados até 1976 em formato CD-Rom, além de alguns textos em livro impresso, 
por solicitação do professor dr. Rodolfo Teixeira. Esse material foi publicado pela 
editora Contexto do seu estabelecimento presente em Salvador. (SANTANA, 2013; 
TAVARES-NETO, 2008)

No ano de 2004, a GMB retorna com periodicidade semestral por ação do prof. 
José Tavares-Neto, na época, diretor da FMB. O recomeço em 2004 esteve associa-
do, a princípio, à compilação das teses doutorais de titulados da FMB, datadas de 
1840 a 1928, uma vez que um maior grau de cientificidade é atribuído a tais traba-
lhos, considerados fundamentação para o ensino médico no Brasil. (JACOBINA 
et al., 2008; TAVARES-NETO, 2008)

Em 2008, ano de grande simbolismo associado à comemoração do bicente-
nário da FMB, foram disponibilizados, com colaboração da prof. Aldina Barral, as 
pesquisas publicadas na GMB que foram digitalizados por Bastianelli, assim como 
números mais recentes, a exemplo dos que podem ser consultados através do site 
da GMB.4 (TAVARES-NETO, 2008)

[...] ele [Tavares] foi nos Estados Unidos. Os caras, lá, numa universidade americana ti-

nham, digital, eletronicamente, toda escaneada a gazeta. Quando ele contou isso: ‘isso 

é uma vergonha’. Os caras têm lá nos Estados Unidos e nós não temos aqui [...] E ele, você 

vê que Tavares, ele é membro dessa nova geração tropicalista, e ele conseguiu fazer, não 

só a Luciana Bastianelli botar eletronicamente disponibilizada toda a coleção antiga, 

como retomar e criar essa revista. (Ronaldo Jacobina)

[...] Ela prestou muito serviço, mas a revista, infelizmente, está tendo muitas inter-

rupções e eu tenho muito pouca esperança porque, por falta de dinheiro, falta de um 

grupo grande interessado e permanente para a edição dessa revista, eu tenho muito 

4 Ver em: http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia.

http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia
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pouca esperança de que ela continue a servir a classe médica como serviu antigamente. 

(Achilea Bittencourt)

instituto couto maia

Na história da Medicina Tropical na Bahia, o Instituto Couto Maia (ICOM) pos-
sui relevância por ser referência estadual em doenças infecciosas e parasitárias, 
bem como sua trajetória confluir com a história das epidemias e aparecimento de 
doenças tropicais na Bahia. Contudo, tendo em vista que o ICOM foi fundado após 
a fusão dos hospitais Couto Maia e Dom Rodrigo de Menezes, devemos analisar, 
primeiramente, a contribuição dessas duas instituições para essa história.

A situação que a Bahia se encontrava em meados do século XIX, período de 
fundação das instituições que se tornariam os dois hospitais mais adiante, não era 
fácil. As epidemias de febre amarela, em 1850, e da cólera, em 1855, agravaram a 
crise econômica da época, por dizimarem grande quantidade de vidas, e alteraram 
as relações afetivas, visto que, por exemplo, os enterros não eram mais realizados 
nas igrejas e sim em cemitérios. (CHAVES, 2001; DAVID, 1993) Mas essas relações 
estavam prestes a se tornarem ainda mais complicadas.

Novas medidas de higiene começaram a fazer parte do cotidiano da população 
baiana, em especial a soteropolitana, já que os focos epidêmicos estavam relacio-
nados principalmente aos navios e tripulantes que aportavam no porto. (ALVES, 
2014) Esse cenário acentuava-se pela deficitária condição sanitária da cidade, com 
esgotos a céu aberto e grande quantidade de lixo nas vias públicas. (FIGUEIREDO, 
2010) Nesse contexto, as autoridades implementaram duas ações centrais para 
controlar a proliferação da epidemia: o Hospital de Isolamento, focado no tra-
tamento dos doentes, e as medidas focadas nos navios, como a quarentena e o 
Desinfectório de Mont-Serrat. (ALVES, 2014)

O desinfectório objetivava realizar práticas de desinfecção de bagagens e tri-
pulantes oriundos de portos infectados pela epidemia de febre amarela. Além 
disso, a Comissão de Higiene Pública solicitava ao presidente da província a qua-
rentena dos navios suspeitos de contaminação. (ALVES, 2014) Sobre esta última 
ação, havia resistência dos comandantes dos navios, visto que tal procedimento 
atrasava as viagens de exportação e importação dos produtos e eles eram a favor 
do comércio livre no Brasil. (CHAVES, 2001)

Já os hospitais de isolamento foram fundados pela preocupação das autorida-
des em ter um lugar específico para acolher os doentes das epidemias. Na visão 
vigente na época, era essencial que esse local fosse afastado da cidade, de forma a 
proteger a população. (FIGUEIREDO, 2010)
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Ressalta-se as duas teorias principais sobre contágios e infecções na época: 
os infeccionistas, que defendiam que os miasmas – produtos presentes no ar, 
oriundos da decomposição de animais e vegetais – originavam as doenças; já os 
contagionistas, apoiavam a tese de que as doenças surgiam através de um veneno 
específico que podia se reproduzir no enfermo e, em seguida, se propagar na co-
munidade. (ALMEIDA, M., 1998)

A Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) participou desse debate na época, 
tendo em vista duas teses produzidas por seus formandos. Em 1850, Henrique 
Alvares dos Santos, através da tese A epidemia que reinou de 1849 a 1850 na cidade 
da Bahia, em que versou sobre a febre amarela, argumentou que os miasmas eram 
responsáveis pelo seu desenvolvimento e que a doença não tinha sido importa-
da. (FIGUEIREDO, 2010) Já em 1856, Francisco José Teixeira Filho defende a tese 
A Cholera morbus asiática será contagiosa ou não?, em que discorreu que as doen-
ças contagiosas pudessem ser transmitidas por objetos usados pelos enfermos e 
também pelo contato direto, defendendo, portanto, a teoria dos contagionistas. 
(DAVID, 1993)

É nesse contexto que, em 1853, é fundado o Hospital de Mont-Serrat. Nesse 
período, devido à sua ligação com o isolamento, acolhimento e tratamento dos 
acometidos pelas epidemias do século XIX, o local passa a ser referenciado como 
Hospital de Isolamento de Mont-Serrat (HIMS). O local de instalação foi escolhi-
do levando em consideração os modelos de explicações das doenças, elaborados 
tanto pelos infeccionistas, como também pelos contagionistas. Dessa forma, o 
Alto de Mont-Serrat foi escolhido para abrigar o hospital pela distância do centro 
da cidade, ausência de residências ou comércios perto e pela localização, pois se 
acreditava que o arvoredo ao seu redor e os ventos trazidos pelo mar tornariam o 
ar puro e leve, dispersando as epidemias. (FIGUEIREDO, 2010)

A rotina do HIMS durante os momentos de epidemia ocorria conforme a de-
manda, de modo a lembrar os hospitais de campanha para tratamento das vítimas 
da covid-19. Após a alta do último doente, contava-se 30 dias para o fechamen-
to temporário do hospital, caso não houvesse admissão de novos pacientes. 
Em   seguida, ele reabriria somente se houvesse procura. (FIGUEIREDO, 2010) 
Havia também uma questão financeira envolvida nos fechamentos temporários 
do HIMS, devido à “[...] falta de recursos financeiros para manter um corpo per-
manente de funcionários, prover alimentação e o tratamento dos doentes, bem 
como o asseio e conservação do espaço hospitalar”. (SOUZA, 2009, p. 61)

O seu funcionamento, de início, era bastante precário, em casas arrenda-
das pelo governo provincial, atuando durante os períodos de ondas epidêmicas, 
como cólera e febre amarela. Posteriormente, foi necessário aumentar a capaci-
dade hospitalar e torná-lo permanente, frente às demandas de epidemias como 
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varíola, peste bubônica e beribéri, bem como o aumento do fluxo hidroviá-
rio de embarcações nacionais e internacionais. Naquela época, a cidade ainda 
carecia imensamente de saneamento básico, como no manejo de resíduos orgâ-
nicos e esgotamento sanitário, fatores que colaboram para o contágio de doenças. 
(FIGUEIREDO, 2013)

Com a fundação do HIMS e suas atividades, foram necessárias outras insta-
lações de suporte, como um cemitério anexo ao hospital, que preveniu os riscos 
de contaminação da população por conta da circulação dos corpos das vítimas de 
doenças infecciosas pelas vias municipais até o cemitério da Massaranduba. Essa 
iniciativa se baseava tanto na crença nos miasmas como fontes das moléstias, 
quanto na teoria do contágio. (ALMEIDA, M., 1998) Outra instalação comple-
mentar foi uma ponte de desembarque na ponta de Mont-Serrat levantada para 
encaminhar os enfermos aportados em direção ao hospital pelo mar. Além disso, 
houve também o Instituto Bacteriológico, a zona impura, o Posto de Saúde nº 2, 
a Hospedaria de Imigrantes, além da abertura de ruas e criação da linha do bonde. 
(FIGUEIREDO, 2013)

Entre 1911 e 1936, o HIMS foi gerenciado por Augusto de Couto Maia, médico 
que dedicou a sua vida à instituição. Antes de ser diretor, em 1904 o médico atuou 
no hospital como responsável pela enfermaria de emergência para isolamento de 
pacientes com peste bubônica. Suas contribuições nas ideias a respeito da cons-
trução e administração do HIMS evidenciam um conflito importante entre os 
modelos hospitalares brasileiro e europeu. Esse embate surgiu principalmente nas 
discussões acerca da construção do Pavilhão Pasteur Grancher na chácara Accioly, 
uma das obras idealizadas para a ampliação do hospital. (FIGUEIREDO, 2010)

Em 1912, Augusto de Couto Maia, juntamente com o secretário da saúde Pinto 
de Carvalho posicionaram-se contra a existência do pavilhão nos moldes em que 
estava sendo pensado. A obra arquitetônica focada nos moldes europeus visava 
pavilhões fechados, mais apropriado para o clima frio, e sem preparo suficiente 
para as trocas de equipamentos de proteção individuais, como botas e aventais, 
para evitar que os profissionais da saúde fossem um vetor de contaminação en-
tre indivíduos com enfermidades diferentes. (FIGUEIREDO, 2010) Por fim, outro 
ponto que o diretor do HIMS defendeu foi em relação às consequências do isola-
mento para os doentes, afirmando:

[...] o que seria um pobre homem do povo sem instrução nem hábito de 

leitura, no mais das vezes sem saber ler, engaiolado numa estufa, sob o 

calor temível de um sol de verão num clima como o nosso, sem uma con-

versa para amenisar-lhe a vida, sem companhia de pessoa alguma, num 

isolamento desolador, triste, tudo isso concorrendo para serem agravados 

os seus padecimentos. (APEB, 1912, p. 164 apud FIGUEIREDO, 2010, p. 86)
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Convém enfatizar que Augusto Maia, apesar de ter estudado na FMB, conti-
nuava a aperfeiçoar o seu conhecimento, com intercâmbios na Europa, sempre 
buscando uma forma de estruturar e aplicar a Medicina em diferentes perspecti-
vas sociais. (FIGUEIREDO, 2010) Ceuci Nunes, infectologista e diretora do ICOM 
desde 2007 até a atualidade (2021), afirma que “ele [Couto Maia] soube levar para o 
Couto Maia todos os médicos de destaque na época”,5 o que demonstra o empenho 
do médico para com as epidemias que assolavam a cidade naqueles anos, e em 
fortalecer o berço da Medicina Tropical na Bahia. Prova disso foi a dedicação ao 
construir o novo HIMS. A necessidade surgiu pelo fato de o Hospital de Isolamento 
começar a tratar outras doenças além da febre amarela. Devido à grande demanda, 
não bastava apenas reformas do local, mas sim uma nova estruturação, visto que 
a sua função social estava em processo de expansão. Sobre essa questão, Uzêda 
(1992, p. 31) destaca:

Este hospital de isolamento era um componente fundamental dentro da 

política da medicina urbana, pois para ele deveria afluir toda a espécie de 

agente contagioso e, assim, livrar a cidade do perigo.

Assim, em 1917, a obra iniciou. Em 1920, as obras dos cinco pavilhões do hospi-
tal foram inauguradas. Contudo, o local ainda não podia receber os doentes, pois 
recursos básicos como luz, água, gás e esgoto não estavam instalados. A obra per-
maneceu em processo de deterioração, com rachaduras nas paredes e vigas de aço 
corroídas até 1924. Apenas quando Góes Calmon assumiu o governo da Bahia, em 
1924, a obra foi reiniciada. Dessa forma, em 1º de janeiro de 1926 o novo HIMS foi 
aberto. Augusto Maia dirigiu o HIMS até 1936 e, ainda vivo, foi homenageado com 
o nome da instituição à qual se dedicou, passando a ser então o Hospital Couto 
Maia. (FIGUEIREDO, 2010)

Além da história do HIMS e posterior Hospital Couto Maia, também convém 
analisarmos outro hospital de isolamento da época: o Hospital São Cristóvão dos 
Lázaros, na Quinta dos Padres (Baixa de Quintas), o antigo leprosário de Salvador, 
dedicado aos cuidados dos pacientes com hanseníase. (SANTOS, 2005)

Os leprosários eram locais que davam assistência e segregavam os indivíduos 
com hanseníase, chamada de lepra naquela época, do restante da sociedade. Em 
Salvador, assim como em outros locais, o imaginário social acerca de tal doença 
estava associado ao temor e repulsa, visto que restava poucos locais de assistência 
aos doentes e esses “[...] vagavam pelas ruas da cidade e portarias dos conventos a 
pedir esmolas”. (RIOS, 2001, p. 132)

5 Entrevista sobre a história da Medicina Tropical na Bahia com Ceuci de Lima Xavier Nunes, 
concedida a Elvis Paim Ferreira e Giovanna Harzer Santana. Salvador, BA. 26 jan. 2021.
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Tendo em vista essa situação, em 1784, o governador da Bahia, dom Rodrigo 
José de Menezes, decide fundar um hospital para acolher esses indivíduos. O local 
escolhido é a Quinta dos Padres (atual Baixa de Quintas), antigo local de repouso 
dos jesuítas, por esta localidade ser afastada da cidade. (SANTOS, 2005)

A história do tratamento desses indivíduos começa a mudar em 1938, quan-
do a Sociedade Baiana de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra recebe 
a doação de terras da Fazenda Águas Claras, local onde começa a construção do 
Hospital Colônia Dom Rodrigo de Menezes. O local contava com prefeitura, tea-
tro, biblioteca e tinha como premissa o tratamento humanizado desses pacientes. 
Dessa forma, em 1949, os doentes são transferidos para o Hospital Dom Rodrigo de 
Menezes, e o leprosário fecha suas portas. (SANTOS, 2005)

Nesse período, mais precisamente em 1948, o Hospital Couto Maia criou o seu 
núcleo de estudos, firmando-se como um hospital que, além de promover assis-
tência ímpar para as patologias infecciosas e parasitárias, também servia de fonte 
de conhecimento e pesquisa para as escolas médicas da Bahia. (SILVA, 2013)

Acerca das contribuições para a área da Medicina Tropical, Ceuci Nunes res-
salta que essa é uma contribuição histórica, uma vez que diversas teses sobre 
doenças tropicais foram desenvolvidas no Hospital Couto Maia. Destaca, ainda, 
o papel do hospital no desenvolvimento de vacinas para a meningite, em que 
“foram estudados os pacientes com meningite do Hospital Couto Maia, que, histo-
ricamente, era um hospital que internava [...] 72% dos casos de meningite [...] do 
estado da Bahia”. Conta também que a instituição foi essencial para o combate à 
leptospirose, uma vez que desenvolveu, junto à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
um teste rápido para a doença.

É evidente que o Hospital Couto Maia tem uma vasta produção científica 
nessa área, contribuindo, portanto, para o fortalecimento da Medicina Tropical 
na Bahia. Ao analisar as pesquisas realizadas no hospital entre 1951 e 2011, 
observa-se que os três primeiros temas com maior frequência de estudos são 
doenças tropicais: meningites/meningoencefalites, leptospiroses e febre tifoide.  
(SILVA, 2013)

Na essência do seu funcionamento, o Hospital Couto Maia mantém uma 
equipe com expertise na área de doenças infecciosas e parasitárias que é extrema-
mente importante para, hoje, essa instituição ser referência. Acerca dessa cultura, 
a diretoria do hospital relata que esse conhecimento não se restringe somente à 
equipe de profissionais da área da saúde, mas também a todos que atuam no local, 
e é importante para atingir os resultados de êxito no tratamento, visto que muitas 
patologias agudas necessitam de rápidas intervenções.

Desde a sua fundação até a atualidade, o Hospital Couto Maia teve diversas 
mudanças. Ceuci Nunes conta que, desde a década de 1970, já havia a necessi-
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dade de um novo Couto Maia e isso se dava pela estrutura precária do hospital, 
que impossibilitava, inclusive, o cumprimento das novas normas da vigilância 
sanitária. Já no século XXI, a exclusão causada pelos leprosários que “funciona-
vam como uma microcidade”, começou a ser questionada e vários destes locais 
foram fechados. Então, surgiu a ideia de fundir o Hospital Colônia Dom Rodrigo 
de Menezes e o Hospital Couto Maia, já que ambos prestavam assistência aos 
mesmos tipos de doenças.

Dessa forma, em 2012 alguns pacientes do Hospital Dom Rodrigo de Menezes 
foram transferidos para o Hospital Couto Maia. Em 2013, o Hospital Dom Rodrigo 
de Menezes foi desativado completamente, para dar lugar ao ICOM, que foi inau-
gurado em 2018.

Porém, desde março de 2020 o ICOM enfrenta novos desafios. Na pandemia 
por SARS-CoV-2, o instituto conseguiu, não apenas ser o primeiro na Bahia a rees-
truturar o seu funcionamento para atuar como hospital de referência na área, 
como também atua na vanguarda na criação de protocolos e educação em saúde 
para a população em geral. Sobre essa questão, Ceuci Nunes evidencia como o 
Sistema Único de Saúde (SUS) foi parte essencial para esses resultados:

Na verdade, na Bahia, nós fomos o primeiro hospital a ser transformado em hospital 

covid. É importante a gente dizer isso, pra ficar, inclusive, relatado, que só foi possível 

isso porque a gente tem um SUS, um Sistema Único de Saúde. [...] a gente tem uma re-

gulação de pacientes que é unificada. Isso é extremamente importante. (Ceuci Nunes)

Além da criação de vídeos sobre utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), divulgados amplamente para a população, a equipe do ICOM 
também foi procurada para orientar diversas unidades de saúde acerca do manejo 
dos pacientes, servindo de modelo mesmo em um período tão difícil.

Portanto, é evidente o papel primordial que o Hospital Couto Maia e atual 
ICOM possuem na fortificação da Medicina Tropical na Bahia.

atualidades da pesquisa em medicina tropical

A prevalência de doenças tropicais negligenciadas (DTNs) no mundo é desigual-
mente distribuída. Essas doenças são mais prevalentes na América Latina, Caribe, 
África e Ásia. (DUJARDIN et al., 2010) É importante destacar a distribuição espa-
cial da prevalência, e em especial a mortalidade relacionada às DTNs, que está 
associada com menores condições socioeconômicas e sanitárias, bem como in-
dicadores climáticos dos países em regiões tropicais e referentes às mudanças 
ambientais. (ALMEIDA, T. et al., 2017)
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Mesmo no século XXI, com avanços em tratamentos e métodos diagnósticos 
para diversas patologias, a situação epidemiológica do Brasil aponta que o país 
é o responsável pela maior carga de doença devida às doenças tropicais negli-
genciadas na América Latina e no Caribe. (MARTINS-MELO; RAMOS JÚNIOR; 
HEUKELBACH, 2016) No caso da dengue, por exemplo, estima-se que 40% a 63% 
de todos os casos da América Latina ocorrem no Brasil. Em outras doenças, como 
a esquistossomose, esse percentual é ainda mais elevado, chegando a até 96%. 
(MELO, 2015)

Nesse contexto, a falta de políticas públicas estruturadas e eficazes para o 
enfrentamento a essas doenças torna a situação ainda mais crítica. Apesar da 
substancial mortalidade em decorrência desse cenário e do potencial risco de 100 
milhões de pessoas desenvolverem uma ou mais DTNs no Brasil, ainda há o des-
compasso entre investimento atual em pesquisa na área e a conjuntura em que o 
país se encontra. (PEDRIQUE et al., 2013)

Um estudo analisou os bancos de dados da Agência Europeia de Medicamentos, 
Food and Drug Administration nos Estados Unidos, e também as agências regula-
tórias dos países signatários da Convenção de Inspeção Farmacêutica e Esquema 
de Cooperação em Inspeção Farmacêutica, do qual o Brasil faz parte. A investiga-
ção considerou os medicamentos e vacinas aprovados por essas instituições entre 
2000 e 2011 e concluiu que, dos 850 novos produtos terapêuticos registrados nesse 
período, apenas 37 (4%) eram destinados para doenças tropicais negligenciadas. 
Vale ressaltar que a carga global dessas doenças seja estimada em 11%. (PEDRIQUE 
et al., 2013)

Todavia, ao analisar a tendência de desenvolvimento de medicamentos e va-
cinas entre 1975 e 1999, observa-se que apenas 1,1% dos métodos farmacêuticos 
aprovados foram destinados para DTNs. (TROUILLIER et al., 2002) Dessa forma, 
há evidência de uma ligeira melhora ao longo dos anos. Contudo, também se 
observa a ratificação do desequilíbrio e insuficiência persistentes no desenvolvi-
mento da terapêutica adequada para essas doenças.

No Brasil, observa-se a convergência entre as doenças tropicais negligencia-
das estudadas pelos pesquisadores e o Plano Nacional de Saúde. Ou seja, há o 
alinhamento entre o perfil da produção científica brasileira sobre o assunto e as 
necessidades da população, ainda que existam doenças chamadas de “ultranegli-
genciadas”, devido à baixa abordagem tanto no meio científico como também nas 
políticas de atenção à saúde. (SOBRAL, 2019)

Esse contexto também foi comentado pelo dr. José Carlos Bina, ao nos contar 
sobre as perspectivas para a produção científica na área da Medicina Tropical e 
afirmar que “os trabalhos brasileiros com repercussão internacional, em revistas 
de alto nível, são na área das doenças tropicais”. Barral e Barral-Neto (2008) dis-
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correm sobre tal construção de conhecimento e concluem que, entre 1998 e 2007, 
Medicina Tropical foi a segunda área do conhecimento com maior número de 
artigos provenientes da FMB. Tais evidências mostram que, ainda hoje, os pes-
quisadores da Bahia bebem das fontes dos tropicalistas e continuam a escrever a 
história dessa área dentro das ciências médicas.

A falta de interesse da indústria farmacêutica no investimento para produ-
zir medicamentos a baixo custo para doenças tropicais negligenciadas, também é 
pontuada pelo dr. José Carlos Bina, que afirma que “eles não têm interesse porque 
não compensa. A indústria farmacêutica [...] é, infelizmente, uma indústria que 
visa lucro”. Tal cenário também foi investigado por outros autores, a nível global, 
que concluíram que a pesquisa nessa área tem pouco retorno financeiro para essa 
indústria, fazendo com que os recursos sejam mais investidos por iniciativas pú-
blicas, privadas e parcerias público-privadas. (TROUILLIER et al., 2002)

Entretanto, ainda é notável a falta de educação em saúde, com ações visando 
a conscientização da população de risco sobre as formas de prevenção, contro-
le e manejo dessas doenças, assim como maior mobilização social nos conselhos 
de saúde, para exigir recursos e políticas eficazes de acordo com as demandas de 
cada região.

Dessa forma, em uma perspectiva do futuro da Medicina Tropical na Bahia e 
no Brasil, torna-se essencial a priorização das ações de enfrentamento das doen-
ças tropicais negligenciadas, tanto no âmbito da pesquisa, a partir de uma visão 
não mercantilizada da saúde, como também tendo um olhar para os determi-
nantes sociais em saúde, tão significativos nessa conjuntura. Nesse sentido, para 
concluir, os entrevistados que abrilhantaram este capítulo com os seus depoimen-
tos, comentam sobre suas perspectivas para o futuro da Medicina Tropical.

[...] Mas não podemos esquecer que essas doenças [tropicais] ainda existem. Melhor 

hoje. Se você comparar uma enfermaria em que metade dos leitos internatos eram de 

doenças de Chagas ou esquistossomose, forma grave, e hoje você praticamente não vê, 

já é um avanço muito grande! Por quê? Que tipo de avanço? Por incrível que pareça, 

o pouco que melhorou funcionou: saneamento básico, água potável, medicamentos 

fáceis de serem utilizados para tratamento das verminoses, das protozooses. (José 

Carlos Bina)

[...] A expectativa é que surjam outras doenças. Por quê? Porque o homem tá invadindo 

o espaço dos animais, onde tem microorganismos que não tinham essa interação com 

o humano. A gente já sabe que, provavelmente, a aids veio disso, é uma das hipóteses. 

O covid, o coronavírus também veio de animais. O zika, chikungunya, dengue. Então, 

a gente vai adentrando esses ambientes e vamos tendo contato com novos microorga-

nismos, e é isso que tá acontecendo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a 
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Medicina Tropical e, antigamente, era extremamente importante porque o nosso per-

fil epidemiológico era das doenças infecciosas em primeiro lugar e foi perdendo espaço 

porque, na verdade, a gente passou a ter um perfil epidemiológico misto, de doenças in-

fecciosas mais doenças crônicas. Então, essas doenças infecciosas, elas vão ter, no fu-

turo próximo, também um grande destaque. Exatamente porque vai, inclusive, pegar 

populações, países, e tal, onde o clima tá aquecendo. Então, a gente passa a favorecer a 

existência dessas doenças. (Ceuci Nunes)

[...] Se centrar na noção dos determinantes sociais, de ver essas doenças infecciosas e 

parasitárias, ver essas doenças que tem a mediação pelo vetor, ver as doenças vermi-

nóticas que estão ligadas às condições de água, às condições de saneamento, que são 

as condições de vida. Ver as doenças que estão ligadas ao processo de escolaridade, que 

as pessoas não se protegem porque não têm o conhecimento básico. Então, um grande 

desafio. Se a gente for construir nossa sociedade mais justa, mais equânime, a gente vai 

ter condições de enfrentar, fazer a outra pessoa ter noção pra fazer o tratamento mais 

precoce e a gente superar essas doenças, como algumas foram superadas, outras dimi-

nuídas. (Ronaldo Jacobina)

[...] Eu diria o seguinte: considerando o que representa a Fiocruz, os pesquisado-

res da Fiocruz, é claro que são as melhores perspectivas [sobre o futuro da Medicina 

Tropical]. Até porque eles têm verba federal, mas, só fica uma pequena sombra porque, 

no Brasil, alguns cortes tão sendo feitos. Inclusive, no Conselho Nacional de Pesquisas, 

eu não sei como é que isso vai ficar. Mas, apesar disso, as perspectivas são muito boas. 

(Achilea Bittencourt)

Para entender a Medicina Tropical na Bahia, é necessário situar os contex-
tos históricos, sanitários e ideológicos em que se encontram as personagens 
dessa narrativa. Primeiramente, a Medicina Tropical possui esta nomenclatu-
ra por inspiração do médico Pedro Nava (1949) e popularizada pelos trabalhos 
de Antonio Carlos Coni (1952), através dos quais foi evidenciada a importân-
cia de compreender a Medicina Tropical baiana do século XIX como a Escola 
Tropicalista Baiana. (CONI, 1952; JACOBINA et al., 2008)

Basicamente, esta dedicava-se a estudar cientificamente, com foco nas 
doenças parasitológicas, o determinismo racial e climatológico, corrente de 
pensamento pseudocientífico europeu que acreditava na ideia de haver uma 
degeneração física e psíquica nos habitantes dos trópicos. Com o passar do 
tempo, a noção que influenciou o pensamento europeu do século XIX foi 
ficando mais clara e evidente, e não se tratava de determinismo, mas de deter-
minantes sociais.
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As desigualdades social, econômica e racial, a pobreza, a falta de saneamen-
to básico, higiene e assistência médica, o ambiente favorável para presença de 
agentes parasitários, entre outros fatores e determinantes sociais, bem como as 
condições climáticas e socioambientais favoráveis para a ocorrência de parasi-
toses, eram o que tornavam os brasileiros, sobretudo pretos, pardos e nativos, 
mais susceptíveis a contrair as doenças parasitárias e ter o quadro agravado.

Sendo assim, é interessante abordar a história da Medicina Tropical na 
Bahia no século XX até a contemporaneidade a partir do entendimento de que 
essa história está ligada ao desenvolvimento de instituições que apresentam in-
terconexão e à uma ideologia de redução a desigualdades sociais, espelhada no 
combate a doenças negligenciadas. Nesse sentido, é importante destacar a rela-
ção entre a Escola Tropicalista Baiana e a FMB, uma vez que já existiam docentes 
da FMB e, inclusive, um estudante, desde a fundação da escola. Ademais, nesse 
contexto, a Gazeta Médica da Bahia, a revista criada pela Escola Tropicalista, 
também se caracteriza como um elemento ligado à FMB.

Outrossim, faz-se importante a ressalva da tradição de pesquisa em Medicina 
Tropical na Bahia estabelecida por influência da escola e o reflexo dela em seto-
res da faculdade como a Clínica de Doenças Tropicais e Infecciosas e o Núcleo 
de Anatomia Patológica. Recomenda-se evidenciar a importância da FGM no 
reaparecimento das pesquisas acerca de doenças tropicais no estado e a mútua 
influência que existia entre a FGM e a FMB.

Somado a isso, deve ser abordado o papel do ICOM no enfrentamento a 
epidemias e a doenças tropicais, além de expor a manutenção, na contempo-
raneidade, de problemáticas associadas às DTNs. E, por fim, explorar acerca do 
cenário atual da Medicina Tropical na Bahia, de modo a compreender a impor-
tância desse campo, os avanços científicos alcançados, seus impactos, desafios, 
novas demandas e perspectivas futuras a respeito da Medicina.
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Por conta dos avanços científicos, socioeconômicos, educacionais e de saúde 
e saneamento básico, os índices de morbidade e mortalidade ligados às doenças 
tropicais no geral são muito menores no século XXI do que antes. Todavia, ainda 
persistem e continuam a estar relacionadas essencialmente às populações mais 
vulneráveis, o que as tornam negligenciadas, devido à diminuição da demanda 
por assistência médica e à falta de mercado consumidor atrativo para a indústria 
farmacêutica.

Em contrapartida, a covid-19, apesar de acometer em maior proporção tam-
bém os mais desfavorecidos socialmente, possui maior transmissibilidade e 
atinge as pessoas mais abastadas em proporção muito maior em comparação às 
doenças tropicais. Esse fator contribuiu imensamente para que o mundo todo 
se empenhasse prontamente na busca por tratamentos específicos e medidas de 
prevenção.

Em suma, o fato de a covid-19 atingir também os países desenvolvidos e 
classes socioeconômicas mais altas torna o mercado favorável para o investi-
mento em pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico, diferentemente 
das doenças tropicais negligenciadas, que não possuem a devida atenção e per-
duram até hoje.
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introdução

A Dermatologia é uma especialidade médica que se debruça sobre o diagnóstico, 
prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, mucosas, cabe-
los e unhas. É uma área de conhecimento que também é indicada para atuação em 
procedimentos oncológicos, cirúrgicos e estéticos. Compõe o grupo de especiali-
dades em que há a associação entre as habilidades técnicas e a base cognitiva das 
ciências médicas, intermediando essas duas áreas distintas.

A história desta área de atuação é iniciada na França entre os séculos XV e XVI, 
onde os problemas cutâneos passaram a interessar médicos. Há consenso entre os 
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historiadores que não existiu uma Dermatologia brasileira antes do final do século 
XIX, pensando em uma forma estruturada de especialização como é conhecido 
atualmente. Nesse ínterim, o tratamento das doenças de pele em nosso país ocor-
ria dentro de práticas herdadas dos indígenas e dos usos da Medicina generalista 
para aqui trazida pelos físicos e religiosos pertencentes aos povos colonizadores, 
com destaque para o português, havendo participação também das práticas de 
cura trazidas pelos escravos africanos.

Em 1882 houve a instalação do primeiro Serviço Clínico de Doenças da Pele 
na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, dando início a história da Dermatologia 
no país enquanto prática estruturada. No estado da Bahia, passou a integrar as 
disciplinas da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) em 1882, durante a refor-
ma Leoncio de Carvalho, contando com médicos, como Juliano Moreira, que 
foram expoentes do estudo e da identificação de enfermidades de pele no esta-
do, como a leishmaniose.

Em 4 de fevereiro de 1912, um grupo de 18 médicos fundou oficialmente a 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em uma sessão inaugural ocorrida 
no Pavilhão Miguel Couto, da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Esse 
fato foi um marco para o estudo da Dermatologia no país, haja vista que houve 
fomento para ensino e pesquisa sobre as afecções dermatológicas no país.

criação da cadeira de dermatologia na faculdade de medicina 
na bahia

O ensino da Dermatologia foi incorporado às disciplinas da FMB durante a re-
forma Leoncio de Carvalho no período de 1882 e 1883 e se intitulava “Clínica das 
Doenças Cutâneas e Sifilíticas”. O professor encarregado foi o então professor ad-
junto Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira. (GUIMARÃES, 2007)

No período que antecedeu o concurso para lente da disciplina, doutor 
Alexandre Cerqueira se encontrava em uma viagem na Europa, porém, quando 
tomou conhecimento disso, imediatamente voltou ao Brasil para pleitear a vaga. 
A tese apresentada, Lupus Vulgar, ficou pronta em apenas dois meses e resultou 
em sua aprovação. (CERQUEIRA, 1885) Em 1885, Alexandre Cerqueira foi nomea-
do pelo imperador d. Pedro II e tornou-se o primeiro professor catedrático da 
cadeira no Brasil. (GUIMARÃES, 2007)

A disciplina era lecionada na enfermaria São Joaquim de moléstias dermatoló-
gicas e sifilíticas, clínicas do Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia 
até 1948 com a fundação do Hospital das Clínicas. Desse modo, o local funcionava, 
além da assistência aos pacientes, como um setor de observação e aprendizado 
para médicos e estudantes da FMB. (BATISTA, 2015)
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Alexandre Cerqueira foi uma figura generosa e isso atraiu um dos gran-
des nomes da história da Medicina para o campo da Dermatologia – Juliano 
Moreira. Segundo Jacobina (2019), Juliano foi uma figura de extensa genialida-
de e deu seus primeiros passos na Medicina aos 14 anos, idade que ingressou no 
curso na FMB. Aos 16 anos, em 1890, no 5º ano do curso, passou a integrar como 
interno, aprovado por concurso, a Clínica de Dermatologia e doenças sifilíticas. 
E aos 17 anos, em sua formação, para angariar o título de doutor em Medicina 
e Cirurgia ele apresentou a tese inaugural Etiologia da Sífilis maligna precoce. 
(JACOBINA, 2019)

A tese de Juliano além do aspecto científico – uma obra com citações em 
sete línguas – trazia um teor social sobre a sífilis. Em entrevista,1 o dr. Ronaldo 
Jacobina elucida:

E por que ele escolheu sífilis maligna e precoce? Diziam que a sífilis era mais 

maligna e mais precoce nos climas quentes e nos negros e aí que ele constrói 

essa tese numa perspectiva social. Ele vai mostrar que encontra diversos 

grupos – asiáticos, negros, portugueses – que apresentam casos graves. Ele 

desmonta o pensamento da época e encontra a resposta na fome, na pobre-

za, no tratamento tardio e até no caráter ocupacional.

É importante notar que a inserção da cadeira de Clínicas e Moléstias Cutâneas 
na Bahia foi marcada por um período em que não só a Medicina começava a se 
especializar como também havia o enfrentamento no estado de um problema de 
saúde pública: a sífilis. (CARRERA, 1996)

O segundo catedrático da cadeira de Dermatologia e Sifilografia, aprova-
do por concurso em 1915, foi Albino Arthur da Silva Leitão. Na época em que 
foi aprovado era professor assistente da disciplina e atuava como substituto. 
(JACOBINA, 2008) Segundo Guimarães (2007), o exercício da Dermatologia era 
centrado no atendimento filantropo em uma cidade vizinha a capital e não rea-
lizava publicações na área.

Em 1945, Albino Arthur da Silva Leitão se aposentou de forma compulsória 
para que o prof. Flaviano Imbassahy da Silva, ávido pesquisador, tivesse opor-
tunidade de assumir. Flaviano foi um dos grandes nomes da Dermatologia, 
reconhecido por suas inúmeras contribuições no âmbito da Dermatologia:

[...] Membro correspondente ou honorário de várias sociedades nacionais e 

estrangeiras; seu nome é um dos raros de autores brasileiros e figurarem no 

1 Entrevista concedida por Reinaldo Ribeiro Jacobina, em chamada de vídeo, em setembro 
de 2021.
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clássico Atlas publicado em Budapeste quando do I Congresso Internacional 

de Dermatologia, o CORPUS ICONUM MORBORUM  CUTANEORUM de 

Nekam, como também na primeira edição da bíblia da dermatologia ale-

mã, o tratado de Jadassonh. Recebeu a medalha Gaspar Viana, a maior 

honraria que concede a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e foi o se-

gundo membro dessa Sociedade elevado a categoria de Sócio Honorário, 

no particular precedido apenas pelo sábio Adolfo Lutz. (GUIMARÃES, 

2007, p. 194, grifo do autor)

Em 1949, após aposentadoria compulsória do prof. Flaviano Imbassahy da 
Silva, o prof. Newton Guimarães assumiu a cadeira – o último a ocupar a posição a 
qual exerceu com distinção. (GUIMARÃES, 2007)

Figura 1 – Tese de concurso do dr. Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira
Fonte: Repositório da UFBA, 2013.2

2 Disponível em: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12756.

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12756
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Figura 2 – Prefácio da tese de concurso do dr. Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira
Fonte: Repositório da UFBA, 2013.3

leishmaniose na bahia

A vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, trouxe desenvolvimento 
técnico-científico para colônia brasileira, descentralizando os interesses polí-
tico-econômicos da época, que anteriormente estavam voltados para Portugal. 
A vivência da corte portuguesa no Brasil gerou reconhecimento da presença e 
morbidade de doenças tropicais, o que exigiu densa adaptação da tecnologia e in-
fraestrutura da época. Nesse sentido, a FMB, primeira faculdade nacional, teve 

3 Disponível em: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12756.

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12756
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uma evidente importância para a história da ciência nacional e internacional, 
ao realizar estudos relacionados a doenças tropicais, os quais foram norteadores 
para reformas e políticas de saúde.

A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa que possui relatos antigos 
desde antes de Cristo. Previamente à sua descoberta, foi descrita em diversos paí-
ses da Ásia e África, tendo recebido nomes de acordo com as manifestações da 
doença e a cultura local como “botão de Aleppo” na Síria e “botão de Biskra” na 
Argélia. Em uma expedição francesa à Índia, em 1876, médicos a denominaram 
botão do Oriente, devido ao formato redondo da úlcera causada pela infecção.

No Brasil, em 1895, a doença tinha sido relatada popularmente como “botão 
da Bahia”. No mesmo ano, Juliano Moreira (1873-1933), membro da FMB, publicou 
na Gazeta Médica da Bahia um trabalho denominado “Existe na Bahia o botão de 
Biskra? Estudo clínico”, em que ele abordou as manifestações clínicas de casos 
atendidos por ele nos quais a principal suspeita diagnóstica era o então botão de 
Biskra, além disso ele descartava outros possíveis diagnósticos diferenciais. Hoje, 
a publicação pode ser considerada a primeira descrição de leishmaniose tegu-
mentar americana. (MOREIRA, 1895)

Juliano Moreira também discorreu sobre a possibilidade de a doença ser trans-
mitida pela picada de um inseto. Observando relatos de seus pacientes, ele notou 
que a úlcera na pele ocorria depois da picada do mosquito muruim. Na época, essa 
observação não foi levada adiante nas pesquisas científicas, já que, a transmissão 
de doenças por vetores era pouco conhecida pela ciência médica.

Em uma segunda publicação, Juliano Moreira relacionou a doença à geografia 
da sua endemicidade, propondo o nome de “botão endêmico dos países quentes”, 
o que rendeu a tese de doutorado, Considerações sobre o Botão endêmico dos países 
quentes, de José Adeodato de Souza, também membro da FMB.

O professor de Parasitologia da FMB, Manuel Augusto Pirajá da Silva (1873-
1961) estudava lâminas e cortes de lesões de casos do botão da Bahia, chegando a 
observar, em 1910, protozoários flagelados nas lâminas, confirmando que o botão 
da Bahia estava associado ao botão do oriente. Seu estudo lhe rendeu a publica-
ção nomeada “La leishmaniose cutanée a Bahia”, em um periódico parisiense, 
Archives de Parasitologie, 1912, disponível na Bibliotheca Gonçalo Moniz da FMB 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em sua sede no Terreiro de Jesus.

Em 1907, surgiu uma epidemia de casos na região de Bauru, São Paulo. Nessa 
época, a região sudeste estava se tornando o centro da economia brasileira devido à 
produção de café, e seu escoamento para região portuária necessitou da criação de 
ferrovias, os operários da ferrovia passaram a apresentar úlceras, que posteriormente 
foram denominadas úlceras de Bauru. Os casos foram se tornando frequentes a pon-
to de serem considerados o quarto maior problema de saúde pública de São Paulo.
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Nessa época, o Rio de Janeiro enfrentava uma crise sanitária e Oswaldo Cruz 
propôs a criação de um centro de investigação similar ao Instituto Pasteur de 
Paris para o enfrentamento da febre amarela, varíola e peste bubônica. Assim, foi 
criado o Instituto Oswaldo Cruz, que possuía três pilares: fabricação de produtos 
biológicos, a pesquisa e o ensino. Tal instituto foi de extrema importância para a 
Medicina Tropical, sendo responsável pelo desenvolvimento de estudos como a 
descoberta do Trypanossoma cruzi por Carlos Chagas e da Leishmania brasiliensis 
por Gaspar Vianna.

Em 1912, a leishmaniose tornou-se o maior tema de discussões médicas no 
Brasil. Chegando a ser alvo de publicações alarmantes como a ameaça de uma 
“nova lepra”. Nesse novo cenário, foi criada a SBD, da qual participaram nomes 
como Juliano Moreira, Gaspar Vianna e Adolfo Lutz.

Gaspar Vianna, ao aprofundar seus estudos, descobriu que o tártaro emético 
endovenoso, apesar de sua toxicidade, era capaz de tratar a leishmaniose cutânea. 
O medicamento foi utilizado em diversos países, tendo importante impacto na 
redução da mortalidade.

Entre as décadas de 1930 e 1950, o projeto nacionalista desenvolvimentista 
do governo de Getúlio Vargas, objetivou a erradicação ou controle de doenças 
endêmicas por meio de medicamentos, inseticidas e medidas preventivas. Tais 
intervenções reduziram drasticamente a incidência e prevalência da leishmanio-
se cutânea.

Até que na década de 1950, ocorreu uma nova epidemia de casos na região 
Nordeste, que gerou bastante preocupação, devido à grande emigração da po-
pulação nordestina para a construção da nova capital, com isso, o governo do 
presidente Juscelino Kubitschek, prometeu abolir cinco endemias: bouba, doen-
ça de Chagas, bócio, tracoma e leishmaniose. Viabilizando transformações nos 
aparatos públicos de saúde e incentivos a pesquisas sobre leishmaniose e outras 
doenças endêmicas.

Muitos estudos foram desenvolvidos sobre a leishmania desde então, 
destacam-se na FMB, os estudos do catedrático Newton Guimarães sobre imu-
nologia da leishmaniose, em colaboração com a então assistente da disciplina 
Achiléa Lisboa Bittencourt. (GUIMARÃES, 2007) E os mais atuais estudos do 
doutor Paulo Machado acerca de diversos tópicos relacionados a leishmanio-
se como: aspectos geográficos da doença no Nordeste do Brasil (SCHRIEFER, 
2009), aspectos clínicos e apresentação da doença em diabéticos (LAGO, 2020), 
apresentação clínica e resposta terapêutica em crianças (SUPRIEN, 2020), tra-
tamento da leishmaniose cutânea com Miltefosina, um ensaio randomizado e 
controlado. (MACHADO et al., 2010)
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hanseníase

A hanseníase é uma patologia tropical infectocontagiosa causada pelo 
Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, é falada desde a Bíblia, quando ou-
vimos ser chamada de lepra. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 
2021) Os estudos levam a crer que o local de surgimento da hanseníase foi a Ásia, 
porém em 1600 já havia relato do primeiro caso de hanseníase no Brasil, esse re-
gistro ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Toda a história nos leva a crer que 
nas Américas não existia a patologia antes da vinda dos colonizadores. No Brasil 
não foi diferente, acredita-se que a doença foi trazida com os colonizadores por-
tugueses e disseminada com os escravos africanos, ou seja, desde o princípio a 
hanseníase tem cor e classe social. (EIDT, 2004)

Com a exploração do território brasileiro, a hanseníase foi sendo disseminada 
pelo país ocorrendo então novos registros no Norte e Nordeste, regiões em que até 
hoje tem números altos de registros de novos casos. Hoje, a Bahia é o quinto esta-
do com maior número de casos no Brasil e o Nordeste é a região do país que mais 
cresce números de casos. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2021)

A Bahia hoje é o estado que mais notifica novos casos de hanseníase no 
Brasil, em seguida vêm outros estados do Nordeste, ou seja, a característica so-
cioeconômica da patologia ainda continua sendo a mesma de 1600. Atualmente, 
a hanseníase possui um tratamento efetivo chamado de poliquimioterapia (ri-
fampsina, clifazimina e dapsona), porém ainda é uma doença negligenciada. 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2021)

Em 2016 a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs uma estratégia global 
para a hanseníase e esperavam atingir a meta até o ano de 2020, entre essas metas 
havia um mundo sem hanseníase. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016) 
Hoje, o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo e não 
conseguiu atingir a meta instituída pela OMS.

Para falar um pouco sobre a endemicidade da leishmaniose e da hanseníase 
na Bahia, bem como o tratamento, acesso e seu perfil socioeconômico convida-
mos o prof. dr. Paulo Machado, que é um pesquisador sobre os dois temas.

entrevista com dr. paulo machado

Entrevistador: O que despertou no senhor o interesse em pesquisar a leishma-

niose?

Doutor Paulo Machado: Quando a gente se envolve assim na pesquisa de uma deter-

minada doença muitas vezes são por diversos fatores, né?! Pode ter a ver com a área da 

Medicina que a gente se identifica, pode ter a ver com a oportunidade de conhecer um 
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pesquisador que te estimule e te oriente. Então, basicamente, foi da exatamente isso que 

aconteceu e também com a sensibilização eventualmente para doenças que podem atin-

gir, a leishmaniose talvez ainda mais que a hanseníase ela é muito prevalente nesse gru-

po de pessoas que tem um perfil socioeconômico muito baixo principalmente na zona ru-

ral, né? Então, assim, o que me estimulou foi o fato de que sempre gostei de Dermatologia 

e de doenças infecciosas e foi a área que eu acabei de especializando em Dermatologia. 

Quando estudante, cheguei a fazer um pequeno trabalho de pesquisa com prof. Rodolfo 

Teixeira e com prof. Edgar Carvalho, e mais tarde, depois da residência em Dermatologia, 

como eu também gostava muito de Imunologia. E sabia que o prof. Edgar Carvalho e seu 

grupo trabalhavam muito com a resposta imune de pacientes com leishmaniose e entre 

outras doenças. Comecei a me envolver com isso, uma vez que conjugava exatamente isso 

que eu comentei com você, né?! O interesse de dermatologista, de trabalhar com a doença 

que é eminentemente dermatológica, mas também é infecto parasitária e que atinge a 

população carente, né?! No interior do estado e onde a gente tem um grande líder, um 

grande pesquisador, que é o prof. Edgar Marcelino de Carvalho, que foi quem sempre me 

incentivou, me orientou e hoje em dia eu trabalho lado a lado com ele nessa área.

Entrevistador: Como é a epidemiologia da hanseníase e da leishmaniose na Bahia?

Doutor Paulo Machado: Com relação à hanseníase, a Bahia é um estado de média 

a alta endemicidade. Existem algumas regiões no interior da Bahia, que tem muitos 

casos de hanseníase, como na região do sul perto de Porto Seguro, próximo à Chapada 

Diamantina, por exemplo, aquela área de Irecê nas proximidades da Chapada 

Diamantina. Com relação a Salvador, a área que predomina é a região do Subúrbio 

Ferroviário. Essas são as áreas onde têm mais casos de hanseníase, o que chama aten-

ção, nessa situação, é que muitos casos são diagnosticados tardiamente por falta de in-

vestimento na educação dos profissionais da área de saúde, principalmente os médicos. 

Os médicos veem muito pouco hanseníase na formação de Medicina e também durante a 

residência. É necessário mais investimento para treinar os profissionais de saúde para 

o diagnóstico e, sem dúvida, a gente vai aumentar ainda mais a quantidade de casos 

diagnosticados. E quanto mais cedo diagnosticar melhor.

Entrevistador: O que o senhor diria sobre a idade desses pacientes, quais se-

riam as condições socioeconômicas desses pacientes?

Doutor Paulo Machado: Os pacientes com hanseníase, você vai ter essa doença atin-

gindo praticamente todos os grupos etários, mas principalmente, adultos do sexo mascu-

lino entre 20 e 40 a 50 anos de idade. Essa é a maior, é a faixa onde você vai diagnosticar 

casos de hanseníase. O perfil socioeconômico mais baixo, comparado a outras doenças 

que atingem faixas socioeconômico da população de uma maneira, isso também chama 

atenção na hanseníase, porque é uma doença que está vinculada a um perfil socioeconô-

mico mais baixo, assim como a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose tegumentar no 

Nordeste e no Norte do Brasil, ela tem uma auto incidência, principalmente no Norte. 

No Nordeste do Brasil a incidência é de média a elevada e, na Bahia, dentro do Nordeste 

é um dos estados que mais apresenta casos de leishmaniose tegumentar. Uma área en-
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dêmica no interior da Bahia, que a região do município de Presidente Tancredo Neves, 

que fica na região sul direção à região sul da Bahia, direção a Gandu, essa área toda de 

Valença a Gandu, que faz parte do início da região sul da Bahia, ela tem uma alta inci-

dência da doença. É lá que o grupo de pesquisadores já trabalha há mais de três décadas 

com realização de vários estudos em várias áreas da leishmaniose: na área de tratamento, 

na área de biologia e principalmente na área de resposta imune e imunopatologia.

Entrevistador: Como é o acesso ao tratamento pelo SUS da hanseníase e da 

leishmaniose?

Doutor Paulo Machado: Com relação à hanseníase, o tratamento é a poliquimiotera-

pia. É um tratamento considerado efetivo e razoavelmente bom, tem poucos efeitos co-

laterais. Ele cura os pacientes, ele é fornecido gratuitamente pelo SUS. O Ministério da 

Saúde já recebe esse medicamento gratuitamente da OMS. E recebe gratuitamente do 

laboratório que produz esse medicamento, o nome dele é novartis. Então, com relação 

ao tratamento da hanseníase não há dificuldade nenhuma, uma vez que estão matri-

culados, que são diagnosticadas o paciente recebe o tratamento e também o tratamento 

das reações hansênicas, que envolvem o uso de Talidomida e de Prednisona, é também 

feito gratuitamente pelo SUS. Infelizmente, eventualmente, acontece um certo desabas-

tecimento, como aconteceu esse ano na poliquimioterapia. Mas, de maneira geral, é inco-

mum ter problemas de falta de medicamentos. Com relação à leishmaniose tegumentar, 

o maior problema não é a oferta do tratamento pelo SUS, entendeu Ana? O maior proble-

ma é que o tipo de tratamento que a gente tem, ainda hoje, para leishmaniose tegumen-

tar é muito caro e muito ruim, porque até hoje nós usamos uma droga parenteral, onde 

o paciente tem que usar durante 20 dias a 30 dias e no meio rural ele tem que se deslocar 

para tomar essas injeções. Isso já é uma grande problemática. É uma droga tóxica, é uma 

droga usada há mais de cinco décadas. Então, não tem como, em Medicina, você ter uma 

droga, usando há mais de cinco décadas, em uma doença infectoparasitária, ainda mais 

uma droga tóxica, que a resistência vem aumentando cada vez mais. As taxas de cura ao 

longo dos anos vão caindo muito. Hoje em dia, a gente só cura cerca de 60% a 70% dos pa-

cientes no máximo com esse tratamento, que é uma droga tóxica e já ultrapassada, né?! A 

gente tem outras opções, mas todas essas opções também são tóxicas e administradas por 

via parenteral. E só bem recentemente que surgiu a Miltefosina, que é um medicamento 

oral, e o primeiro grupo que estudou esse medicamento no Brasil foi o nosso grupo, nessa 

região endêmica de Corte de Pedra, mostrando que ela é mais efetiva do que o Antimonial 

pentavalente ou Glucantime, que é essa droga tóxica que eu comentei que é usada até 

hoje como primeira escolha. E embora a Amifostina seja uma droga menos tóxica e mais 

fácil de usar, que é por via oral, ela também tem efeitos colaterais, ainda não é a droga 

ideal, mas ela já cura cerca de praticamente 80% dos casos de leishmaniose comparado 

com esses 60% do Glucantime, com mais toxicidade e com uso injetável cura. O primeiro 

estudo sobre essa droga no Brasil foi feito pelo nosso grupo há dez anos e somente agora, 

no final do ano passado, é que o governo federal comprou uma pequena quantidade do 

medicamento e que ainda está sendo distribuído, para ainda ser usado em alguns cen-

tros de referência. O que exige todo um cuidado especial com essa medicação uma vez que 
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ela é teratogênica e a mulher em idade fértil só pode usar se comprovadamente não tiver 

grávida e se tiver usando dois métodos anticoncepcionais. Ou seja, a gente ainda deve 

muito aos pacientes, principalmente se tratando de leishmaniose, mas de uma manei-

ra geral, o SUS provê essas medicações gratuitamente para esses pacientes utilizarem. 

A gente precisa evoluir principalmente se tratando de leishmaniose tegumentar e essa 

é uma das dedicações do nosso grupo aqui no centro de Imunologia. A gente tem feito 

inúmeros ensaios clínicos, para ver se beneficiamos esses pacientes. Então, por exemplo, 

hoje em dia o Ministério da Saúde recomenda na leishmaniose mucosa a associação do 

Glucantime com Pentoxifilina, que é um fraco inibidor de TNF alfa. E o grupo que fez 

estudos mostrando essa utilidade foi justamente o nosso grupo. A Miltefosina também já 

comentei e algumas outras terapêuticas também, por exemplo, Anfotericina Lipossomal 

para leishmaniose disseminada, foram estudados por nosso grupo.

Entrevistador: Existe uma certa dificuldade com pesquisas relacionadas ao 

tratamento das doenças infecciosas, a falta de interesse da indústria farma-

cêutica em patrocinar esses estudos, por não ser uma população de interesse 

para a indústria.

Doutor Paulo Machado: Veja bem, quando a gente fala que uma doença X, ela é ne-

gligenciada, como é o caso da hanseníase e também da leishmaniose tanto tegumentar, 

que é a minha área, quanto visceral, não é bem a doença que é negligenciada, no fundo 

no fundo, o que está sendo negligenciado são os pacientes. Por que eles são negligencia-

dos? Por que não existe interesse? Porque atinge a camada socioeconômica bem menos 

favorecida do que a classe média, do que a classe média alta, classe alta, consequente-

mente, tem menos poder de pressão na mídia, nos grupos políticos, nas políticas de saú-

de. E é óbvio que as indústrias, que produzem medicamentos com fins lucrativos, não se 

interessam tanto em investir nessas pesquisas. Elas podem até fazer um certo pequeno 

investimento numa droga já conhecida, que elas percebem que também tem ação contra 

essas doenças, mas você não vê, nem de longe, o investimento mais intenso, mais poten-

te na terapia dessas doenças, que são ditas negligenciadas. E você também tem pouco 

estímulo na área do governo federal, governos estaduais e municipais, eventualmente. 

É claro que você vai ter grupos e determinados momentos onde vai acontecer um maior 

interesse, mas de maneira geral, o panorama é um tanto quanto desolador, né? E aí os 

estímulos para pesquisas são pequenos, as grandes das verbas para pesquisa, nesse se-

tor são muito menores, do que doenças que atingem a população de uma maneira mais 

homogênea ou que atinge pessoas que têm mais recursos socioeconômicos, né?! Isso aí é 

fato dele, é uma pena, mas é a realidade.

Entrevistador: O senhor citou uma certa dificuldade no rastreio da leishma-

niose. O senhor acha que mudou alguma coisa nesses últimos anos? Ou sempre 

teve essa dificuldade da identificação da doença?

Doutor Paulo Machado: Não, essas doenças sempre foram caracteristicamente iden-

tificadas como doenças tropicais, doença de populações mais carentes. Tanto a leishma-

niose quanto a hanseníase, sempre foram identificadas como doenças de poucos recur-
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sos financeiros, não somente para o desenvolvimento de novas drogas, mas também 

para o desenvolvimento de pesquisas que descrevam melhor o que acontece clinicamen-

te com esses pacientes, como é que esses pacientes adquirem a doença, como transmitem 

a doença, como é que essa doença poderia ser prevenida, como é que ela se comporta do 

ponto de vista patogênico. Todo esse estudo e esse corpo de conhecimento é fundamen-

tal para que a gente possa traçar estratégias de combate de prevenção e de diagnóstico 

precoce, de tratamento eficaz e seguro, né?! Então não somente nessas duas doenças, 

mas várias outras que tem esse perfil, nós devemos muito, muito ainda aos pacientes 

e portadores dessas doenças. Isso não é um fenômeno só do Brasil. Esse é um fenômeno 

basicamente mundial, essa falta de interesse com algumas exceções de um ou outro país 

que investe mais nessas doenças ditas tropicais ou negligenciadas.

Entrevistador: Com relação a qualificação dos profissionais em identificar pa-

cientes infectados. O senhor acha que mudou algo nos últimos anos?

Doutor Paulo Machado: Com relação aos profissionais de saúde e também aos pró-

prios acadêmicos na área de saúde, o que a gente percebe é um desinteresse muito grande 

em conhecer a nossa realidade, também um tanto quanto triste. Por exemplo, aqui na 

Bahia, você pode contar nos dedos de uma mão a quantidade de acadêmico de Medicina 

que anualmente nos procuram porque se interessam por hanseníase ou por leishmanio-

se. Os residentes de Dermatologia, pouquíssimos foram conhecer essa área endêmica, 

que possui um grupo de pesquisa, que há três décadas ou mais se dedica e consegue re-

cursos e consegue colaborações tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, é uma área 

conhecida no mundo inteiro, quem fala em leishmaniose tegumentar, quem pesquisa 

leishmaniose tegumentar e tem interesse no assunto, certamente já leu mais do trabalho 

produzido por nosso grupo e já ouviu falar na área endêmica de Corte de Pedra. Então, 

às vezes, a gente tem mais americanos e estrangeiros vindo conhecer essas áreas do que 

os próprios brasileiros. Então, isso é realmente triste porque nossos acadêmicos e nossos 

profissionais de saúde não se interessam pela sua realidade, é óbvio que a gente tem que 

conhecer tudo o que for possível sobre psoríase, dermatite atópica, sobre hipertensão, so-

bre síndromes raras. É claro que isso faz parte da nossa formação médica, mas realmen-

te, é muito triste a gente perceber essa falta de interesse dos nossos profissionais pela sua 

própria realidade. Não foi uma vez, duas, três vezes que médicos residentes jovens do ex-

terior, principalmente dos Estados Unidos, vieram para cá ficar aqui na Bahia, durante 

alguns meses, moraram inclusive na área endêmica de Corte de Pedra para conhecer a 

doença, para pesquisar essa doença e sempre demonstrando interesse e entusiasmo que 

raramente a gente encontra aqui. Então, eu aproveito e deixo essa mensagem aí, eu acho 

que essa mensagem é importante no mínimo para reflexão, né?!

Entrevistador: Eu queria saber mais sobre os projetos que o senhor participou 

e quais considera mais importantes sobre hanseníase e leishmaniose.

Doutor Paulo Machado: Com relação à hanseníase, tem basicamente três áreas, 

que a gente tem procurado desenvolver alguns projetos: primeira área, basicamen-

te, no entendimento de que algumas coinfecções virais, por exemplo, o HTLV-1, que 
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é prevalente na população baiana, obviamente o HIV, vírus B e vírus C da hepatite 

como esses vírus modificam a resposta imune, eles podem modificar também o curso 

da hanseníase e a gente mostrou alguns anos atrás e essas coinfecções aumentam a 

quantidade de complicações da hanseníase, aumentam a possibilidade de recidiva, 

aumentam a complicação principalmente de sistema nervoso periférico e a possibili-

dade de desenvolvimento de sequela. Uma outra área de hanseníase que a gente andou 

desenvolvendo em colaboração com o grupo de psiquiatria com prof.Lucas Quarantini 

é mostrar que esse paciente de hanseníase possui um impacto emocional e psicológi-

co muito elevado. O diagnóstico de hanseníase ainda hoje é um impacto fortíssimo 

no estado psicológico do paciente, além de todo preconceito social que enfrenta, ele 

próprio se sente deprimido, altamente impactado por esse diagnóstico de hansenía-

se. Então, isso a gente mostrou em dois estudos: a natureza disso e as consequências 

psiquiátricas. Uma outra área que a gente vem desenvolvendo, mais recentemente, 

são determinados marcadores genéticos que podem estar associados na hanseníase a 

uma resposta pior ao tratamento, ou ao desenvolvimento de formas mais graves, ou de 

reações hansênicas que são complicações da doença em função de uma resposta imu-

nológica muito alterada e destruidora que deixa o paciente mais incapacitado. Na 

leishmaniose tegumentar, aí as contribuições são muito grandes porque é um grupo 

muito maior de pesquisadores aqui, do serviço  encabeçados pelo prof. Edgar. E, hoje 

em dia fico mais na parte de ensaios clínicos e algumas até já até citei para você, que 

hoje em dia o Ministério da Saúde recomenda, na leishmaniose mucosa, a associação 

do antimonial Glucantime com a pentoxifilina e essa é a contribuição do nosso grupo. 

Essa associação aumenta a taxa de cura de pacientes com leishmaniose mucosa. Uma 

outra contribuição do nosso grupo foi mostrar que os pacientes na fase muito inicial 

da doença, quando você trata precocemente, ao contrário do que se pensa, eles não 

respondem bem a esse tratamento, o que mostra como a resposta imune inflamató-

ria gerada é importante na patogênese da formação da úlcera da leishmaniose, di-

versos marcadores da resposta imune que pode ter um prognóstico ruim também já 

foram identificados pelas pesquisas de nosso grupo, não tão recentemente, há 10 anos 

nós publicamos o primeiro estudo no Brasil mostrando a melhor taxa de cura com a 

Miltefosina quando comparado ao do Glucantime na leishmaniose cutânea, também 

mostrando que na leishmaniose disseminada o tratamento é muito ruim, a taxa de 

cura é muito baixa e que uso de anfotericina lipossomal é muito melhor e que cura 

mais 75% dos pacientes com a dose maior do que 35 mg, na dose total. Então têm essas 

contribuições e várias outras nesse grupo; é um grupo multidisciplinar, várias contri-

buições também no entendimento da Leishmania Brasiliensis da nossa região endê-

mica e esses estudos foram liderados pelo prof. Edgar Carvalho, por Albert Schriefer 

com a nossa participação e de vários outros pesquisadores, então foi mostrado que 

essa leishmania, ela é polimórfica, que diversas alterações genéticas da Leishmania 

Brasiliensis se relacionam com formas clínicas da leishmaniose tegumentar e até com 

resposta ao tratamento,, e aí você identificando quais são esses marcadores molecula-

res, no futuro pode levar ao desenvolvimento de estratégia de vacina ou até estratégias 
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terapêuticas mais adequadas e mais focadas, mas aí realmente isso seria um estágio 

posterior. Então, essas são algumas das contribuições que eu poderia comentar nesse 

momento para você.

Entrevistador: A última pergunta é justamente sobre as suas perspectivas 

com relação às pesquisas. O senhor já comentou sobre o tratamento desenvol-

vido para a leishmaniose. O senhor acha que ele pode ser adotado pelo SUS? 

Estendido nacionalmente, futuramente?

Doutor Paulo Machado: Sim, sem dúvida, essa da leishmaniose mucosa já é recomen-

dada pelo Ministério da Saúde. A pentoxifilina já é distribuída também para regiões 

onde existem leishmaniose. A Miltefosina foi recentemente comprada pelo governo bra-

sileiro, está sendo distribuída esse ano para começar a ser usado em alguns centros de 

referência em função dos maiores cuidados que tem que ter pela sua teratogenicidade, 

né?! Anfotericina lipossomal agora que tá fazendo também estudo comparando doses 

diferentes em idosos, porque eles têm contraindicação para uso de Glucantime e a quan-

tidade de Miltefosina que vai ter disponível ainda vai ser muito pequena, então a gente 

tá comparando três doses diferentes da Anfotericina Lipossomal para que a gente veja 

qual é a dose mínima, que cura maior parte desse paciente com menos toxicidade tam-

bém. Um outro tipo de, digamos assim, perspectiva que a gente tá em desenvolvimento é 

o projeto chamado Eclipse, que é um projeto muito interessante. Esse projeto, ele foi de-

senvolvido por um grupo de pesquisadores da Grã-Bretanha em colaboração com o nos-

so grupo aqui do serviço de Imunologia do Instituto de Saúde Coletiva e envolve outros 

dois países além do Brasil e da Grã-Bretanha, que são a Etiópia e Siri Lanka. O objetivo 

desse projeto é ir nas comunidades que são atingidas por leishmaniose, verificar o im-

pacto econômico, social, psicológico e tentar levar essas comunidades a entender o que 

acontece quando se adquire a doença, a terem mais compreensão sobre a doença, tam-

bém aprender com as comunidades quais são as estratégias que elas têm para lidar com 

isso, e tentar dar mais empoderamento. Tentar empoderar essas pessoas no sentido de 

trazê-las para o convívio com gestores de saúde, fazer canais de comunicação para que 

haja uma maior atenção à realidade dessas pessoas que sofrem com o impacto socioe-

conômico muito forte quando atingidos pela leishmaniose cutânea, elas têm que parar 

de trabalhar por um tempo, elas podem também sofrer estigma e preconceito, porque a 

leishmaniose deixa feridas cicatrizes muitas vezes em membros inferiores, mas às vezes 

em áreas bem visíveis como por exemplo a face, o tronco, membros superiores. Esse é 

um projeto que se iniciou a pouco tempo e é multidisciplinar: nós temos antropólogos, 

psicólogos e até pessoal da área de arte que desenvolve esse projeto dessas comunidades 

próximas à região endêmica de Corte de Pedra.

dermatologia moderna

Entre os séculos XV e XVI, como já referido, dá-se início à Dermatologia. Esse 
tempo marca o interesse de médicos europeus, mais precisamente franceses, 
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por doenças de origem cutânea. Com o passar do tempo, no final do século XIX 
e início do século XX, as descobertas na área da Microbiologia impulsionaram 
o crescimento da Dermatologia como especialidade, bem como seu ensino nas 
faculdades. Desde então, o avanço do conhecimento na Dermatologia foi expo-
nencial, atingindo um alto nível atualmente.

Um importante marco na história da Dermatologia moderna foi a grande 
contribuição do médico alemão Julius Rosenbaum (1807-1874), que publicou um 
tratado em 1844 analisando os estudos publicados até então sobre a fisiopatologia 
da pele. Rosenbaum questionou o sistema de diagnóstico da época, apontando in-
suficiência desse para explicar doenças de cunho dermatológico. Em seu tratado, 
Rosenbaum falou das “Dermatopathologens” pela primeira vez, tendo sua ideia 
corroborada com os estudos microscópicos em ascensão.

A partir das ideias de Rosenbaum, ascenderam também alguns personagens 
que contribuíram para a construção das bases da Dermatologia moderna. Dentre 
todos, o que mais se destacou foi o médico austríaco Ferdinand von Hebra (1816-
1880). Com seus estudos sobre a sarna e descobertas relacionadas a doenças 
sistêmicas e ácaro, Hebra tinha sua fama alastrada por todo o mundo, de modo 
que doentes de várias partes do planeta buscavam seus cuidados. Com base na clí-
nica de Hebra, foi formada uma nova geração de grandes líderes na Dermatologia, 
não só na Áustria e Alemanha, mas em todo o mundo.

Dentre as figuras que emergiram nesse período, cabe destacar Paul Gerson 
Unna, nascido em 8 de setembro de 1850. Em 1882, Unna fundou sua clínica 
especializada em doenças de pele e, no mesmo ano, o primeiro periódico de 
Dermatologia da Alemanha que se mostrou como um grande incentivo para a 
sedimentação da Dermatologia em outros países. No Brasil, a Dermatologia se 
inicia em 1882 no Rio de Janeiro, com a inauguração do primeiro Serviço Clínico 
de doenças da pele.

Nesse contexto, cabe destaque ao doutor Juliano Moreira (1873-1933) que, 
além da vasta contribuição na área da Psiquiatria, Neurologia e Clínica Médica, 
foi um grande colaborador para o conhecimento dermatológico da época. Juliano 
Moreira fez diversas viagens à Europa entre 1895 e 1902, onde esteve no laborató-
rio do Dermatologikum (Alemanha), um instituto para diagnóstico e tratamento 
das enfermidades dermatológicas chefiado por Paul Gerson Unna. Lá realizou um 
estudo anatomopatológico sobre o ainhum, considerado por muito tempo como a 
mais completa análise sobre o assunto.

Em 1908, Juliano Moreira foi indicado pelo leprólogo Gerhard Armauer 
Hansen (1841-1912) para participar da Second International Conference on 
Leprosy (Bergen, Noruega, 1909). O convite foi realizado objetivando as contri-
buições de Juliano em relação às doenças mentais nos leprosos. Posteriormente, 
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Juliano Moreira publicou seus estudos no Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie 
und psychisch-gerichtliche Medicina, na Alemanha.

a implantação da residência médica e a sua reformulação

A partir de 1977 com o Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, foram implanta-
das as residências médicas no Brasil, por meio de um processo seletivo unificado 
no qual são avaliados para a obtenção do grau de especialista. Os programas dos 
cursos de residência respeitam o máximo de 60h semanais, incluindo um máximo 
de 24h de plantão.

A Residência Médica em Dermatologia é uma especialidade de acesso dire-
to, regulamentada pela Resolução CNRM nº 02/2006, de 17 de maio de 2006. Na 
Bahia, está vinculada ao Complexo HUPES que é constituído, desde 2006, pelo 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), pelo Centro Pediátrico 
Professora Hosannah de Oliveira (CPPHO) e Ambulatório Professor Francisco 
Magalhães Neto (AMN). Este complexo é considerado um pioneiro de diversos 
acontecimentos no Nordeste.

Até a década de 1990, não existia residência de Dermatologia na Bahia. Naquela 
época, para ser intitulado dermatologista, os médicos deveriam fazer o estágio em 
Dermatologia, que era reconhecido pela SBD, e que constava apenas de três vagas 
anuais; o processo seletivo acontecia por meio de uma prova elaborada pela própria 
equipe de Dermatologia da universidade. Diferente do que é hoje, o estágio era so-
mente em um turno, não recebiam bolsa e não possuíam maiores obrigações.

Em 1992, liderados pela dra. Neide Ferraz, chefe de serviço, a equipe de 
Dermatologia composta por Anibal Bittencourt, Cândido, Ênio Maynard Barreto e 
Vitória Pedreira, solicitou ao Ministério da Educação (MEC) a implementação da 
Residência Médica em Dermatologia na Bahia. Para isso, foi necessário reformular 
toda a grade curricular que antes era desenvolvida pelo estágio, e que passou a ser 
em turno integral como era exigido pelo MEC. Houve, também, os acréscimos de 
novos ambulatórios específicos como: Dermatologia pediátrica com dr. Maria de 
Fátima Paim; hanseníase com dr. Paulo Machado; psoríase com dra. Neide Ferraz; 
Dermatopatologia com dr. Newton Sales Guimarães; e acne e cosmética com dra. 
Ivonise Follador.

A partir de 1993, deu-se início a residência na UFBA com apenas uma vaga, 
que posteriormente foram aumentadas para quatro vagas, que persistem até hoje. 
Inicialmente, possuía duração de quatro anos, os dois primeiros anos voltados 
para Clínica Médica e os dois últimos anos de Dermatologia. Após alguns anos, 
a SBD solicitou que reduzisse para apenas um ano de Clínica Médica, totalizando 
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três anos de residência. Desde 2006, com a aposentadoria da dra. Neide Ferraz, o 
serviço de Dermatologia da UFBA passou a ser chefiado pela dra. Vitória Pedreira.

Em 2018, a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) em parceria com 
a SBD criou a Resolução nº 8, de 8 de abril de 2019. Até então, o programa era mais 
simples e baseado apenas no prazo de realização dos ambulatórios, sem levar em 
consideração as competências da especialidade.

Até 2019, o programa de Dermatologia era dividido da seguinte forma: no 
primeiro ano contemplava os ambulatórios de Clínica Médica; moléstias infec-
ciosas; Reumatologia; Endocrinologia; Hematologia; e pronto socorro de Clínica 
Médica. O segundo e terceiro ano eram voltados para ambulatórios específicos 
da especialidade como Micologia; Dermatopatologia; Alergia e Imunologia; e 
Dermatologia Sanitária.

Atualmente, com as mudanças implantadas, o segundo e terceiro ano da re-
sidência são voltados para a consolidação de conhecimentos teóricos e práticos 
em grau crescente de complexidade, incluindo atendimentos pediátricos e geriá-
tricos, abordagem em cirurgias dermatológicas mais avançadas, além de saber 
indicar o mapeamento corporal quando necessário e a competência na realiza-
ção da dermatoscopia de rotina. Com a reformulação, o médico participante do 
programa se torna capacitado para atuar nas mais diversas áreas da Dermatologia 
cirúrgica, clínica, cosmiatria, estética e sanitária.

entrevista com dra. vitória rêgo

Entrevistador: Por que a senhora escolheu fazer a Residência Médica em 

Dermatologia?

Doutora Vitória Rêgo: Essa é uma história interessante na minha vida, na verda-

de eu falo que a Dermatologia me escolheu. Porque eu entrei nessa instituição, na 

Universidade Federal da Bahia para dar aula como farmacêutica bioquímica, minis-

trando aula de Micologia para alunos de Medicina, com isso eu fiquei encantada com a 

especialidade e resolvi fazer Medicina. E então acabei sendo aluna desta casa na farmá-

cia bioquímica da UFBA e na Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas, onde 

eu fiz mestrado e estou até agora. Toda uma história acadêmica dentro da universidade 

federal, então, por isso eu digo que a Dermatologia me escolheu, porque antes eu nem 

médica era e hoje eu fico muito honrada e orgulhosa por ter feito parte dessa história. 

Eu costumo dizer que realmente, tudo na vida tem uma hora certa, talvez se eu tivesse 

feito Medicina antes eu não seria dermatologista. Porque naquele tempo ninguém fazia 

Dermatologia, você seria pediatra ou clínico, então isso é algo que me deixa muito orgu-

lhosa, de ter feito parte dessa história, porque hoje eu não me imaginaria sendo outra 

coisa que não fosse dermatologista.
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Entrevistador: Como foram esses 40 anos de trabalho e de dedicação ao serviço 

de Dermatologia da UFBA? Como a senhora se sente ao saber que participou ati-

vamente na formação de inúmeros profissionais da Dermatologia?

Doutora Vitória Rêgo: Eu me sinto muito honrada, muito orgulhosa em fazer parte 

dessa história. Como acabei de dizer, eu entrei aqui como professora colaboradora e 

acabei chefe de serviço e hoje por conta da minha história acadêmica estou na diretoria 

médica desse hospital. Eu digo que a Dermatologia é apaixonante, quando você faz o 

que você ama, não é trabalho, é um prazer! Eu acho que é muito gratificante participar 

da formação de 40 anos da Dermatologia na Bahia, todos os dermatologistas que se for-

maram nos últimos 40 anos pela Universidade Federal da Bahia foram meus alunos, 

ou seja, eu tive alguma participação na formação deles, e isso é uma coisa que não tem 

preço, isso nada paga. É gratificante saber que eu fiz parte dessa história e faço parte 

ainda. Essa altura eu não tenho nem mais coragem de me aposentar, mas parece que 

você enterra o umbigo aqui nesse hospital e acaba não saindo (risos). Meu papel aqui 

é de educadora, não de assistência. A gente faz assistência porque estamos ensinando 

as pessoas a atender, mas meu papel aqui é de educadora. Eu acho que participar da 

formação de cidadãos é muito gratificante.

Entrevistador: Quais aspectos da história da Dermatologia na UFBA a senhora 

julga ser mais importantes?

Doutora Vitória Rêgo: Eu acho assim, quando eu entrei nesse serviço, tinham 11 pro-

fessores e já tinha uma enfermaria, serviço de Anatomia Patológica no próprio serviço 

de Dermatologia, tinha a Micologia do serviço. Então já era um bastante completo, era 

o prof. Nilton o titular da cadeira, a quem inclusive eu devo muito da minha formação e 

assim, tinham os grandes nomes da Dermatologia da Bahia. E eu me lembro que quan-

do eu comecei aqui, eu acho que no estado da Bahia não existiam nem 30 dermatologis-

tas. Hoje em dia, temos cerca de quase 300, então a Dermatologia cresceu muito como 

especialidade nos últimos anos. Eu acho que o nosso papel é esse na Bahia, de formar 

cidadãos, formar dermatologistas clínicos, com esse olhar sob a Dermatologia, que é 

uma especialidade fascinante. Então, hoje eu digo que a gente começou tudo com prof. 

Nilton, que não foi quem criou o serviço, claro, mas quando eu entrei era ele. E que passa 

pela história de grandes nomes, dr. Paixão, dr. Cândido, dr. Ênio… e hoje a nova geração 

chegando e assumindo, como dra. Louise, dra. Fabíola, dra. Ana Lísia, dra. Cristiana, 

dra. Juliana… e da velha guarda, sou eu. Eu continuo aqui, ainda não consegui tirar 

meu umbigo desse hospital.

Entrevistador: Como a senhora define a importância do serviço de Derma-

tologia da UFBA para a comunidade?

Doutora Vitória Rêgo: Eu falo que é fundamental, pois nós somos referência para 

todo o estado da Bahia em várias doenças e todo o estado da Bahia tem a referência da 

Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas e do Serviço de Dermatologia. 

Então, eu fico brincando, digo que o que a gente não resolver aqui não resolve em lugar 
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nenhum, não porque não resolve, porque acaba que somos um hospital de alta comple-

xidade, onde toda demanda da alta complexidade do estado da Bahia vem pra UFBA 

e o Hospital das Clínicas. Então, acho que o nosso papel é fundamental e eu acho que 

a gente precisa reforçar isso enquanto serviço público SUS que atende a comunidade 

carente e que resolve o problema dela.

sociedade brasileira de dermatologia (sbd)

Baseada no modelo francês da Sociedade de Dermatologia e Sifilografia, surge, em 
4 de fevereiro de 1912, a SBD, com projeto esboçado por Fernando Terra, trazendo 
os princípios de uma entidade que pudesse congregar e dirigir cada vez mais os 
dermatologistas para atividades científicas, de forma a ampliar o processo de for-
mação e valorização da categoria profissional.

A sessão inaugural ocorreu no Pavilhão Miguel Couto, da Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro, contando com 18 médicos, dos quais 10 eram der-
matologistas e 3 compunham a comissão organizadora: Fernando Terra, Eduardo 
Rabello e Werneck Machado, sendo então lido, discutido e aprovado o projeto 
de estatuto que dispunha no art. 1º que “a Sociedade tem por objeto o estudo da 
Dermatologia e domínios afins”, sendo então publicado o documento no Diário 
Oficial da União entrando em vigência em 5 de fevereiro de 1912, data está que, a 
partir do ano 2000, é comemorada o Dia do Dermatologista. Já no primeiro ano 
de atividade, a SBD contava com 81 sócios; as reuniões eram organizadas à me-
dida que surgiam os assuntos a serem discutidos, e as sessões se iniciavam com 
comunicações da diretoria sobre atas, novos associados, notícias de interesses de 
doenças da pele, e depois eram expostos e discutidos casos clínicos.

Em 1o de setembro de 1962 (50 anos de existência) a sociedade é reestruturada 
e torna-se nacional, sob a presidência de Rubem David Azulay, criando assim as 
seções estaduais.

Em 2005 a SBD nacional iniciou um processo de aumento da autonomia das 
regionais, culminando com a organização autônoma da SBD-BA, firmada em 6 de 
junho de 2006. A SBD-BA é uma associação sem fins lucrativos de caráter cultu-
ral e científico, tendo como objetivo o estudo, ensino, a pesquisa e o progresso da 
Medicina dermatológica e afins.

Constituída por associados: efetivos (médicos com título de especialista em 
Dermatologia concedido pela SBD, que residam no estado da Bahia); aspirantes (mé-
dicos residentes ou em estágio equivalente em Dermatologia no estado da Bahia, 
podendo permanecer nesta situação por um prazo máximo de cinco anos); contri-
buintes (associados aspirantes não qualificados especialistas pela SDB em até cinco 
anos de sua admissão); e colaboradores, beneméritos ou honorários (os  médicos 
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assim titulados pela SDB, com residência no estado da Bahia). A diretoria da SBD-
BA hoje conta com 261 associados cadastrados, e é constituída por um presidente, 
um vice-presidente, um secretário-geral e um tesoureiro, com gestões que mudam 
a cada dois anos, sendo a atual presidente Ana Lísia Cunha e vice-presidente Maria 
Elisa Rosa. Anualmente são realizadas campanhas de hanseníase, Simpósio de 
Tumores Cutâneos, Jornada Baiana de Medicina, dentre outros eventos.

A SBD manifestar-se-á, sempre que necessário, sobre:

• definição de atos dermatológicos;

• delimitação de área de atividade do dermatologista;

• outros assuntos de interesse do exercício da profissão;

 poderá propor às entidades competentes, medidas visando preservar, dis-

ciplinar e fiscalizar o exercício da Dermatologia;

• procurará contribuir para a orientação e solução dos aspectos médico-so-

ciais da Dermatologia e domínios afins.

dermatologia versus pandemia da covid-19

Em 11 de março de 2020 foi declarado pela OMS a pandemia da covid-19 causada 
pelo vírus SARS-CoV-2, com isso eventos acadêmicos que estavam programados 
tiveram que ser adiados. Inicialmente, imaginava-se que seria algo a curto prazo, 
porém foi um período desafiador para a Medicina e que exigiu novas abordagens. 
As reuniões do serviço de Dermatologia da SBD-BA, que ocorriam presencial-
mente, passaram a ser on-line, bem como outros eventos para aprimorar novas 
técnicas e trocar novas experiências.

A Lei nº 13.989/2020 sanciona o uso da telemedicina em caráter emergencial e 
entra em vigor no dia 16 de abril de 2020:

Art. 1º Esta Lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise oca-

sionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º Durante a crise ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), fica au-

torizado, em caráter emergencial, o uso da telemedicina.

Art. 3º Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina 

mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de 

doenças e lesões e promoção de saúde. (BRASIL, 2020)

O uso da telemedicina trouxe diversos desafios para a prática da Dermatologia, 
principalmente por a Dermatologia, muitas vezes, exigir um olhar crítico do exa-
minador. Para ajudar ao seus filiados em como se adequar a essa nova forma 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328
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de exercer a Medicina, a SBD-BA realizou uma sessão on-line intitulada como 
“Telemedicina, dermatologia e I.A. Aplicação e limites de uma nova realidade, 
apresentada pela dra. Ana Maria Sortino.

Para além dos desafios nos atendimentos, começam a surgir novas deman-
das devido ao novo hábito exigido pela pandemia: higienizar as mãos com maior 
frequência. Segundo a dra. Thaís Valverde – ex-presidente da SBD Bahia – em 
entrevista para a TVE, o uso excessivo de produtos químicos leva a reações nos 
cabelos e na pele como ressecamento, necessitando então de maiores cuidados, 
porém para pacientes que já são portadores de patologias dermatológicas os cui-
dados precisaram ser ainda maiores.

Ainda em 2021, a SBD realizou um evento on-line sobre as manifestações cutâ-
neas da covid-19 com o dr. Paulo Ricardo Criado e, em 2021, divulgou uma nota 
técnica que evidenciou a importância do conhecimento dermatológico durante a 
pandemia de covid-19. Segundo a nota técnica, estima-se que em pelo menos 10% 
dos casos de covid-19 positivo possui manifestações cutâneas, as principais delas 
são erupção máculo-papular, urticariformes e vesico-bolhosas.

Entretanto, no dia 25 de março de 2021, houve o Decreto Municipal nº 33.655, 
em Salvador-BA, o qual ordenava o fechamento de consultórios dermatológicos 
por considerá-los como fins somente estéticos, demonstrando todo o pré-conceito 
existente na sociedade em relação à especialidade.

Art. 1º Ficam suspensas, a partir das 5h do dia 29 de março de 2021 às 5h do 

dia 05 de abril de 2021, as atividades de comércio e prestação de serviços 

no Município de Salvador.

§ 1º Não estão submetidos à suspensão das atividades prevista neste ar-

tigo os seguintes estabelecimentos que prestam serviços essenciais, que 

devem observar os protocolos geral e setoriais das atividades e as demais 

normas vigentes, para funcionamento:

VI – Hospital dia e serviços de saúde, com exceção de atendimentos eleti-

vos em clínicas odontológicas e dermatológicas. (SALVADOR, 2021)

Apesar de compreender o receio da população e do estado quanto a transmis-
sibilidade da covid-19, ainda assim permanecia a necessidade de assistir pacientes 
portadores de patologias crônicas, neoplasias, emergências dermatológicas e até 
mesmo pacientes com lesões provenientes da covid-19. Assim, poderia ter sido 
encontrado um meio termo. Por fim, as atividades voltaram no dia 1o de abril.

Como percebemos, o momento de pandemia está sendo um momento de-
safiador para a Dermatologia, porém é o momento para superar os desafios, se 
reinventar e evidenciar para a sociedade a importância da especialidade para a 
saúde e qualidade de vida.
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introdução

O envelhecimento é um processo contínuo, sequencial e inevitável, acompanha-
do por modificações físicas, sociais, psíquicas e culturais. Inicia-se no mesmo dia 
que o indivíduo nasce e progride durante toda a sua vida, ou seja, conforme vive o 
ser humano envelhece. (HORN, 2013) No entanto, esse processo, embora seja ine-
rente a todos os seres humanos, é altamente influenciável por diversas variáveis, 
como genética individual e hábitos de vida, de modo que é possível diferenciar 
dois tipos de envelhecimento: senescência e senilidade. O primeiro corresponde 
ao envelhecer fisiológico e saudável, enquanto o segundo ocorre secundariamen-
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te a processos patológicos frequentes em idades mais avançadas e é, infelizmente, 
o tipo mais comum. (FRIES; PEREIRA, 2013)

O envelhecimento e a velhice resultante dele, notadamente presentes em 
todas as sociedades humanas, já tiveram diversas compreensões conforme 
período histórico, classe social e, principalmente, cultura. (HAREVEN, 1999) 
Ao decorrer da história houve muita fluidez nesses conceitos, de modo que já 
estiveram, por muitas vezes, associados à invalidez, inutilidade e doença e, por 
outras, à sabedoria, respeito e maturidade. (DARDENGO; MAFRA, 2018) Assim, 
é preciso deixar claro que não existe uma concepção única sobre o processo de 
envelhecimento, e sim visões variadas, distintas e únicas quando inseridas em 
seus respectivos contextos.

Na Grécia Antiga, apenas os idosos pertencentes à elite eram detentores de po-
der político e vistos como sábios, enquanto aqueles pertencentes a classes sociais 
inferiores eram invalidados, desprezados e delegados a serviços humilhantes, 
numa sociedade que valorizava fortemente a beleza e a juventude. (DARDENGO; 
MAFRA, 2018) Indo de encontro à concepção vigente em seu tempo, o filósofo 
Platão trazia uma nova visão de velhice associada a sabedoria e sensatez, em que 
os jovens deviam respeito e obediência aos idosos. (BORGES, 2007) Ainda nesse 
contexto cultural e histórico, Beauvoir (1990, p. 136) em sua obra A velhice traz as 
considerações de Aristóteles a respeito do envelhecimento: “É preciso que o cor-
po permaneça intacto para que a velhice seja feliz: uma bela velhice é aquela que 
tem a lentidão da idade, mas sem deficiências. O declínio do corpo acarreta o do 
indivíduo inteiro”.

 Já na sociedade romana, os idosos eram altamente respeitados e possuíam 
posição privilegiada politicamente, recebendo o título de “patrícios” e compon-
do o Senado, além de gozarem de autoridade absoluta sobre as “pater famílias”. 
(BORGES, 2007) Visto que as novas gerações se revoltavam com tal situação, com 
a queda do Império Romano os idosos perderam seus privilégios e passaram a ser 
subjugados pelos mais jovens. (DARDENGO; MAFRA, 2018) Ressaltando as di-
vergências nas concepções de velhice mesmo na História Antiga, os babilônios e 
hebreus davam grande importância a seus idosos, vistos como chefes naturais e 
tendo a imortalidade como um ideal a ser alcançado. (BEAUVOIR, 1990)

Avançando algumas centenas de anos na história, no século VI houve o esta-
belecimento de casas de repouso pela Igreja Católica, os chamados “asilos”, com 
base na ideia de que a velhice seria uma época de afastamento das atividades. 
(BEAUVOIR, 1990) Já na Idade Média, período de muitas guerras, em que con-
sequentemente se valorizava muito a força física e a juventude, os velhos eram 
desfavorecidos e realizavam trabalhos degradantes ou mendigavam como for-
ma de sobrevivência. (BORGES, 2007) Durante o Renascimento, muitas obras 
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escarneciam os idosos, como o livro Elogio à loucura de Erasmo de Roterdã, no 
qual ele compreendia a velhice “[...] como um fardo e a morte como necessária”. 
(DARDENGO; MAFRA, 2018, p. 7)

 É importante, no entanto, abrir um parêntese para as sociedades orientais, 
em especial a China Antiga e o Japão, em que sempre houve grande valorização 
dos idosos como entidades dotadas de experiência e sabedoria, aos quais os mais 
jovens deviam obediência e respeito. Como importante influência para essa visão 
positiva estão os ensinamentos do filósofo chinês Confúcio, que defendia que a 
família seria a base de tudo e todos os membros dela deveriam obedecer ao inte-
grante masculino mais velho. Nessas sociedades, admite-se que envelhecimento 
é um fenômeno natural, e a pessoa idosa deve ser tratada com amor, respeito e 
dignidade, cultura milenar passada de geração a geração. (FLORES SOBRINHO; 
OSÓRIO, 2021)

Já no período atual, o mundo vivencia o fenômeno de aumento da longevida-
de, mas ainda existe certa dificuldade social de compreensão do indivíduo idoso 
(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008) e da real desvinculação da velhice a um período 
de estagnação, debilidade e doença. (HORN, 2013) No entanto, é palpável que, de 
maneira geral, as concepções sobre velhice e o processo de envelhecimento são 
muito mais positivas e saudáveis do que outrora. Para tanto, é preciso destacar a 
importância dos grandes avanços alcançados nos estudos sobre o envelhecimento 
durante todo o século XX, que abriram caminho para uma filosofia mais otimista 
de velhice. (LOPES, 2000)

No Brasil, o aumento da longevidade vem ocorrendo desde a segunda me-
tade do século XX, e o país vem sofrendo o processo de transição demográfica. 
Inicialmente foi percebida a queda na taxa de mortalidade e, a partir de meados 
da década de 1960, foi observada a queda da taxa de natalidade. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde 1980, alterações na 
pirâmide etária vêm demonstrando uma participação cada vez maior dos idosos 
na composição geral da população em relação ao número de crianças, deixando a 
pirâmide demográfica cada vez mais retangular (Figura 1). Assim, inicialmente a 
previsão era de que a partir de 2060 o Brasil seria considerado um país de idosos, 
contudo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2017 aponta 
que 14,6% da população brasileira têm 60 anos ou mais de idade, correspondendo 
a 30,3 milhões de pessoas demonstrando que o envelhecimento da população bra-
sileira é uma realidade.
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Figura 1 – Pirâmide etária absoluta
Fonte: IBGE (2017 apud BRASIL, 2018).1

Outro ponto que contribui para o fenômeno do envelhecimento é a taxa de 
fecundidade. A ascensão da mulher ao mercado de trabalho assim como o maior 
acesso a métodos contraceptivos, a intensificação do processo de urbanização e o 
aumento do nível de instrução permitiram uma redução pela metade no número 
médio de filhos por mulher em 30 anos. (OLIVEIRA, 2019) Segundo o IBGE (2016) 
a taxa de fecundidade no Brasil, em 2015, era de 1,72 filhos por mulher.

De acordo com o IBGE (2020), a expectativa média de vida no Brasil foi de 
76,6 anos em 2019, sendo entre os homens 73,1 anos e entre as mulheres 80,1 anos. 
O aumento da expectativa de vida está relacionado com a melhoria das condições 
de vida com acesso a serviços de saúde, avanços tecnológicos na área médica, me-
lhora das condições de moradia com fornecimento de saneamento básico, água 
encanada, melhora dos níveis de escolaridade, entre outros. Na Bahia, de acordo 
com o Censo Demográfico de 2000, a população de idosos era cerca de 0,7 mi-
lhões de pessoas, enquanto em 2010, essa população de 65 anos ou mais passou 
para cerca de 1 milhão de pessoas. (BAHIA, 2015) Dessa forma, observa-se uma 
mudança importante na estrutura demográfica brasileira e baiana, que aponta 
um rápido envelhecimento populacional. Em contrapartida percebe-se a dimi-
nuição do crescimento da população entre 15 e 65 anos, considerada população 
economicamente ativa. Assim, estas mudanças trazem novas demandas sociais 
e econômicas, sendo necessária à implementação de políticas públicas a fim de 
atender as necessidades deste público.

Outro ponto, é que com a queda de natalidade e redução do número de crianças 
associado ao aumento da expectativa de vida, percebe-se que o país apresenta uma 

1 Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/
Documen to_Tecnico_Brasil_Amigo_Pessoa_Idosa.pdf. Acesso em: 29 jul. 2021.

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Documento_Tecnico_Brasil_Amigo_Pessoa_Idosa.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Documento_Tecnico_Brasil_Amigo_Pessoa_Idosa.pdf
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elevação do segmento dos mais idosos, composto por pessoas a partir dos 80 anos. 
Para Carvalho e Wong (2006 apud OLIVEIRA, 2019), nas próximas décadas, o de-
clínio da mortalidade no Brasil, se concentrará, provavelmente, nas idades mais 
avançadas o que terá como efeito uma aceleração do processo de envelhecimento.

O envelhecimento da população brasileira impactou e trouxe mudanças no 
perfil demográfico em todo país. Essa mudança está associada a uma transição 
epidemiológica, na qual destacam-se a redução da mortalidade por doenças in-
fecciosas e parasitárias, comuns em crianças e adolescentes e o aumento da 
importância de doenças crônico-degenerativas, típicas do envelhecimento. Estas 
mudanças produzem demandas que requerem respostas das políticas sociais en-
volvendo o Estado e a sociedade, implicando novas formas de cuidado, em especial 
aos cuidados prolongados e a atenção domiciliar. (VASCONCELOS; GOMES, 2012)

Neste sentido, para orientar sobre as ações e as estratégias a serem adotadas 
para um envelhecimento saudável são estabelecidos marcos normativos e legais, 
uma vez que, com a mudança demográfica, a população idosa cresce e passa a 
demandar olhares mais atentos do governo, da saúde, do campo acadêmico e cien-
tífico, da economia e de muitos outros setores da sociedade. (FREITAS; PY, 2016) 
Com isso, tem-se, então, uma população que transita de um contexto de desvalo-
rização para um contexto em que está vivendo mais e ainda está apta ao exercício 
da cidadania. Mas que, para isso, precisam de direitos regulamentados e assegu-
rados, criando condições em equidade para um envelhecimento ativo e saudável.

Alguns exemplos desses marcos no Brasil são a Política Nacional do Idoso, de 
1994, e o Estatuto do Idoso, de 2003, além da Constituição de 1988, que terão seus 
principais pontos abordados neste capítulo, por alavancarem a inserção dessas 
pautas no cenário legislativo nacional.

Direito à cidadania, à dignidade humana, à assistência social e ao bem social 
comum, sem discriminação. Estes são alguns pontos que permitem à Constituição 
Federal de 1988 a abertura de portas no âmbito nacional para a discussão dos di-
reitos dos idosos, sobretudo no que se refere às dificuldades em assegurá-los. 
(BRASIL, 1988)

É nesse momento histórico que é sancionada a Lei nº 8.842, em 4 de janeiro de 
1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, a qual visa assegurar os direi-
tos sociais dessa população. Por meio de seus princípios e diretrizes, coloca o idoso 
como cidadão e discorre sobre meios que possibilitem a sua autonomia e partici-
pação ativa na sociedade, sendo, sobretudo, atuante na formulação de políticas. 
(BRASIL, 1994) Além disso, orienta e apoia o desenvolvimento de estudos sobre o 
processo de envelhecimento e de práticas educativas sobre esse assunto destina-
das à população em geral, a fim de adequar o convívio saudável entre as gerações. 
Dessa forma, a política torna-se uma importante aliada para a implementação dos 
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direitos à saúde, pois reafirma a adoção dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na atenção ao idoso e passa a valorizar a Geriatria como especialidade clíni-
ca, bem como as suas particularidades epidemiológicas. (BRASIL, 1994)

Com o avanço das lutas e com a expansão internacional e nacional das pautas 
relacionadas aos direitos dos idosos, no dia 1º de outubro de 2003, é sancionada 
a Lei nº 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Com o objetivo de regular 
os direitos assegurados às pessoas com idade maior ou igual a 60 anos, fortalece 
o que foi estabelecido pela Política Nacional do Idoso, com regras mais amplas e 
detalhadas, conforme o seguinte:

Esta lei é muito abrangente, pois trata dos direitos fundamentais, medi-

das de proteção, políticas de atendimento, da fiscalização das entidades de 

atendimento, das infrações administrativas, acesso à justiça, da proteção 

judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou ho-

mogêneos e disposições gerais. (FREITAS; PY, 2016, p. 3464)

Além disso, o estatuto trata sobre a violência contra o idoso, trazendo o caráter 
punitivo para quem a exerce, bem como sobre a necessidade de notificação compul-
sória pelos serviços de saúde em casos suspeitos ou confirmados. (BRASIL, 2003)

No âmbito internacional, em 2002, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
publicou orientações sobre o envelhecimento ativo tendo como três orientações 
prioritárias: 1. pessoas idosas e o desenvolvimento; 2. promoção da saúde e bem-
-estar na velhice; e 3. criação de ambiente propício e favorável. (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2003) Assim, no intuito de atender aos pilares estabe-
lecidos, o Brasil lançou em 2018 a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa que 
estabelece as responsabilidades de cada ente federado na política de atenção ao 
envelhecimento saudável.

De acordo com Matheus Papaléo Netto (2016), muitos são os avanços refe-
rentes aos direitos dos idosos no Brasil, principalmente no desenvolvimento de 
estudos e pesquisas relacionados ao processo de envelhecimento. Cada vez mais 
os idosos estão ocupando os espaços da sociedade e buscando qualidade de vida, 
conforme seus direitos são assegurados. No entanto, as limitações ainda existem 
e merecem atenção. O preconceito pode ser observado quando pessoas idosas são 
consideradas ultrapassadas e menos capazes na sociedade, sofrendo um processo 
de marginalização, o que impacta na sua saúde e no seu bem-estar. Sobre os cui-
dados da pessoa idosa dependente, a legislação os coloca sob obrigação da família 
antes do Estado e, muitas vezes, este negligência as ações e investimentos nesse 
setor. (FREITAS; PY, 2016) Outro fator importante é a falta de conhecimento dos 
idosos sobre os seus próprios direitos, o que acaba por desacelerar as conquistas. 
Por isso a importância de educar toda a população sobre essa temática, possibili-
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tando, dessa forma, a pressão ao Estado pela efetivação da vasta legislação sobre 
os direitos dos idosos no Brasil.

Todos esses avanços e conquistas de direitos, no Brasil e no mundo, são 
resultados dos esforços de muitos pesquisadores, que se dedicaram a estudar 
a dinâmica relacionada ao processo de envelhecimento, e se tornaram pionei-
ros no estudo do idoso e de sua complexidade. Dentre os vários profissionais 
envolvidos na produção de conhecimentos na área de saúde dessa população, 
pode-se frisar a participação de quatro pesquisadores. O primeiro deles, Elie 
Metchnikoff, acreditava na possibilidade do ser humano alcançar uma velhice 
fisiológica e, visando alavancar os estudos sobre essa temática, propôs a criação 
da Gerontologia como uma nova especialidade da ciência. (PAPALÉO NETTO, 
2016) Embora não tenha conseguido apoio e atenção da sociedade científica, 
suas ideias contribuíram fortemente para a fundação de uma nova especiali-
dade médica, a Geriatria, por Ignatz Leo Nascher. Além desses, é importante 
apontar também a importância de G. Stanley Hall (1922 apud LOPES, 2000),  
que, em seu livro Senescence: the last half of live, afirmava que as pessoas ido-
sas possuíam recursos até então não apreciados, indo de encontro a crença de 
que a velhice seria “o reverso da adolescência”. No entanto, durante um longo 
período, a Geriatria ficou limitada somente aos aspectos biológicos do envelhe-
cimento, até a chegada de Marjorie Warren, que promoveu significativo avanço 
dessa ciência por meio do início da implementação de ações da avaliação ge-
riátrica especializada com abordagem multidisciplinar ao idoso. (MATTHEWS, 
1984) O  impulso trazido por essas contribuições evidenciou-se pelo surgi-
mento de número cada vez maior de trabalhos nessas áreas, além da criação 
de instituições como a Sociedade Americana de Geriatria em 1942 e, em des-
taque, a Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria – International 
Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG).

Grande parte da importância da IAGG reside no fato de ter sido um marco fun-
damental no reconhecimento da Gerontologia enquanto uma área específica da 
ciência (LOPES, 2000), a partir de sua criação em 1950, no Congresso Internacional 
de Gerontologia na Bélgica. Atualmente, essa associação atua em prol da garantia 
dos interesses gerontológicos globalmente e na promoção de pesquisas e treina-
mentos na área, contando com representação em mais de 60 países, incluindo 
o Brasil – através da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). 
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, 2021) 
A SBGG, por sua vez, é um departamento da Associação Médica Brasileira (AMB) 
e é composta por seções em quase todos os estados do país, aqui com destaque 
especial para a SBGG-Bahia, que foi a terceira seção estadual criada e, portanto, 
uma das pioneiras no Brasil (SBGG).
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O pequeno embrião da SBGG surgiu em 1954, quando, por intermédio do 
senador Atílio Vivacqua, capixaba, deu-se o que pode ter sido o primeiro pas-
so numa discussão rumo ao desenvolvimento da Geriatria e Gerontologia no 
Brasil, uma proposta de lei no Senado Federal, em que foi proposta a criação do 
Serviço Nacional de Assistência à Velhice, que seria um programa subordinado 
ao Ministério da Saúde e organizado por todo o país, o que representaria grande 
avanço no cuidado à população idosa em um tempo em que pouco se pensava 
nisso. Em uma sessão bem documentada pelos Anais do Senado do ano de 1954, o 
senador Atílio defende com diversos dados nacionais e internacionais ressaltando 
a importância de se atentar à saúde do idoso. (BRASIL, 1954) Infelizmente, após 
dez anos de trâmites legais no senado, o projeto não foi aprovado, entretanto, acre-
dita-se que a proposta tenha dado voz ao tema e unido médicos em prol da causa, 
o que culminou com a colaboração que levou à fundação da, então, Sociedade 
Brasileira de Geriatria (SBG) em 1961.

Já a Bahia ganhou importante notoriedade no contexto da Geriatria e da 
Gerontologia brasileira, afinal pôde-se observar um importante protagonismo no 
estudo e no ensino da temática desde a década de 1970. Em 1971, nasce a seção 
Bahia da SBGG e, com ela, grandes alterações na forma de se compreender e atuar 
sobre a saúde da população idosa.

Ademais, já em 1979, o estado era o palco da realização do V Congresso 
Nacional de Geriatria, feito que voltaria a repetir em 2004, na XIV edição do 
evento. Esses fatores, associados a uma série de políticas públicas voltadas 
à saúde do idoso, materializadas em centros de referência e em leis estaduais 
voltadas à garantia da integralidade e multidimensionalidade do cuidado, corro-
boram para eleger o território baiano como protagonista no cenário da Geriatria 
e Gerontologia brasileira.

Dito isso, torna-se clara a importância do conhecimento sobre a saúde da popu-
lação idosa diante da realidade demográfica atual vivida no globo, como também, 
da necessária valorização desses indivíduos, muitas vezes marginalizados. Além 
disso, é necessário entender como todo esse aprendizado se solidificou, e resul-
tou em instituições que visam o estudo, o bem-estar e a proteção ao idoso. Neste 
capítulo, o foco será a história da Geriatria no Brasil e na Bahia, ressaltando a his-
tória institucional da SBGG e SBGG-Bahia, e, ainda, trazendo aspectos históricos 
relacionados a ensino e cuidado geriátrico na Bahia. É necessário falar que este 
capítulo não abordará, de forma principal, a Gerontologia, pois o foco do capítulo 
será a história da especialidade médica Geriatria, porém é indiscutível que o cui-
dado da pessoa idosa é multidimensional, e dessa forma, Geriatria e Gerontologia 
são inseparáveis na prática em saúde. Assim, boa leitura!
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história da geriatria no brasil e na bahia

Após resgate histórico do contexto sociodemográfico no qual a pessoa idosa está 
inserida, adentra-se, neste momento, na história da Geriatria no Brasil e na Bahia. 
Tendo como ponto de partida o marco histórico da criação da SBGG, busca-se co-
nhecer a história da sua fundação e a criação da sua secção na Bahia, além de 
entender como o cuidado ao idoso e o ensino em Geriatria foram implementados 
no estado.

sbgg

Embora a Geriatria já fosse um tema bem discutido entre médicos no exterior, 
com ênfase nos Estados Unidos, representado principalmente pela fundação da 
IAGG em 1950, o tema só veio à tona e passou a ser bem debatido no Brasil após 
1954, com a instituição pelo Senado Federal do Serviço Nacional de Assistência 
à Velhice. Após criado o serviço, o debate no campo da Geriatria e Gerontologia 
cresceu, trazendo à tona a necessidade de aumentar os estudos no país. Movidos 
por essa motivação um grupo de médicos se juntou três anos depois, em 1957, para, 
vinculados à Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil – atual-
mente Universidade Federal da Rio de Janeiro (UFRJ) – realizarem aquele que foi 
o pontapé inicial nos estudos desta especialidade médica no país. De 13 a 15 de 
maio daquele ano ocorreu a mesa redonda sobre Gerontologia, na qual diversos 
médicos participaram em palestras de 20 minutos nas quais se debateu o impacto 
do envelhecimento sobre os diversos órgãos e sistemas do corpo humano. Movido 
pelo seu pioneirismo o evento foi um grande sucesso e marcava não só o início da 
união de profissionais para estudos nessa área, mas também o início da aliança 
com as universidades.

Após o sucesso de um primeiro evento, os profissionais entenderam a neces-
sidade de se criar um grupo para que a especialidade se tornasse cada vez mais 
difundida, e assim, através da união e esforço conjunto dos médicos Roberto 
Segadas Viana, Abrahão Isaac Waissman e Paulo Celso Uchôa Cavalcanti, foi fun-
dada em 3 de julho de 1961, no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Geriatria 
(SBG), tendo sido escolhido como seu primeiro presidente o prof. dr. Deolindo 
Couto que teria mandato em 1961 e 1962. Em agosto daquele que seria o segundo 
ano de fundação da sociedade ocorreria então o primeiro evento oficial enquan-
to organização já fundada, seria o curso de extensão universitária Problemas da 
Medicina Geriátrica, novamente ligado à Universidade do Brasil. O curso se deu 
com aulas daqueles que se juntaram na fundação da SBG, com aulas três vezes 
por semana, durante um mês. Os anos de 1963 e 1964 não repetiram o sucesso, 



história da medicina392

proatividade e motivação dos anos anteriores, isso se deve à morte do dr. Roberto 
Segadas, um enorme entusiasta da sociedade, sendo responsável por muito tra-
balho dentro desta. Ocorre então apenas em 1965 a eleição de uma nova diretoria.

Figura 2 – Programação do primeiro evento de Geriatria e Gerontologia realizado no Brasil
Fonte: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2021).

No ano de 1967, há um grande marco para a então SBG, a difusão para além das 
fronteiras do Rio de Janeiro, como era de interesse daqueles que a fundaram. Isso 
se deu através da criação da seção estadual do Rio Grande do Sul (SBG-RS), este 
importante salto aconteceu graças ao convite do prof. Álvaro Barcellos Ferreira 
para que fosse realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) a 
Jornada Brasileiro-Argentina de Geriatria e Gerontologia, ocorrido entre 1o e 5 de 
outubro daquele ano, levando os estudos da área para um novo patamar no país e 
mostrando também a força da aliança às universidades.

Para que a antiga SBG adotasse seu nome atual, de Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, em que são admitidos também profissionais não mé-
dicos, foi importante o elo entre essas áreas complementares. A aproximação 
se deu através de um simpósio em Geriatria realizado na Academia Brasileira 
de Farmácia, mas principalmente com um curso de iniciação em Gerontologia, 
realizado no Hospital São Francisco de Assis, da UFRJ. Foi um espaço de mui-
to crescimento em que médicos apresentaram temas de Geriatria e gerontólogos 
contribuíram com temas nas diversas áreas. Observando a importância e engran-
decimento que obtinham através da multidisciplinaridade, a SBG realiza em 1969 
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o I Congresso Nacional de Geriatria e Gerontologia, já com grande participação de 
profissionais não médicos e nesse período passa a adotar sua nova denominação, 
que incluindo a gerontologia tornava-se SBGG.

Figura 3 – Acadêmicos reunidos no I Congresso Nacional de Geriatria e Gerontologia
Fonte: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2021).

O ano de 1969 foi sem dúvida um dos mais marcantes na história da SBGG, 
que além de uma nova intitulação, teve também neste ano a autorização da 
AMB para realizar concursos e conceder os títulos de especialista em Geriatria e 
Gerontologia, sendo o dr. Frederico Alberto de Azevedo Gomes o primeiro a rece-
ber o título da sociedade. Outro evento marcante daquele ano foi o lançamento da 
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, bastante importante na divulgação 
de conteúdos e fomento à produção científica na área. Superando as expectativas 
iniciais, foram produzidos, ao todo, 2.500 exemplares, distribuídos para associa-
dos, faculdades de Medicina, asilos e instituições internacionais, servindo como 
divulgação da SBGG, principalmente internacionalmente, já que possibilitou o 
convite de geriatras e gerontólogos brasileiros para contribuírem com seus pares 
estrangeiros. Infelizmente, não houve captação de patrocínio para que a revista 
tivesse nova edição. A busca por novas publicações seguiu e em 1977 com ini-
ciativa do dr. Frederico Alberto de Azevedo Gomes é criada uma nova revista: 
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Anais Brasileiros de Geriatria e Gerontologia, sendo publicada em quatro edições. 
Em novo lançamento, desta vez com patrocínio do Laboratório Aché, fundou-se a 
revista Geriatria em Síntese, que resistiu de 1982 a 1988. Após grande interrupção 
nas publicações pela SBGG, em 7 de julho de 2006 é lançada novamente a Revista 
Geriatria & Gerontologia, continuando aquela que foi a primeira a ser lançada, 
sendo publicados materiais científicos, notas e comunicados da SBGG, visando 
sempre contribuir para uma melhor prática da Geriatria.

Atualmente, a SBGG possui 18 seções estaduais e cerca de 2.700 associados. 
Possui sede própria no Rio de Janeiro e através de seus membros difundiu a Geriatria 
pelas universidades a partir da criação de cursos, estágios e programas de residên-
cia, é responsável também pela realização dos Congressos Brasileiros de Geriatria e 
Gerontologia a cada dois anos, e ganhou grande destaque internacional com a rea-
lização, em 2005, do XVIII Congresso Mundial de Gerontologia e com o brasileiro 
Renato Maia Guimarães presidindo a IAGG. É importante também reconhecer a luta 
da SBGG para garantir um melhor atendimento médico à população idosa, através 
do aumento no tempo de consulta para esta população, bem como pela instituciona-
lização da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) no país, garantindo em 2012 a categoria 
2B na Classificação Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM).

bahia

A partir desse momento, voltam-se os olhares para a história da Geriatria no esta-
do da Bahia, passando pela criação da SBGG-BA, adentrando no passado de locais 
de referência no atendimento aos idosos como o Centro de Referência Estadual de 
Atenção à Saúde do Idoso (CREASI) e as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), e conhe-
cendo a implementação do ensino em Geriatria no estado: residência no Hospital 
Irmã Dulce e na graduação da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB).

SBGG -BA

Tomando como ponto de análise o estado da Bahia, a SBGG teve sua seção baia-
na fundada no ano de 1971, se configurando como uma importante ferramenta 
na representação da Sociedade nos Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso. 
O estado da Bahia, inclusive, foi local escolhido para realização do Congresso 
Brasileiro de Geriatria por duas vezes, em 1979 e em 2004, abrigando o V e o XIV 
congressos, respectivamente.

A SBGG, de uma maneira geral, incluindo a seção Bahia, é filiada à AMB e à 
IAGG e, por esse motivo, se evidencia no contexto baiano como protagonista no 
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ensino, na formação e na fiscalização dos cuidados destinados à pessoa idosa, 
de maneira atualizada e condizente com as deliberações nacionais e internacio-
nais acerca desse cuidado. (SILVA, 2016) Destaca-se, como membro do Conselho 
Consultivo Pleno da SBGG, o médico geriatra baiano Adriano Cesar Gordilho.

Atualmente, a seção Bahia é presidida por Lucas Kuhn Pereira Prado (pre-
sidente) e Jonas Gordilho Souza (vice-presidente), contando também com uma 
série de membros, envolvendo diretores e secretários, que possibilitam uma im-
portante atuação da sociedade em território baiano, abrangendo publicações de 
artigos científicos, representatividade nos conselhos estadual e municipal do 
idoso, capacitação de profissionais e, por fim, garantem melhor compreensão dos 
cuidados destinados à pessoa idosa.

A regularização do regimento da SBGG na Bahia precisou, desde sua criação, con-
versar bem com o contexto e as particularidades da sociedade baiana, pois, embora 
exista um estatuto bem estabelecido e por muitas vezes, desde seu primeiro formato, 
modificado, ainda se faziam necessárias adaptações à ação da SBGG no contexto da 
saúde do idoso na Bahia. Paralelamente a isso, se faz importante destacar a criação 
do CREASI em 1994 e da Política Estadual da Pessoa Idosa, em 2013, como elemen-
tos institucionais baianos que precisam interagir com os princípios e as diretrizes da 
SBGG, visando a garantir um cuidado integral e adequado aos idosos baianos.

A Área Técnica da Saúde do Idoso (ATSI), previamente denominada Programa 
Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (PROSI), é uma ferramenta muito impor-
tante através da qual os governos estaduais e municipais conseguem apoiar os 
municípios na formulação e implementação dos cuidados integrais à população 
idosa. Essa área técnica funciona como um compilado de orientações técnicas que 
conduzem os municípios a implantarem medidas multidisciplinares nos cuidados 
da pessoa idosa e, para isso, deve seguir os princípios e orientações estabelecidos 
pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI).

Ainda quando denominado PROSI, um dos frutos das propostas do programa 
foi a criação do CREASI, em 1994, centro que até hoje é sinônimo de cuidados 
ampliados e multidisciplinares de excelência destinados aos idosos, atendendo 
principalmente casos difíceis e que evidenciem fragilidade nos idosos que rece-
berão cuidados.

As orientações de cuidado as quais a ATSI fornece aos órgãos estaduais e mu-
nicipais lança mão de um recurso muito importante: a caderneta de saúde da 
pessoa idosa. Essa caderneta advém da ação do Ministério da Saúde para a garan-
tia da qualidade de vida e avaliação multidimensional do idoso e perpassa pelas 
orientações da ATSI, garantindo o cuidado holístico dos usuários.

Dentre as ações desenvolvidas pela ATSI, é válido destacar o acompanha-
mento e a avaliação dos Indicadores de Saúde da População Idosa, o apoio a 
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formulação de protocolos assistenciais que possibilitem a organização da rede de 
serviços de atenção a pessoa idosa, apoio técnico aos municípios, na organização 
da linha de cuidado para atenção integral às pessoas idosas no SUS, ações para o 
fortalecimento das abordagens ao envelhecimento ativo e o incentivo à adesão, 
implantação e implementação da caderneta de saúde da pessoa idosa. (SILVA, 
2016) A Secretaria de Saúde usa dessas ações e orientações da ATSI para garantir 
que sua função seja cumprida, diante de uma proposta de cuidado multidimen-
sional e integral à pessoa idosa.

Cuidado Geriátrico na Bahia

Nesta seção, o cuidado em Geriatria na Bahia será abordado a partir da perspecti-
va histórica de dois locais muito importantes no atendimento do idoso no estado: 
CREASI e OSID.

CREASI

Nos primeiros anos da década de 1990, foi divulgada a portaria que trazia a 
ideia da criação de centros de referência na Bahia, entre eles estava o CREASI. 
A proposta era a criação de uma unidade que atendesse apenas idosos e que con-
tasse com a participação de várias especialidades médicas, porém essa política 
nunca foi colocada em prática, ficando apenas no papel. Em 1996, passou a valer 
uma nova dinâmica de organização do SUS, que trazia a ideia de hierarquização 
dentro do sistema de saúde, de forma que o SUS não comportaria mais um centro 
de referência – como o CREASI era descrito – em seu modelo de funcionamento.

Logo, como uma forma de inserir o CREASI dentro do sistema de saúde, ele foi 
implementado como um modelo para a referência da atenção básica. Os idosos 
encaminhados para o centro, seriam os que por alguma razão não tivessem sua 
demanda acolhida na atenção básica.

O CREASI foi inaugurado em 28 de janeiro de 1999, com 28 servidores. Uma 
pequena equipe de profissionais com experiência em Geriatria e Gerontologia foi 
recrutada do Hospital São Jorge e, a partir desse momento, o centro passou a rea-
lizar treinamentos internos com os profissionais para promover a capacitação de 
todos os funcionários. Em 2004, o CREASI mudou sua sede para perto da frente 
do Shopping Iguatemi, em Salvador. Em 2009, um curto-circuito em um ar-con-
dicionado provocou um incêndio no prédio do CREASI. Os atendimentos foram 
transferidos, principalmente para um contêiner no estacionamento do prédio, até 
outubro de 2010, quando foi terminado o conserto do prédio. No incêndio foram 
perdidos 20 prontuários. (SESAB, 2021)
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No início das atividades, o critério de admissão dos pacientes era que fossem 
idosos com mais de 60 anos e que tivessem mais de cinco problemas de saúde. 
Porém, essa triagem não funcionava bem, pois o CREASI acabava por exercer a 
função da atenção básica, como também, os critérios eram muito abrangentes.

A partir desse momento, os critérios de admissão foram reformulados e 
passou-se a considerar os “Is geriátricos” (Insuficiência Urinária, Imobilidade, 
Instabilidade Postural, Iatrogenia e Insuficiência Cerebral). Porém, devido à alta 
demanda e falta de espaço –, o CREASI era em Brotas e dividia o espaço disponível 
com o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências (CEPRED) – o modelo 
de admissão foi se tornando novamente ineficiente.

Depois, foi criado o modelo de atendimento baseado em cinco ambulatórios 
que compunham o serviço do CREASI: AMBULAR (sequelas de AVC e fratura), 
ADEM (demências), APSIS (psicossocial), AME (movimentos involuntários) e 
NONA (pacientes com mais de 90 anos). A atenção básica encaminhava para o 
CREASI pacientes que preenchiam esses perfis, com exceção dos nonagenários 
que tinham acesso direto. Concomitantemente com os ambulatórios, foi instalada 
a farmácia, para distribuição de medicamentos de alto custo – atualmente a far-
mácia continua em atividade, na distribuição de medicamentos para doença de 
Parkinson e doença de Alzheimer, por exemplo, para pacientes do CREASI ou não. 
A equipe, nessa época, também estava crescendo e o atendimento ocorria em mi-
niequipes de médicos, enfermeiros e assistente social. Todavia, logo esse modelo 
também foi sobrecarregado e foi necessária outra mudança.

O novo modelo pretendido foi discutido durante um ano e meio com a socie-
dade civil, Secretaria de Saúde, Conselho Estadual do Idoso e Ministério Público. 
A nova logística que seria implementada era baseada, não em patologias espe-
cíficas, e, sim, na questão de funcionalidade do idoso, na sua capacidade de 
exercer atividades de vida básicas e instrumentais. Essa já era uma visão que a 
ONU e o Ministério da Saúde também já estavam começando a ter e se tornou o 
modelo que está vigente até hoje. O paciente passa por uma triagem na atenção 
básica, feita por meio de uma ficha que analisa capacidade funcional, quantida-
de de medicamentos, entre outros aspectos. Contudo, é importante ressaltar que 
o cuidado do CREASI é paralelo ao cuidado oferecido pela atenção básica, pois 
são as unidades de saúde que vão dar o apoio para ela nas suas demandas mais 
básicas. (SESAB, 2021)

Muitas são as dificuldades enfrentadas pelo CREASI. Um exemplo é o atendi-
mento de pacientes do interior da Bahia, que possuem a dificuldade da distância 
no acesso ao centro, porém, a telemedicina e programas de matriciamento para 
ajuda dos profissionais que trabalham no interior já fazem uma significativa di-
ferença para suprir parte dessa adversidade. Sendo um dos grandes centros de 
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saúde do idoso, o CREASI já recebeu prêmios do Banco Real na área de Talentos da 
Maturidade, como também, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por seu excep-
cional serviço na área de Geriatria que corroboram enfatizar sua excelência como 
serviço público ofertado à população, bem como a sua grande importância para a 
sociedade baiana como um todo.

Obras Sociais Irmã Dulce

O Centro Geriátrico Júlia Magalhães – que depois passou a se chamar de 
Centro  de Geriatria e Gerontologia Julia Magalhães – foi criado em 1986 por 
Irmã Dulce. Ela tinha um olhar muito especial para a população idosa e veio dessa 
mentalidade a ideia e vontade de criar um centro especializado na saúde dessa po-
pulação dentro da OSID. Com a criação do centro, surgiu a necessidade de buscar 
profissionais capacitados ou capacitar outros profissionais para o cuidado geriátri-
co. A equipe do centro, então, recebeu uma capacitação no Rio Grande do Sul, local 
onde foi implementada a primeira residência de Geriatria – São Paulo foi o segundo 
local. Em 1989, o centro geriátrico se tornou centro de referência, e se consolidou 
como residência de Geriatria, a terceira do Brasil. A história da residência em 
Geriatria no Hospital Irmã Dulce será melhor explorada mais à frente no capítulo.

Muitos foram os desafios encontrados durante todos esses anos de existência. 
Há os desafios da própria estrutura da saúde pública, como também, os precon-
ceitos sociais associados à população idosa. Além disso, a falta de profissionais 
capacitados, também, foi um grande problema, pois era o próprio centro, com a 
residência, que capacitava os profissionais. Atrelado a essa situação, existe a falta 
de interesse dos estudantes de Medicina nessa área de cuidado, porque há um 
fraco apelo de mercado.

Temos as dificuldades próprias do sistema de saúde público e temos associados a isso 

as dificuldades dos preconceitos, das discriminações em relação aos idosos. E a gente 

tem ainda hoje, melhorou bastante, mas até então, a gente tem que ter muita paciência, 

persistência, insistência e não desistência para mostrar às pessoas o valor da velhice, o 

valor que a vida do idoso tem. (Josecy Maria Peixoto)2

Porém, mesmo frente a tantos desafios, a obra de Irmã Dulce conseguiu se 
manter. Entre as vitórias conquistadas em 30 anos de programa, está o fato de 
o Serviço de Geriatria da OSID ter capacitado dezenas de profissionais médicos, 

2 Entrevista (depoimento) da doutora e atual coordenadora da residência de Geriatria no Irmã 
Dulce, Josecy Maria de Souza Peixoto, sobre a história da Geriatria na Bahia fornecida para a 
aluna Sabrina Schmitz Medeiros em 25 de junho de 2021.
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além de contribuir para a formação de toda a equipe interdisciplinar que passou 
pelo serviço nesse período. Todos os geriatras que se formam na OSID saem capa-
citados para entregar para a população assistida um cuidado de qualidade.

O Centro Geriátrico conta com 3 alas que abrigam, cada, 9 enfermarias 

de 8 leitos, totalizando 216 leitos. Inicialmente todos esses leitos eram 

uma morada de idosos, atualmente denominada como Instituição de 

Longa Permanência para os idosos (ILPI), com o objetivo de assistir idosos 

abandonados ou que a família não tivesse condições ou forma de cuidar. 

Posteriormente, com a necessidade de enfermarias que prestassem assis-

tência a moradores que apresentavam quadros de doenças agudas, foram 

separadas 2 enfermarias, uma masculina e uma feminina, que prestavam 

assistência hospitalar. Após uma determinação do Ministério da Saúde em 

2006, foram reduzidos os leitos de moradia, ficando 72 deles (ILPI). Foram 

mantidos os 16 leitos para assistência a doenças agudas e os outros foram 

distribuídos em leitos de cuidados paliativos (16), reabilitação (16), doen-

ças não agudas (96). Uma das primeiras unidades de cuidado paliativo, na 

Bahia, foi na OSID. (MAGALHÃES, 2021)

Toda essa estrutura é bastante dinâmica, baseando sua disponibilidade de 
leitos na epidemiologia atual da população, e ainda, na realidade da saúde brasi-
leira. Isso foi reforçado no curso da pandemia de covid-19 em 2020, quando houve 
um grande impacto da distribuição de arranjo de leitos, de forma que, apenas, os 
leitos de ILPI foram totalmente conservados e os outros foram remanejados para 
atender essa demanda.

O Centro Geriátrico, também, presta serviços ambulatoriais, com aproxima-
damente 2 mil atendimentos mensais. Esses atendimentos envolvem cuidado 
interdisciplinar, com médicos, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Serviço Social, Psicologia, Nutrição e musicoterapia, além de 
consultas individuais e grupos de promoção e prevenção em saúde.

O centro conta com grupos de convivência – Grupo Renascer e Grupo Bom 
Viver – que proporcionam reabilitação – física, mental e social – e promoção de 
saúde para os idosos, como também, os Centros Dias, que possuem objetivos mui-
to semelhantes. O início de criação desses grupos veio quando se percebeu que 
muitos idosos passavam períodos ociosos muito longos no ambulatório. Dessa 
observação feita pelos trabalhadores do centro, surgiu a ideia de criar esses gru-
pos: para falar com os idosos sobre nutrição, cuidado com higiene, com os dentes, 
entre outras várias temáticas. Hoje, contando todos os grupos e Centros Dias, mais 
de 300 idosos são atendidos, e muitos desses idosos têm melhoria do seu quadro 
clínico, com diminuição de sintomas ou medicamentos.
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É necessário que exista sempre um olhar multidimensional para o idoso, pois 
essa população muitas vezes é invisibilizada e estigmatizada. Toda a sociedade, 
quem está e quem não está estudando Medicina, precisa tirar a carga negativa que 
existe sobre o envelhecimento e sobre o idoso, o qual, muitas vezes, sofre precon-
ceito, apenas, porque é velho – todo esse processo de deslegitimação e preconceito 
contra o idoso, chama-se “ageísmo”.

Porque, assim, você tem isso dentro de casa, o que as pessoas esperam de uma pessoa 

idosa? Que ela coma, sem abusar ninguém, que ela ande, sem abusar ninguém, e que 

ela fale, se ela está fazendo essas três coisas, não me importa a qualidade, pra socieda-

de está bom. Então a gente tem que mudar esse olhar. Porque a pessoa tem que falar, 

mas tem que falar bem, tem andar bem com segurança, tem que comer com qualidade, 

então as pessoas aceitam muito a desqualificação como sendo coisa da velhice. (Josecy 

Maria Peixoto)

Sempre deve-se pensar que só não vai envelhecer quem, infelizmente, morrer 
antes. A velhice é uma fase do processo da vida. “Temos que nos perguntar: qual 
cuidado cada um gostaria de receber quando isso acontecer? Qual o sentido de 
viver muito se não for com qualidade? Por que desejamos envelhecer e discrimi-
namos quem está velho?”. (MAGALHÃES, 2021)

Ensino de Geriatria na Bahia

Nessa sessão será abordado como aconteceu a implementação do ensino de 
Geriatria na Bahia, a partir da instituição da residência de Geriatria no Hospital 
Irmã Dulce em 1990, como também, a criação de disciplinas voltadas para o cui-
dado do idoso dentro da FMB.

Residência de Geriatria no Hospital Irmã Dulce

A residência de Geriatria no Hospital Santo Antônio foi a terceira residên-
cia no Brasil e por muitos anos a única do Norte-Nordeste do país. Instituída 
em 1990 pela iniciativa e sensibilidade de Irmã Dulce, que, naquele momento, 
sentiu a necessidade de formar profissionais médicos especializados no cuidado 
com o idoso na Bahia e dessa maneira qualificar o atendimento a esse público 
a curto e, também, a longo prazo. A criação da residência médica foi apoiada 
pelo dr. George Barreto, que fazia parte do PROSI, em parceria com o dr. Adriano 
Gordilho, que fazia parte do corpo médico do Centro Geriátrico Júlia Magalhães, 
juntamente com a dra. Mônica Rebouças e outros médicos do serviço, e que fo-
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ram seus primeiros preceptores. Nessa época, existia residência de Geriatria 
apenas no Rio Grande do Sul e São Paulo, locais onde, também, já havia serviços 
mais estruturados no atendimento ao idoso. Segundo Magalhães (2021): “Irmã 
Dulce montou uma equipe, e os médicos que participavam da equipe resolveram 
fazer a formação em Geriatria, solicitando apoio a Irmã Dulce, que os atendeu, 
ajudando na capacitação em cuidados geriátricos no Rio Grande do Sul”. Desde 
o seu início, a residência funcionava com uma equipe multidisciplinar, consi-
derada um fundamento básico do ensino da Geriatria e, também, de extrema 
importância para compreender a integralidade do paciente idoso. Em seus 30 
anos de existência, em funcionamento paralelo com um programa de estágio, 
já formou mais de 60 profissionais geriatras, tornando-se um serviço nacional-
mente reconhecido.

Muitos desafios foram enfrentados inicialmente para a implementação e 
consolidação do serviço. Um deles sendo a dificuldade no reconhecimento da 
Geriatria como especialidade médica e de sua fundamental importância, tanto 
entre a categoria médica, que, muitas vezes, compreende o cuidado ao idoso como 
uma simples aplicação dos conhecimentos da clínica médica básicos, quanto na 
sociedade, que negligencia a busca do cuidado especializado, o que compromete, 
de forma significativa e em vários aspectos, o cuidado ao paciente quanto ao cres-
cimento da Geriatria como especialidade.

Josecy Peixoto, coordenadora da Residência Médica em Geriatria e Geron-
tologia no Hospital Santo Antônio, OSID, desde 1993 até a presente data, pontua: 
“À medida que o entendimento de qualidade de assistência ao idoso fica compro-
metido, há uma desqualificação da assistência ao idoso”.3

Nesse sentido, por conta dessa mentalidade que persiste, o sistema de saúde 
brasileiro, ainda não está preparado para atender pessoas idosas. Muitas vezes, há 
o encaminhamento do paciente idoso para um serviço geriátrico quando o grau de 
comprometimento e fragilidade já estão bastante acentuados. Assim, o Geriatra 
é obrigado a exercer uma assistência, na maioria das situações, imediatista e, em 
muitos casos, paliativa. Se o paciente fosse encaminhado em um momento mais 
precoce, já que o modelo de assistência médica ao idoso deve priorizar a preven-
ção e o reconhecimento precoce do risco de declínio funcional e/ou cognitivo, 
poderia ter sido prestada uma assistência mais adequada para proporcionar ao 
paciente um envelhecimento com maior qualidade.

Além disso, esse falso entendimento sobre saúde da população idosa, tam-
bém, promove um desinteresse pela especialidade em estudantes de Medicina. 

3 Entrevista (depoimento) da doutora e atual coordenadora da residência de Geriatria no Irmã 
Dulce, Josecy Maria de Souza Peixoto, sobre a história da Geriatria na Bahia fornecida para o 
aluno Filipe Azevedo Gomes dos Santos em 29 de junho de 2021.



história da medicina402

Durante alguns anos, a residência de Geriatria, ficou sem candidatos inscritos 
para o processo seletivo, quase resultando em uma descontinuidade do programa 
por parte do Ministério da Educação.

Existe, também, um enorme desafio estrutural e financeiro. Os recursos são 
escassos para manter em funcionamento um serviço tão complexo com 216 leitos 
no serviço de Geriatria – na OSID são quase mil leitos. Contudo, mesmo com desa-
fios enfrentados, há um grande impacto positivo para a sociedade como um todo. 
Atualmente, a maioria dos serviços de saúde para idosos na Bahia, são coordena-
dos e/ou possuem uma equipe formada pela residência da OSID, como o CREASI, 
no ensino de Geriatria na graduação de Medicina das faculdades e, também, em 
associações civis, como na SBGG-BA.

Graduação de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

O ensino da Geriatria na Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi imple-
mentado, inicialmente, como uma disciplina optativa pela profa. Elvira Cortes e 
pelo prof. Ruy Machado, em 1991. Mesmo o prof. Ruy sendo fundamental para 
incentivo na implementação da disciplina, ele se aposentou antes do início das 
atividades, cabendo a profa. Elvira estruturar esse início do ensino geriátrico na 
UFBA. Dessa forma, os dois foram os responsáveis pela criação da matéria que 
permaneceu, por muitos anos, como não obrigatória. Depois de um tempo, o en-
sino da Geriatria foi incluído no sexto semestre – Módulo Clínico IV (MED B29) –, 
e passou, então, a ser ministrado dentro de uma matéria obrigatória. Desde 2020, 
o ensino de Geriatria vem acontecendo no internato de quinto ano, também de 
forma obrigatória, em formato ambulatorial e módulo teórico com discussão dos 
temas mais relevantes na prática geriátrica.

O ensino da Geriatria na graduação é de extrema importância porque desperta 
nos estudantes o interesse pelo conhecimento sobre o idoso e suas especificida-
des, além de uma valorização da especialidade e, assim, conferindo conhecimento 
ao futuro médico generalista das particularidades envolvidas na atenção à saúde 
do idoso. Esse processo de aprendizado geriátrico não ocorria antes da implemen-
tação e resultava em uma lacuna de conhecimento da Geriatria e Gerontologia, 
o que prejudicava a expansão da especialidade e, principalmente, o cuidado ao 
paciente idoso, assim como, a perpetuação do preconceito ao processo de enve-
lhecimento e das suas particularidades na classe médica.

Muitos chegam com a ideia de que a Geriatria não tem embasamento científico, mas 

toda a Geriatria é baseada em ciência, associado ao bom senso do especialista em 
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como aplicar essa ciência em um paciente, muitas vezes, com uma soma de patologias. 

(Manuela Magalhães)4

Apesar de já ser um grande avanço, uma vez que o ensino da Geriatria está em 
menos da metade dos projetos pedagógicos de graduação médica no Brasil (BRASIL; 
BATISTA, 2015), o serviço de Geriatria no ambulatório na UFBA, ainda, não é multi-
disciplinar, impactando o ensino, já que a visão multidimensional do idoso se trata 
de uma das características mais importantes da Geriatria. Com apenas três profes-
sores, há pouco incentivo para o crescimento e reconhecimento da importância da 
área, pois há a realização de poucos concursos e demandas não atendidas.

Manuela Magalhães (2021) cita:

Ainda enfrentamos dificuldades, principalmente administrativas, no 

reconhecimento da Geriatria como uma especialidade forte dentro do com-

plexo HUPES, e mesmo a visão de alguns professores das Universidades 

ainda é de que a Geriatria é um apêndice da clínica médica.

No entanto, mesmo com suas limitações, trata-se de uma matéria que é, total-
mente, pensada para o ensino da graduação. Os professores conseguem oferecer 
um grande suporte aos alunos, estando presentes em todos os momentos do 
atendimento, buscando suprir as dúvidas e questionamentos que surgem, bem 
como orientando no passo a passo de todas as condutas que serão adotadas em 
cada paciente.

Eu acho que nós conseguimos despertar nesses alunos que a Geriatria tem uma base 

clínica funcional muito importante, mesmo em um curto período de tempo, que é um 

ponto de extrema relevância [...] Não vamos ter o número de geriatras que a popula-

ção precisa, então os médicos clínicos das diversas áreas precisam ter uma visão di-

ferenciada para saber encaminhar o paciente idoso para o especialista um Geriatra, 

quando estiver fora da sua área de atuação, e a disciplina desperta essa sensibilidade. 

(Manuela Magalhães)

os reflexos da história da geriatria em um contexto de crise

Em um momento histórico de avanços em Geriatria e em Gerontologia, no qual 
os idosos, aos poucos, reconhecem a importância do envelhecimento saudável 
e buscam qualidade de vida, de repente veio a ameaça da covid-19. A pandemia 

4 Entrevista (depoimento) da doutora, atual professora da UFBA e coordenadora do ambulatório 
de Geriatria da UFBA, Manuela Oliveira de Cerqueira Magalhães sobre a história da Geriatria 
na Bahia fornecida para o aluno Filipe Azevedo Gomes dos Santos em 2 de julho de 2021.
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trouxe consigo o debate de diversos pontos relacionados aos idosos no Brasil e que 
foram abordados ao longo do capítulo. Por um lado, reforça a importância da rea-
lização de pesquisas no campo da Geriatria, bem como da inserção do seu ensino 
nos cursos de saúde, possibilitando um preparo maior para o enfrentamento das 
demandas dessa população, na pandemia e fora dela.

A categorização dos idosos como grupo de risco e a sua prioridade na vacina-
ção advém de uma série de lutas e de estudos que lhes garantem esse direito, com 
a vacina para covid-19 inserida no contexto atual. Por outro lado, a pandemia des-
tacou as fragilidades que essa população apresenta. A necessidade de isolamento 
social exacerba a vulnerabilidade à violência, a vulnerabilidade social e econômi-
ca e as desigualdades de acesso entre as gerações. Como consequência disso, os 
idosos apresentaram altas taxas de mortalidade durante a pandemia e também 
de adoecimento físico e psíquico. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA, 2020)

Tal realidade ratifica a importância do cuidado aos idosos sob responsabili-
dade do Estado, da sociedade e da família. Com a pandemia, a Geriatria conta 
ainda mais com alguns aliados, tais como: Atenção Primária à Saúde, que pode 
acompanhar mais de perto a realidade desses idosos em isolamento social; as 
universidades e instituições de pesquisa, que estão produzindo informações 
científicas continuamente; a SBGG, que divulga notícias, notificações, artigos e 
informativos diariamente no site; além de muitos outros aliados.

Cuidado amplo, individualizado e interdisciplinar, heterogeneidade no pro-
cesso de envelhecimento, instituições de ensino e de cuidado em Geriatria e 
associações que produzem conhecimento científico são os fatores que caminham 
com a saúde do idoso e que estão em constante renovação e ampliação. Com isso, 
entende-se a importância dos conhecimentos sobre a população idosa e dos feitos 
ao longo da história da Geriatria para o enfrentamento de situações atuais e futu-
ras, não só na Bahia, mas em todo o país.
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No caminho da delicadeza,

Há de se saber falar com o olhar, (in)fante

A mão acaricia na ausculta pulmonar

É a dança do encontro do que será

Com o que já se é...
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Ora, quando eu crescer, eu quero ser astro-
nauta! E viajar pelas trilhas que unem todos os 
planetas, no rodopio em que fazem em volta do Sol. 
Correr pela Lua, checar quão vermelho Marte pode 
ser, e passar uns dias observando a beleza azul da 
Terra. Ah, perdão, amigo leitor, minha mãe sempre 
fala que devo começar me apresentando. Eu sou 
Thomas, o astronauta. Não ainda do universo, mas, 
hoje, da história. Convido você a embarcar em uma 
viagem no tempo para descobrir sobre aquela que 
cuida do futuro no presente: a Pediatria! O nosso 
roteiro de viagem começa do começo até chegar 
aqui, na Bahia, no Pelô. Dois para lá, dois para cá, 
apertem os cintos, pois, vamos decolar!

a pediatria no mundo

A Pediatria vem se desenvolvendo há cerca de 200 anos. Por esse motivo, ela é ca-
racterizada como uma especialidade nova quando comparada aos diversos anos 
da história de outras especialidades médicas. (LUECKE JUNIOR, 2004) A pala-
vra “pediatria” e seus cognatos derivam de duas palavras gregas: de “pais” que 
significa “a criança” e de iatros que significa “o doutor” e “o curandeiro”, logo, o 
curandeiro das crianças. (SMITH, 2019)

Na Antiguidade Ocidental, mulheres e crianças eram tratadas como seres 
inferiores, que não mereciam nenhum tipo de atenção. Os escritos médicos, em 
tempos passados, incluíam as doenças que acometiam crianças apenas concomi-
tantemente aos tópicos gerais. (SANT’ANNA, 2009)

Além do mais, a sociedade tratava de uma forma agressiva essa faixa etária, 
a partir de uma visão dos dias de hoje, com frequentes relatos de infanticídio em 
práticas religiosas, em estratégia de controle populacional, como promessa em 
alianças políticas e comerciais, e até mesmo nas práticas de trabalho escravo. 
No período da Roma Antiga, os recém-nascidos só eram recebidos por decisão 
do chefe de família, e caso não fossem aceitos, eram abandonados em locais 
públicos para tentar a sorte de serem acolhidos por outras famílias. Entretanto, 
com as mudanças das sociedades no mundo moderno, com as transforma-
ções trazidas pelo movimento Renascentista e de forma mais acentuada com 
a reverberação do Iluminismo, houve uma mudança na forma como as famí-
lias passaram a se relacionar, consolidando um laço afetivo com o ser infantil. 
(BARROS FILHO, 2010)
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O primeiro livro sobre doenças infantis só veio a ser publicado em 1472, por 
Paolo Begellardi Flumine (?-?), em latim. Com os avanços médicos e com a nova 
roupagem que a sociedade foi estabelecendo nas suas relações, cada vez mais 
surgiam autores que se familiarizavam em escrever sobre as doenças da infância 
durante os séculos XVII e XVIII, o que levou a um avanço no estudo dos sinais 
e sintomas das enfermidades. Um dos escritores que teve destaque foi o médi-
co Thomas Sydenham (1624-1689), o qual escreveu sobre escarlatina, sarampo, 
varíola, epilepsia, raquitismo, febre dos dentes, escorbuto e a coreia. (LUECKE 
JUNIOR, 2004)

Um marco importante para o desenvolvimento 
da Pediatria foi a descoberta da imunização, visto 
que a expectativa de vida era curta diante de tantas 
enfermidades sem cura. Edward Jenner (1749-1823) 
teve notabilidade ao inocular matéria de uma pús-
tula de varíola bovina (cowpox) em um dos braços 
de um menino de oito anos. Seis semanas depois, 
Jenner inoculou o material no outro braço. O meni-
no não contraiu varíola, e, portanto, foi descoberta 
a prevenção de doenças pela imunização através 
desse experimento, realizado em 1776. (LUECKE 
JUNIOR, 2004)

Apesar de o pioneirismo na descoberta ser atribuído aos chineses, processo 
que ficou conhecido como “variolização”, Jenner estudou camponeses que desen-
volviam uma condição benigna da doença, expandindo as primeiras técnicas de 
imunização. No ano de 1778, Edward Jenner divulgou seu trabalho “Um inquérito 
sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola” e criou um ponto de partida para 
a elaboração do processo de imunização. Outra grande contribuição foi de Louis 
Pasteur (1822-1895), a imunização adquirida a partir da inoculação de vírus ate-
nuado. Sua criação da vacina contra a raiva deu início a uma nova era.

Segundo Sant’Anna (2009), a Revolução Industrial trouxe diversos progressos 
levando a uma grande redução da mortalidade infantil nos países industrializados. 
Houve, nesse período, a singularização de diversas especialidades médicas, dentre 
elas a Puericultura, definida pelo latim como “a clínica da criança sadia”. Dessa for-
ma, ampliou-se, a partir deste período, as demandas de uma especialização cada 
vez maior nos cuidados e doenças infantis, e no desenvolvimento da criança como 
um todo, especialmente na Alemanha e na França. (SANT’ANNA, 2009)

Assim como pioneira na formação da Puericultura e da Pediatria, foi a tradicio-
nal Medicina francesa que deu início ao desenvolvimento da cirurgia pediátrica. 
Um dos marcos desse desenvolvimento foi a inauguração, em 1802, em Paris, do 
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primeiro hospital pediátrico do mundo Hôpital des Enfants Malades. A partir 
disso, começou a existir um intercâmbio científico mais intenso entre Europa, 
Estados Unidos e América do Sul, no que dizia respeito à circulação dos estudos 
sobre saúde da criança. (SANT’ANNA, 2009) E, alguns anos depois, uma das pri-
meiras organizações que buscou discutir tais necessidades foi a Society for Infant 
Therapeutics (Sociedade para as Terapias Infantis), formada na Alemanha, em 
1883. (LUECKE JUNIOR, 2004)

Um grande nome na transformação da Pediatria em área de especialização mé-
dica foi o de George Frederic (1817-1904), que além de descrever a artrite idiopática 
juvenil, o murmúrio de Still e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), contribuiu também escrevendo o livro Desordens e doenças comuns das 
crianças, que só foi publicado no ano de 1909. Sua obra teve suma importância 
na formação de médicos que se especializaram na área. (SMITH, 2019) Porém, 
Abraham Jacobi (1830-1919) é considerado o pai da Pediatria na América e o único 
presidente estrangeiro da história da American Medical Association. Entre inú-
meras contribuições, Jacobi também foi responsável por fundar a primeira cadeira 
de Pediatria na Universidade de New York e por organizar a enfermaria infantil do 
Hospital Mount Sinai, ambas em Nova York. (JEWISH VIRTUAL LIBRARY, c2021)

Abraham Jacobi foi da Alemanha para 
Nova York no ano de 1854. Ele desenvolveu o 
laringoscópio, mas não conseguiu obter a pa-
tente e tal sucesso acabou sendo atribuído ao 
nome do cantor e estudioso da voz espanhol 
Manuel Garcia. Além disso, Abraham formou 
diversas sociedades pediátricas e entre suas 
principais contribuições está o desenvolvi-
mento da técnica da intubação de garganta, 
que poderia substituir a traqueostomia, pro-
cedimento atípico para a época. O médico 
alemão também foi um dos primeiros defensores da necessidade de fervura do 
leite. É autor de publicações em diversos jornais de pediatria e escreveu sobre um 
elevado número de enfermidades pediátricas, como difteria, disenteria, raquete e 
laringite. (JEWISH VIRTUAL LIBRARY, c2021)

A história da Neonatologia é indissociável da história da Pediatria, e, por conta 
disso, faz-se necessário entender também a evolução da Neonatologia no mundo. 
A Neonatologia caracteriza-se como uma área dedicada à atenção do recém-nasci-
do desde a sala de parto até o final do período neonatal (1º ao 28º dia de vida). Um 
grande ano para evolução dessa especialidade foi 1878, quando Stephane Etienne 
Tarnier (1828-1897), um obstetra francês, solicitou a um funcionário de um zoo-

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Medical_Association
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lógico parisiense que construísse uma incubadora semelhante a uma chocadeira 
de ovos de galinha. Em 1880, ela foi instalada na Maternidade de Paris, e seu fun-
cionamento contribuiu para a redução da mortalidade de 66% para 38%, entre 
crianças nascidas com menos de dois quilos. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Pierre Budin (?-?), também obstetra francês, contribuiu para que a Neonatologia 
se tornasse uma especialidade, pois, foi um dos que começou a ampliar o cuidado 
dos recém-nascidos, para além dos limites das salas de parto. Foi criado, assim, em 
1892, por Budin, um ambulatório de Puericultura no Hospital Charité, em Paris, 
instituição que contribuiu para a construção dos alicerces da Medicina neonatal. 
(RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Em Viena, o médico Carl Credé (1819-1892) foi o autor do início do uso do ni-
trato de prata para profilaxia da oftalmia do neonato. Já Willian Little (1810-1894), 
que foi um renomado cirurgião ortopedista inglês, correlacionou determinado 
tipo de trauma durante o nascimento com a paralisia cerebral. Outro importan-
te nome para evolução da Neonatologia, ainda no final do século XIX, foi John 
Beleantyne (1861-1923), que incentivou o tratamento pré-natal de mães, advertin-
do que doenças como a sífilis e a tuberculose, bem como a ingestão de toxinas 
durante a gestação poderiam ser fatores de risco para o desenvolvimento do feto. 
(RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Todas essas evoluções culminaram na transformação de antigas fundações, 
que eram destinadas a prestar assistência a crianças abandonadas, em hospitais 
infantis, levando a uma evolução no campo dos estudos da alimentação, prematu-
ridade e das curvas de crescimento. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Outro médico importante foi o pediatra norte-americano Julius Hess (1876-
1955), que se tornou uma figura proeminente no campo, no momento em que 
ainda existia uma divergência entre os obstetras e os pediatras acerca de quem 
seriam os cuidados dos recém-nascidos. Quando o tema era prematuridade, Hess 
era a referência e isso se deu, em muito, porque desenvolveu a chamada incu-
badora Hess, a qual era uma caixa de ferro com parede dupla cujo espaço entre 
elas era preenchido por água quente, esse ambiente térmico era essencial para o 
prematuro, evitando assim as consequências que poderiam ser provocadas por 
baixas temperaturas, além de isolar o paciente prematuro do mundo externo. Esse 
instrumento foi sendo melhorado com o progredir dos anos, tanto na sua função, 
que, atualmente, também monitora a temperatura central e periférica e umidifica 
o ambiente para o prematuro, como na sua estrutura, mudando para uma cúpula 
de acrílico. (RAMOS, 2017) No ano de 1922, este médico publicou um compêndio 
intitulado “Doenças de crianças prematuras e congênitas”, assim como criou um 
centro para assistência aos recém-nascidos prematuros, os hospitais Sarah Morris 
e Michael Reese Hospital, que promoveram avanços principalmente nos serviços 
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de transporte neonatal, sendo que o primeiro se tornou a primeira e única unida-
de para crianças prematuras. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Em 1924, Albrecht Peiper (1889-1968) discorreu sobre o desenvolvimento 
neurológico inicial do lactente prematuro. No ano seguinte, foi inaugurado, com 
sucesso, a realização de exsanguinotransfusão no recém-nascido portador de 
 icterícia, por Alfred Hart (1888-1954), o qual é um procedimento de substituição 
do sangue do recém-nascido pela mesma quantidade de sangue de um doador. 
A grande criação nos anos 1930 foi o “Box de Oxigênio Hess” realizada por Julius 
Hess para tratamento de distúrbios respiratórios, depois de diversas descrições 
acerca de distúrbios pulmonares, como a síndrome da angústia respiratória. 
(RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Houve um avanço ainda maior em relação às afecções do trato respiratório na 
pediatria nos anos 1950, pois nessa época não existiam meios para a respiração 
mecânica, com controle da apneia infantil apenas por observação. As crianças, 
quando precisavam de estímulo, eram puxadas pelos pés com uma faixa de tecido. 
Só em 1957 Richard Pattle (?-?) e John Clemente (?-?) desvendaram as propriedades 
da parede interna do alvéolo e, em 1959, Mary Ellen Avery (1927-2011) descreveu a 
deficiência do surfactante – um líquido produzido pelo organismo que tem a fun-
ção de facilitar a troca dos gases respiratórios nos pulmões –, como etiologia da 
síndrome respiratória, proporcionando uma evolução no tratamento dessas doen-
ças. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Ainda em 1957, na Cidade do Cabo (África do Sul), o pediatra Patrick Smythi 
 (?-?) e o anestesiologista Arthur Bull (?-?) cuidaram de recém-nascidos com tétano 
e para alívio da ventilação fizeram uso de traqueostomia e bloqueio neuromus-
cular para melhorar. Tal experiência certificou que essa faixa etária poderia ser 
ventilada mecanicamente com uma pequena modificação nos aparelhos dos 
adultos. (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004)

Ainda no campo da Neonatologia, um importante nome foi o da médica 
Virginia Apgar (1909-1974), cujo sobrenome é utilizado como o nome de uma gran-
de contribuição para essa faixa etária. Sua experiência na sala de parto permitiu 
que identificasse a importância dos primeiros momentos após o nascimento para 
o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, já que alguns dos sinais des-
ses primeiros minutos estão relacionados com o estado geral e a vitalidade do 
bebê, podendo identificar sequelas neurológicas ou a dificuldade de respirar ao 
nascer, permitindo o tratamento ou acompanhamento médico após o nascimento. 
Porém, mesmo com a relevância desse período, a médica percebeu que não exis-
tia, ainda, um protocolo padronizado com precisão para avaliação da viabilidade 
do bebê. Por conta dessa lacuna, muitos recém-nascidos acabavam morrendo. 
(VAN ROBAYS, 2015)
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Visto isso e considerando que de 1946 a 1953 ocorreu o chamado “baby boom” 
norte-americano, passando de 20 milhões de nascimento para 25 milhões por ano 
neste país, Apgar teve a ideia de criar, em 1953, uma escala para avaliar cinco si-
nais objetivos do recém-nascido, principalmente no primeiro e no quinto minutos 
de vida. (VAN ROBAYS, 2015)

Em 1961, Virginia Apgar recebeu uma carta do dr. Joseph Butterfield (?- 1999), 
professor da Universidade do Colorado, em Denver. Na minuta, Butterfield 
narrava que um dos seus residentes havia associado as letras do sobrenome da 
médica (Apgar) aos cinco pontos de atenção que se deve ter para com um recém-
-nascido: A (aparência), P (pulso), G (careta, reflexos e estímulos), A (atividade, 
tônus muscular e movimento) e R (respiração). Virginia gostou tanto da ideia 
que adotou o acrônimo para a sua esca-
la. (VAN ROBAYS, 2015) Assim, temos 
hoje a Escala de Apgar, a qual permite 
em muitos países em desenvolvimento 
identificar, mesmo na ausência de dados 
laboratoriais, crianças que necessitam 
de cuidados adicionais. Por conta disso, 
Virginia foi a primeira médica a voltar a 
atenção da Medicina para as consequên-
cias do parto prematuro, um grande 
fator de risco para mortalidade infantil. 
(OLIVEIRA et al., 2012)
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o início da pediatria verde e amarela

Antes de compreender a história da Pediatria no Brasil e na Bahia, é necessário 
entender as diferentes concepções de infância ao longo do tempo em grande parte 
das sociedades ocidentais. No século XII, na Europa, as crianças não eram pensa-
das como tais, e sim como “adultos de menor estatura”. (DEL PRIORE, 2013) Prova 
disso é que as crianças exerciam funções de adultos, reservados os seus limites 
físicos e de acordo com o poder aquisitivo de suas famílias.

VIRGINIA APGAR

“O ponto mais importante para mim é que você tem que alcançar o que está 
fora do alcance” (APGAR, V.)

Virginia Apgar nasceu em 7 de junho de 1909, em Westfield, Nova Jersey. Em 
1929, iniciou seus estudos para carreira médica na Universidade de Columbia, 
formando-se em 1933. Em 1936, ingressou como residente em cirurgia no 
Hospital Presbiteriano de Nova York, porém, se afastou da cirurgia para ini-
ciar-se em um novo campo: a anestesia.

Virginia Apgar fundou, em 1949, um Departamento de Anestesia e tornou-se 
a primeira professora mulher em tempo integral na Universidade de Columbia. 
No ano de 1959, após ter criado a Escala APGAR, foi reconhecida pelo seu empe-
nho e colaboração para os estudos sobre a saúde de recém-nascidos, recebendo 
o título de mestre em Saúde Pública na Universidade Johns Hopkins.

Os protocolos de cuidado com o bem-estar da grávida e do recém-nasci-
do que desenvolveu resultaram em um best seller chamado “Está tudo bem 
com o meu bebê?”. Apgar escreveu a obra junto com a jornalista médica Joan 
Beck, dando uma visão sobre as possíveis intercorrências que podem ocorrer 
no nascimento e na gravidez.

A médica tinha como hobby colecionar selos, o que lhe gerou uma home-
nagem após sua morte. Apgar faleceu em 7 de agosto de 1974, aos 65 anos de 
idade, vítima de uma doença hepática progressiva, e seu rosto foi colocado em 
um selo comemorativo, em 1994, nos Estados Unidos.

(VAN ROBAYS, 2015)
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No século XV, as crianças passaram a ser com-
preendidas como seres em desenvolvimento, que 
dependem dos adultos para se alimentarem e 
aprenderem a viver em sociedade. Ademais, nesta 
época, começou-se a delimitar a infância como um 
período de brincadeiras, de diversão e de aprendi-
zagem. (DEL PRIORE, 2013)

Por volta do século XVII, houve associação das 
crianças aos sentimentos de afeto, de carinho e de 
alegria, em muitas das sociedades ocidentais. Essa nova visão trouxe à tona a sin-
gularidade da infância e a necessidade de cuidado particularizado para/com as 
crianças. (ARIÉS, 1978) Noutro giro, contrariando essa lógica, no início do sécu-
lo XIX, o Brasil experienciou um acontecimento histórico, quando d. Pedro II foi 
nomeado príncipe regente com apenas 5 anos de idade e, aos 15, foi coroado impe-
rador do Brasil. Coincidentemente, ele exerceu importante papel na implantação 
da Pediatria no Brasil, no fim do século XIX.

O surgimento da Pediatria no Brasil foi descrito por diversos autores, os quais 
compartilham e divergem em vários pontos. Dentre esses autores, podemos citar 
Moncorvo Filho (1871-1944) e José Martinho da Rocha (1899-1977), os primeiros a 
escrever sobre a história da Pediatria no Brasil e que dividem suas obras de acordo 
com os progressos dos cuidados com a infância. (PEREIRA, J., 2006)

Um ponto comum entre as obras desses dois autores é a retomada dos pri-
meiros cuidados com as crianças brasileiras no período colonial, contudo, eles 
enveredaram por visões diferentes na construção dessa narrativa. Enquanto 
Moncorvo Filho descrevia os cuidados indígenas como inadequados, frisando a 
falta de conhecimento higiênico e a carência de ações públicas, José Martinho da 
Rocha descreve alguns hábitos indígenas como formas originárias dos cuidados 
às crianças no Brasil. (PEREIRA, J., 2006)

Nessa perspectiva, podemos perceber que o primórdio dos cuidados às crian-
ças no país nasce no berço indígena, com hábitos simples e corriqueiros (como 
banho frio, que era considerado profilático, liberdade corporal, não utilização de 
cueiros, alimentação e amamentação com livre demanda). Tais práticas culmina-
vam na redução considerável das doenças que acometiam a população infantil 
e, consequentemente, na diminuição do número de mortes, constituindo, dessa 
forma, as bases dos cuidados infantis na Medicina pediátrica. (PEREIRA, J., 2006)

Diante da ampla discussão acerca da criação de uma nova especialidade, a 
Pediatria, a Gazeta Médica da Bahia, de 31 de outubro de 1868, publicou um ar-
tigo intitulado “Preliminares ao estudo das moléstias das crianças”. Tal artigo fez 
referência ao livro Lectures on the diseases of infancy and childhood, de autoria do 
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dr. Charles West (1816-1898). Segundo o articulista (não identificado), para lograr 
êxito no tratamento das moléstias infantis era necessário observar a criança sutil-
mente e identificar os sinais corporais destas. (PRELIMINARES..., 1868) 

Com efeito, sendo as crianças considera-
das diferentes dos adultos, havia motivos e 
justificativas para que a assistência médica 
fosse prestada de forma particularizada a es-
sas. Quem deu início a este processo no Brasil 
foi Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo, em 
1881, quando fundou a Policlínica Geral do Rio 
de Janeiro, primeiro serviço de saúde do país 
voltado ao tratamento de doenças infantis. 
(TONELLI, 2012)

Inaugurada em 28 de julho de 1882 e contando com a ilustre presença de 
d. Pedro II, a policlínica contava com nove salas e ofertava atendimento à população 
pobre da corte, independentemente da idade, do sexo e da nacionalidade, apresen-
tando-se como uma associação de caráter humanitário. (MOREIRA, 2020) Lotado 
neste mesmo lugar, o Curso Livre de Pediatria foi criado, em agosto do mesmo ano, 
por Moncorvo de Figueiredo. As aulas eram ministradas por ele, e, desse curso, 
saíram os primeiros pediatras formados em solo brasileiro, entre eles: Fernandes 
Figueira, Carlos Arthur Moncorvo Filho, Clemente Ferreira, Luiz Barbosa, Olinto de 
Oliveira, Eduardo Meyrelles e Olympio Portugal. (TONELLI, 2012)

Cabe pontuar que a primeira clínica de moléstias de crianças do Brasil ocupa-
va a sala 8 da policlínica, contando com uma estrutura básica para o atendimento 
das crianças. Além disso, é válido destacar que a policlínica contribuía para o de-
senvolvimento da ciência médica através da publicação da União Médica, revista 
científica que realizava diversas publicações com o objetivo de difundir os estudos 
médicos brasileiros e conquistar reconhecimento nos centros de pesquisa inter-
nacionais. (MOREIRA, 2017)

Nesse tocante, é indubitável a importância que a área infantil da policlínica 
teve na construção desse saber e no estabelecimento dos pilares para Pediatria. 
(MOREIRA, 2017) Por exemplo, as produções realizadas através das pesquisas no 
serviço infantil da policlínica foram reconhecidas nacionalmente e internacional-
mente. (MOREIRA, 2017) Entre os anos de 1883 e 1894, foram 17 teses elaboradas e 
8 artigos publicados.

Ademais, a relevância social do serviço de atendimento infantil é incontes-
tável, já que garantiu, entre 1882 e 1894, o acesso à saúde para 8.375 crianças em 
condições de vulnerabilidade. (MOREIRA, 2017)
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Estando em meio a um movimento de reforma do ensino médico, dr. Carlos 
Moncorvo de Figueiredo pleiteava um ensino mais prático e experimental. Ainda 
em 1882, Moncorvo de Figueiredo sugeriu a Rodolfo Dantas, ministro do Império, 
a criação da cadeira de Clínica Infantil na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
(FMRJ). (TONELLI, 2012)

Moncorvo de Figueiredo também escreveu o documento, afamado atualmen-
te como Certidão de Nascimento da Pediatria Brasileira, denominado “Rápida 
indicação dos motivos que justificam a criação nas Faculdades de Medicina 
Brasileiras de uma cadeira de Clínicas de Moléstias de Crianças”, em 1882, em que 
alegava, entre outros argumentos, que o estudo das doenças infantis já fazia parte 

CARLOS ARTHUR MONCORVO DE FIGUEIREDO

Filho do diplomata Carlos Honório de Figueiredo e de D. Emília Dulce Morcovo 
de Figueiredo, Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo (1846-1901) formou-se 
em 1871 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e depois de formado, 
fez dois anos de estágios na Europa. Na França, estagiou na Escola Prática da 
Faculdade de Medicina de Paris, onde já demonstrava o seu encantamento 
pela Pediatria, concentrando-se no estudo de doenças infantis.

Durante os seus 30 anos de carreira profissional, além da prática clínica, 
dedicou-se à pesquisa científica, sendo autor de mais de 80 trabalhos (vários 
em outras línguas: italiano, francês, espanhol e inglês). Inclusive, o primeiro 
estudo em Pediatria realizado por Moncorvo de Figueiredo foi em 1875, quan-
do resolveu estudar a utilização do sal Berthollet no tratamento de diarreia 
infantil. Tal interesse foi despertado após o relato da mãe de uma criança que 
alegou ter utilizado este sal no lugar da fórmula prescrita pelo médico. A partir 
disso, incansáveis estudos culminaram na publicação do artigo “Do emprego 
do chlorato de potassa na diarrhéa das crianças” e, no mesmo ano, a utilização 
do cloreto de potássio no tratamento da diarreia teve sua eficácia comprovada.

O médico recebeu várias premiações e títulos ao longo de sua jornada 
científica. Um dos mais importantes entre esses, foi o prêmio The World’s 
Columbian Comission pela publicação, em 1893, do livro Children’s diseases 
and their remedies.
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da maior parte dos programas de ensino das faculdades de Medicina da Europa e 
que essa atualização nas duas faculdades de Medicina do país (da Bahia e do Rio 
de Janeiro) seria necessária. Além disso, foi a favor de que a Policlínica Geral se 
tornasse o campo de prática médica da cátedra, caso a proposta fosse aprovada. 
(MOREIRA, 2020; TONELLI, 2012)

Depois de enfrentar bastante resistência, foi sancionada a Lei nº 3.141, de 30 de 
outubro de 1882, que criou a “Clínica de moléstias médicas e cirúrgicas de crian-
ças” nas faculdades de Medicina do Império (Rio de Janeiro e Bahia). A despeito 
da sua luta, Moncorvo de Figueiredo não ocupou a cátedra de Pediatria da FMRJ 
como desejava, porque se recusou a realizar o concurso público.

Gisele Sanglard e Luiz Otávio Ferreira (2010) atribuem isso a conflitos políti-
cos e ao fato de Moncorvo de Figueiredo ser grande crítico do método de ensino 
médico corrente à época. Prova disso é a sua publicação, em 1874, Do exercício e do 
ensino médico no Brasil em que faz duras críticas ao ensino médico desprovido de 
prática. (MOREIRA, 2017)

Em virtude de ter sido o grande promotor do ensino da Pediatria no país, 
Carlos Moncorvo de Figueiredo é considerado o pai da Pediatria no Brasil e ocupa 
a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Pediatria, espaço que lhe foi conce-
dido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). (TONELLI, 2012)

É importante destacar que Carlos Moncorvo de Figueiredo se dedicou à ciência 
e à divulgação desta, evidenciando sempre a lacuna que a ausência da Medicina 
experimental deixava na construção do saber médico. O médico salientava a es-
cassez de ambientes capazes de oferecer assistência às crianças e a carência de 
campo prático e, consequentemente, de profissionais para o exercício da Medicina 
infantil. (MOREIRA, 2017)

Moreira (2017) destaca que esta argumentação assistencialista empregada por 
Moncorvo de Figueiredo tinha como objetivo real a sensibilização das autoridades 
competentes e o propósito claro de consolidar as bases da Medicina experimental, 
ao contrário do inglês Charles West, que defendia a Medicina infantil como “uma 
nova semiologia, nova patologia, nova terapêutica”. (MOREIRA, 2020)

Além de Moncorvo de Figueiredo, outros grandes nomes tiveram papel decisi-
vo na luta regional pelo reconhecimento da Pediatria como especialidade médica 
nos seus primórdios. Fernandes Figueira, por exemplo, um de seus primeiros 
alunos no Curso Livre de Pediatria da Policlínica, seguiu também a carreira cien-
tífica, publicando artigos em revistas brasileiras, e foi o autor do livro Éléments 
de Séméiologie Infantile, considerado o primeiro tratado brasileiro de Pediatria, 
publicado em 1903. (MOREIRA, 2017)

Outro exemplo, como veremos a seguir, é o médico Martagão Gesteira, que teve 
papel muito importante na defesa da Pediatria enquanto especialidade médica. 
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Ele argumentava que essa era uma das especialidades mais difíceis, que, diferente 
das demais especialidades que, em sua opinião, fragmentavam o saber, a Pediatria 
englobava todas as demandas da população infantil e que era indubitável a neces-
sidade da especialidade para a formação de um bom médico. (GESTEIRA, 1927)

Dessa forma, a importância desta especialidade era defendida veementemen-
te por esse médico baiano. Gesteira advogava também que não era admissível 
que clínicos gerais não estivessem familiarizados com os conceitos da Pediatria. 
Segundo ele, tais conceitos abarcavam boa parte da população dos pacientes a 
serem atendidos, portanto, se os médicos não tivessem tais conhecimentos, pode-
riam privar tal população de uma assistência adequada. (GESTEIRA, 1915)

Diante do processo de institucionalização da Pediatria fizeram-se necessários 
empenhos de organização profissional e científica. Dessa forma, foram surgindo 
sociedades de Pediatria. Em 27 de julho de 1910 foi criada, no Rio de Janeiro, a SBP 
tendo como um de seus principais interlocutores o médico Fernandes Figueira. 
Vale ressaltar que, a princípio, os sócios efetivos da SBP deveriam residir no 
Distrito Federal ou em municípios circunvizinhos, ficando vetada a participação 
de médicos de outros estados. (MOREIRA, 2017)

Essa marcante separação suscitou num grande embate na SBP a partir de 1947, 
quando foi realizada a I Jornada de Puericultura e Pediatria, evento em que levan-
taram-se diversas discussões sobre a nacionalização da SBP. Em 1951, na gestão de 
José Magalhães Carvalho, finalmente ocorreu a expansão da agremiação, permitin-
do a filiação das sociedades e departamentos estaduais à SBP. (PEREIRA, J., 2006)

a pediatria na baía de todos-os-santos

Compreender a trajetória histórica da Pediatria 
no estado da Bahia passa, conforme Moreira 
(2017), inicialmente pelo entendimento das re-
formas no ensino da Medicina. Tais reformas 
objetivavam que a formação incorporasse um 
caráter experimental às práticas. Além disso, 
especialmente durante a segunda metade do sé-
culo XIX a demanda pela individualização das 
especialidades médicas tornou-se ainda mais sig-
nificativa. A Pediatria baiana, como se discutirá 
em maiores detalhes a seguir, se institucionaliza 
vinculada à criação da disciplina de Pediatria na Faculdade de Medicina da Bahia 
(FMB) e vai adquirindo seus contornos e solidificando-se apoiada em redes filan-
trópicas institucionalizadas de assistência à criança. (MOREIRA, 2017)
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Pereira (2006) traz que o processo de construção da Pediatria caminhou para-
lelo a uma nova concepção sobre a infância. A criança, até então, era vista como 
um pequeno adulto, assumindo desta forma, funções de adultos, mas adaptadas 
para seu tamanho reduzido, como já comentado. Neste processo, desnaturalizava-
-se também as altas taxas de mortalidade infantil, atribuindo ao pediatra a função 
de zelar pela vida da criança. (PEREIRA, J., 2006)

A autora expressa que, distintamente do que subsidiava a criação das de-
mais especialidades médicas, a saber, o fracionamento do conhecimento em 
suas respectivas áreas, a pediatria visava ao atendimento de todo o ser da crian-
ça. (PEREIRA, J., 2006) O que contrasta com os caminhos que a Pediatria assume 
atualmente, com a criação de inúmeras e diferentes especialidades para o cuidado 
dos infantes.

Júnia Pereira (2006) traz, ainda, que o processo do qual emergiu a Pediatria no 
país ocorreu em consonância com as modificações da Medicina europeia. Essa, 
ao modificar-se, propunha uma Medicina experimental, sistematizada, confron-
tadora da relação entre diagnóstico e terapêutica, deixando de empregar a teoria 
dos humores e tendo o hospital com um lugar central. (MOREIRA, 2017)

No Brasil, todas as discussões sobre os novos rumos da Medicina europeia e da 
Medicina experimental ecoaram na forma da necessidade de reformas no ensino 
médico. Antônio Pacífico Pereira, em texto à Gazeta Médica da Bahia, intitulado 
“Aos medicos deputados – Reformas necessárias á legislação sanitária, e ao ensi-
no médico”, convoca os médicos parlamentares a se engajaram no movimento da 
reforma, pontuando:

Os nossos colegas, representantes da nação, prestariam tambem a seu 

paiz os mais preciosos serviços, se entre si estudassem e procurassem rea-

lizar as innumeras reformas de que carecemos, quer no ensino medico, 

quer nas medidas destinadas a garantir a hygiene e a salubridade do paiz. 

(PEREIRA, A., 1877, p. 2)

Pacífico Pereira convidava então os parlamentares médicos a

[...] diminuir a immensa mortalidade das creanças, protegei-as contra 

essa amamentação mercenaria e infecta, que as aniquila logo aos pri-

meiros anos, ou as reduz a miseraveis inúteis, atrophiados e cacheticos. 

Garanti-as pela vaccinação e revacinação obrigatorias contra os estupi-

dos preconceitos de emperrados analphabetos. [...] Assim tereis homens, 

transformareis gerações decadentes e perdidas em proles vigorosas e pres-

táveis [...]. (PEREIRA, A., 1877, p. 3-4)



história da pediatria 423

A reforma a qual propunha Pacífico Pereira (1846-1922), professor de Histologia 
da FMB, bem como demais médicos que atuavam nas faculdades de Medicina do 
país, começa a ser delineada após uma viagem que fez à Europa. Ele objetivava 
uma reestruturação não apensas do ensino médico, compreendendo-se aqui ape-
nas o currículo, mas também mudanças na carreira docente e nos espaços físicos, 
com a organização, por exemplo, de policlínicas. (MOREIRA, 2017)

A efervescência brasileira de inspiração europeia por reformas na Medicina 
fez com que, em 1878, o então ministro Leôncio de Carvalho (1847-1912) nomeasse 
uma comissão para empreender e organizar as mudanças. Em abril de 1879, foi 
publicado, então, o Decreto nº 7.247, que estabelecia as bases da reforma, trazendo 
em seu bojo importantes pontos: a especialização e o ensino prático. O curso de 
Pediatria no país foi criado. Mas como todas estas mudanças chegam à Bahia?

O primeiro relato no Brasil, mais especificamente na Gazeta Médica da Bahia, 
de uma Medicina voltada para crianças, se deu em 1868, através do trabalho in-
titulado “Lectures on the diseases of infancy and childhood” do médico inglês 
Charles West:

As creanças formarão pelo menos um terço de todos os vossos doentes, 

e suas molestias são tão graves que de cinco creanças, morre uma dentro 

de um anno de nascidas e, de tres uma antes dos cinco anos. [...] Não é 

mera hyperbole dizer-vos que tender de estudar uma semeologia nova e 

de aprender nova pathologia e therapeutica [...]. (PRELIMINARES..., 1868, 

p. 68-69)

A Pediatria, então, passa a ser pensada em função da distinção biológica en-
tre as diferentes fases da vida. Em 1893, Fernandes Figueira (1863-1928) publica 
o primeiro artigo que abordava a semiologia infantil “Éléments de Séméiologie 
Infantile”. Em 1883, Horacio Cezar anunciou no Almanack do Diário de Notícias 
da Bahia que era especialista em “moléstia de crianças”, mesmo sem ter cursado 
disciplinas direcionadas para cuidado à saúde infantil, visto que essas ainda não 
figuravam nos currículos médicos. (MOREIRA, 2017)

Com a Lei Orgânica de 1882, foram instituídas, tanto na FMRJ, quanto na da 
Bahia, uma disciplina voltada ao estudo das doenças na infância. Distinguindo 
ainda do pensamento inicial da Medicina experimental no Rio de Janeiro, o que 
se encontra no cenário baiano é uma Pediatria que se apoia por quase 30 anos em 
um ensino teórico. (MOREIRA, 2017)

Em 1883, Frederico de Castro Rabello (1855-1928), professor de Clínica Médica 
da Faculdade de Medicina, escreveu ao Ministério dos Negócios do Império, co-
locando-se a disposição e gratuitamente, para assumir a disciplina de Pediatria. 
O concurso para a Clínica de Moléstias Médicas e Cirúrgicas de Crianças só tem 
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seu edital publicado em 1887. Em 1885, o médico também recebeu aprovação da 
Santa Casa para sua atuação como docente à frente das práticas na instituição. 
(MOREIRA, 2017)

É curioso questionar, no entanto, qual a motivação de Castro Rebello para 
sua solicitação à vaga, de maneira gratuita e deliberada. Moreira (2017) expõe 
que por detrás deste pedido pode ter residido o desejo por poder e prestígio, visto 
que estaria mais próximo ao governo. Lembra da vaga para a cátedra de Pediatria 
publicada no edital de 1887? Pois bem, Frederico a conseguiu, defendendo a tese 
Relações entre sífilis hereditária e o rachitimo. (MOREIRA, 2017)

O time da Pediatria, além do catedrático, era composto pelo professor substi-
tuto, neste caso, Joaquim Matheus dos Santos, primeiro a ocupar tal cargo. Ainda 
no ano que assumiu esta função, em 1895, foi substituído por Alfredo Ferreira 
de Magalhães. Os assistentes, em ordem de sucessão, foram Henrique Autran 
 (1869-1927), Glafira Corina de Araújo (?-?) e Frederico Castro de Rebello Koch, em 
1910. (MOREIRA, 2017)

Adendo importante deve ser feito: apenas três mulheres figuraram na Pediatria 
baiana, sendo a primeira delas Glafira Corina de Araújo. O potencial de constru-
ção de ciência da mulher, à época, era desconsiderado. (MOREIRA, 2017)

É necessário sublinhar que, ainda que a lei de 1882 propusesse o ensino práti-
co, a abordagem à saúde da criança permaneceu eminentemente teórica na FMB. 
Os espaços de práticas da FMB eram aqueles das santas casas. Uma tensão, no en-
tanto, emergiu desta ocupação, dado que distintos eram os objetivos de cuidado: 
enquanto a ação social orientava a instituição filantrópica, o intento da Faculdade 
de Medicina era de formar profissionais a partir de uma tradição considera-
da científica. Somava-se a isso ainda, a precariedade estrutural destes espaços. 
(MOREIRA, 2017)

A medida resolutiva começou a ser posta em prática com a construção de um 
outro hospital da Santa Casa, em 1884. Esta construção, contudo, só veio a ser 
entregue em 1893. Durante este período, os poucos leitos destinados às crianças 
na Santa Casa da Misericórdia, ficavam nas enfermarias junto aos adultos, inde-
pendentemente do perfil de doença. Em resumo, o espaço de prática da Pediatria 
ainda não estava de acordo com o determinado pela lei. (MOREIRA, 2017)

O início do século XX traz uma significativa mudança neste quadro estrutural, 
com reformas na faculdade e acordos com a Santa Casa, possibilitando melhor de-
senvolvimento das práticas médicas. A Santa Casa cedia então leitos no Hospital 
Santa Izabel, e o médicos seriam cedidos pela faculdade. (MOREIRA, 2017)
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a pediatria e a filantropia no cenário baiano

Como discutido, a Pediatria emerge no estado assentada na institucionalização do 
ensino médico sobre a criança. Na palavra dos autores Ocaña e Perdiguero (2006), 
a criação da Pediatria como especialidade

[...] baseava-se em círculos institucionalizados de aprendizagem e 

prática profissional (hospitais, cadeiras, dispensários), circuitos de pu-

blicações (revistas especializadas) e medidas de defesa e intercâmbio 

profissional, como as sociedades especializadas. (OCAÑA; 

PERDIGUERO, 2006, tradução nossa)

Entrecortando estas redes, encontra-se a filantro-
pia. A visão sobre a infância até então, se apoiava sobre 
bases caritativas e cristãs. O objetivo era aproximar 
as crianças das práticas religiosas, batizando-as, mas 
não se combatia, por exemplo, o abandono infantil. 

VOCÊ SABIA?
Você sabia que, para concluir o curso de Medicina e obter o título de doutor, os 
estudantes precisavam defender uma tese? Em 1890, a primeira delas foi apre-
sentada à cátedra de Pediatria. Devido ao incêndio da biblioteca da Faculdade 
de Medicina da Bahia (FMB), não se pode afirmar ao certo se o número a se-
guir representa a totalidade, mas acredita-se que de 1890 a 1910, 22 teses foram 
defendidas na cátedra de Pediatria (MOREIRA,2016). Pois é, leitor(a), não tem 
como fugir do trabalho de conclusão do curso. O quadro abaixo traz os autores 
destas teses e os seus respectivos temas até o ano de 1900:

Quadro 1 – Teses defendidas na cátedra de Pediatria de 1890 a 1900

ANO AUTOR TÍTULO

1890 Firmo Augusto David Estudo clínico da heredo-syphilis infantil

1893 Alberto Miinlarrt Influencia patogêna da dentição

Joaquim Raul dos Reis Gordilho Broncho-pneumonia infectuosa de origem intestinal nas crianças

1894 Antonio Mendes Martins Valverde Escrofula, sua etiologia e prophylaxia na primeira infância

1897 Laura Amalia de Souza Bahiense Da alimentação das crianças na primeira infância

1900 Athenodoro Martins da Costa Primeira dentição e seus acidentes

Fonte: Moreira (2017, p. 3).
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Em uma perspectiva científica, a criança apenas figurava no cenário da obstetrí-
cia, não existindo o binômio mãe-criança. (MOREIRA, 2017; RIBEIRO, 2011)

As crianças abandonadas eram, então, abrigadas pelas santas casas de 
Misericórdia, financiado pelo pagamento dado pelos fiéis da igreja, em busca 
da salvação. Não havia autorização, no entanto, para que os médicos e estudan-
tes de Medicina tivessem acesso a estes ambientes. Esta proibição, conforme 
destaca Ribeiro (2011), serviu de motivação para que o grupo acadêmico se or-
ganizasse em entidades filantrópicas, mas de caráter menos religioso e mais 
médico-assistencialista.

Assim, em 1899, foi criado por Arthur Moncorvo de Figueiredo Filho 
 (1871-1944) o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI) do Rio de 
Janeiro. A  exemplo da criação carioca, e motivados a conter as altas taxas de 
mortalidade no estado, como bem demonstrou Joaquim Augusto Tanajura 
(1878-1941), em uma publicação no Diário da Bahia, cria-se também o IPAI no 
estado da Bahia, em 1903. O  objetivo era a proteção da criança, utilizando-se 
para tal, evidências científicas, e partilhando do ideário higienista e filantrópi-
co. (MOREIRA, 2017; RIBEIRO, 2011)

Com o IPAI-BA, houve a construção de um dispensário infantil, uma espécie 
de ambulatório pediátrico, em 1904, sendo essa a primeira experiência baiana 
com policlínicas e tornando-se o standard para clínica pediátrica. Dirigida ini-
cialmente por Alfredo Ferreira de Magalhães (1873-1943), a instituição assistia a 
neonatos, a crianças de até sete anos e a gestantes, lidando com diferentes frentes 
de trabalho, desde o combate à exploração infantil, normatização do exercício das 
amas de leite, até o tratamento de enfermidades que acometiam as crianças, res-
ponsáveis pelas elevadas taxas de mortalidade no grupo. A atividade filantrópica, 
assim, possibilitou a configuração de espaços dedicados exclusivamente ao cuida-
do da saúde da criança. (RIBEIRO, 2011)

Neste contexto, um importante personagem na história da pediatria na Bahia é 
Joaquim Martagão Gesteira (1884-1954). Ele iniciou seus estudos na FMB em 1902, 
doutorando-se em 1908, com a tese Etiologia 
e diagnóstico da septicemia de Bruce – febre de 
Malta. Em 1909, passou a figurar no quadro de 
funcionário da FMB, sob o cargo de assistente de 
Clínica Pediátrica e, em 1911, passou a fazer parte 
do quadro de docentes, após sua aprovação para 
o cargo de livre-docente. (RIBEIRO, 2011)

Nos anos de 1911 a 1919, Martagão atuou 
como diretor do IPAI-BA, estando entre o per-
fil de crianças atendidas pelo médico aquelas 
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de zero a dois anos de idade. (RIBEIRO, 2011) Ao assumir a cátedra de Pediatria 
em 1915, sublinhava suas preocupações com relação à especialidade pediátrica, 
frisando a necessidade de sua inserção no currículo para todos os estudantes de 
Medicina, bem como a necessidade de melhor repartição de recursos da institui-
ção. (GESTEIRA, 1915)

Em 1923, Martagão criou a Liga Baiana Contra Mortalidade Infantil (LBCMI), 
também pautando-se na filantropia, com o objetivo de enfrentar a elevada mor-
talidade infantil no estado, executando atividades mais focadas na Puericultura e 
voltando-se ao atendimento de crianças até os 6 anos de idade. (MONTEIRO, 2017) 
A LBCMI, ainda hoje, exerce atividades na capital baiana, vinculada ao Hospital 
Martagão Gesteira e rebatizada de Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil. 
Moreira (2017, p. 201) afirma que “do serviço pediátrico de Martagão Gesteira for-
maram-se os pediatras cujas ações consolidaram a pediatria na Bahia”.

VOCÊ SABIA?

Álvaro Pontes Bahia, nascido em 1891, dedicou grande parte de sua vida pro-
fissional a questões relativas à gestão dos serviços para as crianças. Destaca-se 
aqui dois importantes marcos em sua carreira: inicialmente, junto à Martagão 
Gesteira, criou a Liga Baiana Contra a Mortalidade Infantil, envolveu-se na 
construção do Hospital Martagão Gesteira e atuou como um dos fundadores 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
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as sociedades pediátricas

A primeira associação pediátrica no estado, criada em 28 de maio de 1930, foi a 
Sociedade de Pediatria da Bahia (SPB), formada por um grupo de pediatras vin-
culados ao serviço pediátrico de dr. Joaquim Martagão Gesteira, que se tornou o 
primeiro presidente da associação. (MOREIRA, 2017) A SPB era associada à LABCMI 
e, do grupo de pediatras que fundou a primeira, apenas um deles não fazia parte da 
segunda. Até aquele ano, apenas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Norte havia sociedades de Pediatria. (PEREIRA, J., 2006)

A SPB foi criada como espaço de discussão sobre a Pediatria e a Puericultura, 
além de funcionar como forma de organização e intercâmbio profissional, na 
medida em que esse campo de especialização firmava seu delineamento. A agre-
miação teve como objetivos principais:

JOAQUIM MARTAGÃO GESTEIRA

Nascido no Recôncavo Baiano em 1884, Joaquim Martagão Gesteira superou 
muitos preconceitos para chegar à Faculdade de Medicina da Bahia. Formou-
se em 1908, com especialização em Bacteriologia e logo iniciou atividade na 
área de gestão e ensino.

Em 1910, Joaquim tornou-se livre docente de Clínica Pediátrica Médica e, em 
1923, fundou a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil, junto a outros médicos. 
Foi o primeiro catedrático da cadeira de Clínica Médica Pediátrica da Faculdade 
de Medicina da Bahia e fundou a Sociedade de Pediatria da Bahia, com o objetivo 
de discutir patologias infantis e organizar os profissionais da Pediatria.

Em 1937, Martagão Gesteira já era conhecido em todo Brasil e, a convite 
do presidente no período, Getúlio Vargas, foi para o Rio de Janeiro ensinar na 
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil (atual Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). Lá, também, participou da criação do Departamento 
de Assistência à Criança e da organização do Instituto de Puericultura.

Martagão morreu em 1954, destarte, em sua homenagem, a Bahia batizou 
um importante complexo pediátrico com o seu nome. (RIBEIRO, 2010)
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1. Investigar e estudar os problemas relativos à patologia e à higiene da criança, 

e as demais questões relacionadas com o amparo à maternidade e à infância; 

2. Estudar e discutir em suas sessões assuntos que lhe estejam afetos, bem 

como casos clínicos ou assuntos de outra natureza apresentados pelos sócios; 

3. Colaborar com as associações científicas ou particulares, e com os poderes 

públicos, na divulgação dos conhecimentos de pediatria e higiene infantil, 

especialmente as medidas de combate à mortalidade infantil. (SPB, 1941, p. 3)

Ainda no ano de sua fundação, a SPB criou o Boletim da Sociedade de Pediatria 
da Bahia, considerado o primeiro periódico científico especializado em Pediatria 
na Bahia. O boletim tornava públicas as sessões regulares da entidade e passou a 
ser o órgão de divulgação de trabalhos científicos produzidos por médicos per-
tencentes a esta. Em 1931, houve a reestruturação desse boletim, que passou a ser 
chamado de Revista de Pediatria e Puericultura. (RIBEIRO, 2011)

A SPB, à época, funcionava como entidade autônoma, não estando vinculada 
à associação nacional, a SBP. Por exigência estatutária, a SBP não admitia filiações 
de outros estados, ficando restrita apenas à cidade do Rio de Janeiro, capital fede-
ral no período, e municípios limítrofes. Portanto, os pediatras de outros estados 
não teriam direito a voto na agremiação. (MOREIRA, 2017; RIBEIRO, 2011)

Apenas em 1951, a SBP iniciou o processo de nacionalização, resultado de amplos 
debates realizados na I Jornada Brasileira de Puericultura e Pediatria (1947). Porém, 
por causa de divergências estatutárias, o estado da Bahia só passou a ser representado 
na entidade nacional a partir da criação da Sociedade Baiana de Pediatria (SOBAPE), 
em 20 de dezembro de 1988, a qual convergia em normas com a SBP. (SBP, 2020)

A SOBAPE foi fundada a partir da dissolução da Seção de Pediatria da Associação 
Baiana de Medicina (ABM), e teve como idealizador e primeiro presidente o dr. 
Nelson Barros. A partir dos dados divulgados pela SBP em 2020, a SOBAPE, atual-
mente, possui 1.037 associados. Possui sede própria no município de Salvador e 
atua no eixo da educação continuada, produzindo e divulgando conhecimentos 
científicos nas diversas subáreas da Pediatria, por meio de cursos e congressos lo-
cais, regionais, nacionais e internacionais.

Ademais, a entidade possui 17 departamentos 
científicos, que colaboram na elaboração de normas 
técnicas, regulamentos e leis, que visam fomentar a 
qualidade da assistência integral de crianças e ado-
lescentes. A organização também trabalha na defesa 
profissional, zelando pela melhoria das condições 
de trabalho de pediatras, apoia as Ligas Pediátricas 
da Bahia e é parceira de programas de residência 
médica no estado.
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NELSON DE CARVALHO ASSIS DE BARROS

Nelson nasceu em 16 de março de 1929, na cidade de Salvador. Ainda no co-
légio, ele já ensinava latim e ciências, e durante a faculdade, chegou a ser 
concursado como professor assistente de Física para alunos do ginásio, já 
demonstrando sua afinidade com o ensino. Começou a se encantar pelo uni-
verso da Pediatria no 5º ano do curso, quando, na Universidade Federal da 
Bahia, iniciou a disciplina de Psico-Higiene-Infantil. Formou-se aos 26 anos, 
em 1955, porém só em 1957 começou a atuar como pediatra no Hospital São 
Jorge. No ano seguinte, Nelson transferiu as atividades como professor de 
Física para o Instituto Normal da Bahia (instituto que visava à formação de 
professores, atuando na disciplina de Higiene e Puericultura.

Aos 33 anos, foi indicado pelo professor Hosannah Oliveira como assistente da 
Clínica Pediátrica da FMB-UFBA, e após cinco anos, tornou-se auxiliar de ensino 
e coordenador da Residência de Pediatria do Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgar Santos (COM-HUPES). Em 1974, Nelson chegou ao auge de sua 
carreira como docente, ao assumir cargo de professor titular na FMB-UFBA.

Assumiu diversos cargos de liderança, participou de bancas de concurso 
na Bahia e em outros estados, incentivou a criação e o aprimoramento das 
especialidades pediátricas e aposentou-se com título de professor emérito da 
UFBA. Além da docência, o médico foi ativo nos movimentos sociais, fundan-
do a Sociedade Baiana de Pediatria (SOBAPE) e assumindo cargos importantes 
na Sociedade Brasileira de Pediatria. Seu trabalho se destacou também como 
secretário de Saúde do estado da Bahia, entre 1983 e 1986, participando, inclu-
sive, do projeto de construção do Hospital Geral do Estado (HGE).

Em 2013, a SOBAPE instituiu o Prêmio Prof. Nelson Barros para incentivar 
a produção científica na Bahia, de modo a premiar trabalhos de conclusão de 
curso de medicina e de residência, que tenham como foco a pediatria. Nelson 
morreu em 2015, deixando três filhos.

(ALVES; SOUZA; JACOBINA, [201-?])
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residência pediátrica na bahia

A residência médica é uma modalidade de en-
sino de pós-graduação destinada a médicos. 
É cursada sob forma de especialização, com 
objetivo de qualificar ética e tecnicamente, 
por meio de treinamento em serviços, profis-
sionais recém-formados. A residência ocorre 
em instituições de saúde, nas quais os alunos 
residentes encontram-se sob a orientação de 
médicos qualificados, habitualmente chama-
dos de preceptores. Foi instituída pelo Decreto 
nº 80.281, de 1977, que inclui a especialização em Pediatria, e teve suas atividades 
regulamentadas a partir da Lei nº 6.932, de 1981. Segundo o artigo “Histórico do 
Ensino da Pediatria na Bahia, no século XX”, inicialmente o estudo da Pediatria 
se dava a partir do quinto ano na FMB da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Nelson Barros conta que em 1956, enquanto médico-plantonista da Maternidade 
Tsylla Balbino e já muito interessado pelo ensino, foi incumbido, junto a outros 
médicos, da coordenação de residência médica, definindo uma rotina que incluía 
sessões de anatomia e clínica, mesas redondas, visitas a enfermarias, sessões de 
cirurgia e tema de terapêutica. (BARROS, 2008)

Ainda de acordo com o médico, nesse período, o currículo do curso de 
Medicina sofreu alterações e o ensino da Pediatria passou a ser iniciado no quarto 
ano. No quarto ano, além dos ambulatórios, os estudantes tinham acesso ao pron-
to-socorro pediátrico e ao berçário. No sexto ano, apenas os alunos que escolhiam 
a Pediatria como área de concentração participavam do rodízio entre o Hospital 
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) e a Maternidade Tsylla Balbino 
ou o Hospital Climério de Oliveira, o Hospital São Rafael e o Hospital Couto Maia.

De acordo com Paim e Carmo (2018), no início da década de 1960, o HUPES im-
plantou a primeira experiência de residência médica na Bahia, com os programas 
de Clínica Médica, Cirurgia e Pediatria. Alguns outros programas foram criados na 
década seguinte, até que, em maio de 1981, foi instituída, pela Portaria Estadual 
n° 235, a residência médica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia 
(Sesab), que mantém até os dias atuais um processo seletivo unificado de ingresso 
em seus programas de residência.

Ao unificar a residência médica em Salvador, o número de vagas subiu de 
2 para 10 ao ano. Enquanto os dois primeiros anos eram obrigatórios a todos os 
residentes em Pediatria, o terceiro ano era opcional e se tratava de uma especia-
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lidade de livre escolha entre Neonatologia, Infectologia, Psiquiatria, Hepatologia, 
Pneumologia, Pediatria Social e Neuropediatria. (BARROS, 2008)

Posteriormente, a residência em Pediatria foi regulamentada para durar dois 
anos, e definiu-se que a especialidade seria opcional e duraria entre dois e três 
anos. Após amplas discussões, a Resolução nº 1/2016 da Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM) regulamentou que todas as novas residências em 
Pediatria durariam três anos e que, até 2019, todas os programas existentes ante-
riormente teriam de se adaptar ao novo formato, como ocorria em outros países. 
Dessa forma, temas como “saúde mental na pediatria” passaram a ser mais con-
templados pela residência. Atualmente, a Bahia tem 12 hospitais com residência 
pediátrica, sendo eles:

• Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (HUPES)

• Faculdade Ages de Medicina

• Hospital do Oeste – Obras Sociais da Irmã Dulce

• Hospital Estadual da Criança – Sesab

• Hospital Geral Roberto Santos

• Hospital Martagão Gesteira

• Hospital Manoel Novaes – Santa Casa de Misericórdia de Itabuna

• Hospital Geral de Vitória da Conquista

• Hospital Santo Antônio – Irmã Dulce

• Hospital São Vicente de Paulo

• Secretaria Municipal de Vitória da Conquista

• Hospital da Subúrbio (Prodal)

Segundo editais da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (responsáveis pela 
organização dos processos seletivos de residência no estado), os residentes quando 
aprovados, podem escolher para qual hospital irão, a 
partir da ordem de classificação. Além da residência 
em Pediatria, a Bahia ainda tem as especializações pe-
diátricas de Medicina Intensiva, Cirurgia, Neurologia, 
Oncologia, Cardiologia, Nutrologia, Gastroenterologia, 
Endocrinologia, Neonatologia, Nefrologia, Pneumo-
logia e Ortopedia.

Esta, contudo, é uma história que não termina 
aqui. Ela está sendo construída e possibilita, ainda, 
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diferentes viagens, com diferentes destinos. O que faz a história, além do que foi, 
é que o está sendo e o porvir...
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COVID-19

A pandemia de 2020, causada pelo novo coronavírus, desencadeou muita 
insegurança em diversos setores da sociedade. Apesar de, geralmente, apre-
sentarem sintomas leves, como tosse, eritema faríngeo e febre, um estudo 
feito com 2.143 crianças mostrou que 3% delas apresentaram casos graves ou 
críticos. (DONG et al., 2020)

A hipótese mais aceita atualmente afirma que essas diferenças entre fai-
xas etárias são decorrentes dos diferentes padrões de resposta imunológica de 
cada uma. Há uma teoria, ainda em estudo, que relaciona a baixa expressão da 
enzima conversora de angiotensina 2 (ACE 2) nas células epiteliais alveolares 
nas crianças à diminuição da gravidade do quadro clínico. Isto é, como a ACE 
2 é o receptor do SARS-CoV-2, a entrada e a replicação do vírus dependem da 
presença e da quantidade de receptores disponíveis.

Desse modo, a maior preocupação da Pediatria na Bahia nesse período é 
entender como as crianças poderiam ser fonte do vírus para outras pessoas e o 
impacto disso em uma sociedade em que há extrema pobreza, ainda mais em 
cidades grandes e densamente povoadas. (SAFADI, 2020)
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“Na arte de curar, salvadora de vidas,  
deixar de aprender é um crime”.

Samuel Hahnemann

Este capítulo foi elaborado a partir de revisão documental e de entrevistas rea-
lizadas com profissionais homeopatas cujas trajetórias pessoais e profissionais 
têm significativa vinculação com a história da Homeopatia no estado da Bahia. 
É fruto de uma incessante busca por referências que possam auxiliar na recons-
trução da história dessa prática de saúde com especial ênfase nas narrativas de 
vivências e experiências dos entrevistados. Vale ressaltar que a produção deste 
capítulo foi um desafio, pois não se trata apenas de um compilado de informa-
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ções, mas sim de uma organização intencional, uma reconstrução, de modo que 
se tornasse possível a compreensão de um sentido diante do que foi relatado/
encontrado. O desenvolvimento desse esforço, com a produção deste material, 
guarda a expectativa de poder contribuir com um registro coletivo de memórias 
e possibilitar a produção de conhecimentos sobre a história da Medicina e das 
práticas de saúde na Bahia.

Os primeiros escritos sobre a Homeopatia no Brasil datam do período de 1840. 
No país, a prática ganhou força a partir da atuação do médico francês Benoit 
Jules Mure, popularmente conhecido como dr. Bento Mure. Em 1843, na cida-
de do Rio de Janeiro, Mure fundou o Instituto Homeopático do Brasil e a Escola 
Homeopática. (BRASIL, 2019) Além disso, outros nomes merecem destaque, como 
o do dr. João Vicente Martins, médico português radicado no Brasil, e o do dr. 
Manuel Duarte Moreira, diretor da Escola Homeopática, que em 1848 foi um dos 
responsáveis pela discussão sobre a “natureza física do remédio homeopático”. 
(ARAÚJO, 2015; LUZ, 2019)

Com a República, a Homeopatia ganhou força institucional, tanto na sua prá-
tica, como no seu ensino. É possível citar Monteiro Lobato e Ruy Barbosa como 
figuras que estiveram ligadas a ela. (BRASIL, 2019) Desde o início, entretanto, 
a Homeopatia sempre esteve envolta em controvérsias, preconceitos e perse-
guições, repetindo no Brasil uma história que se apresentou desde a criação da 
Homeopatia com o próprio Hahnemann.

Araújo (2015) discorre sobre a introdução da Homeopatia na Bahia, já em 
1847, quando o médico João Vicente Martins (primeiro médico do Império a tor-
nar-se homeopata), proveniente do Rio de Janeiro, vem para o estado buscando 
 difundi-la. Por meio de uma cuidadosa pesquisa documental, Araújo (2015) de-
senvolveu uma dissertação de mestrado em que analisa a presença da Homeopatia 
na Bahia de 1847 a 1936, construindo principal ênfase na trajetória pioneira de 
Alfredo Soares da Cunha. Os registros sobre a Homeopatia no século XIX na Bahia 
não são numerosos e encontram-se esparsos. Com as contribuições da família 
Soares da Cunha, porém, a partir da primeira década do século XX amplia-se a 
divulgação e a difusão da Homeopatia, com um fortalecimento da presença dessa 
racionalidade médica no estado. (ARAÚJO, 2014, 2015)

Nascido em 1847, Alfredo Soares da Cunha era comerciante e, após a mor-
te de sua esposa, se desiludiu com a Alopatia e, não apenas passou a estudar a 
Homeopatia, como também a indicá-la a quem o procurava. (ARAÚJO, 2014) 
Alfredo deixou um legado importante devido a sua militância em prol da 
Homeopatia, que foi perpetuado através da sua família ao longo do tempo. Não é 
então de se estranhar que o nome de maior destaque entre os entrevistados deste 
trabalho, como a figura que mais lutou em prol da construção da Homeopatia na 
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Bahia, foi o da dra. Maria Amélia Soares da Cunha. Uma de suas alunas e colegas, 
dra. Dina Marchesini, comenta sobre a sua importância:

Seguindo a ele [Alfredo Soares da Cunha], os parentes, os filhos dele, sobrinhos, ingres-

saram na faculdade de Medicina. Então, desses filhos e sobrinhos que ingressaram na 

faculdade de Medicina nós temos como destaque a dra. Maria Amélia Soares da Cunha. 

Ela era sobrinha dele. Foi ela quem deu continuidade e desenvolveu a Homeopatia na 

Bahia. Então ela foi uma verdadeira responsável pela estabilidade, pelo conhecimento, 

pela credibilidade e pela garantia da atuação médica em Homeopatia. Ela foi responsá-

vel, inclusive, pela formação de muitos médicos. Eu mesma tenho origem no curso dela, 

claro que eu desenvolvi outros cursos e atualmente mais ainda, mas no meu início, meu 

ingresso na especialidade da Homeopatia foi através da dra. Maria Amélia Soares da 

Cunha. (dra. Dina Marquesini)1

Doutora Edazima Bulhões, durante a sua entrevista, também destaca a impor-
tância do trabalho da dra. Maria Amélia Soares da Cunha:

Dra. Maria Amélia Soares da Cunha, conhecida no Brasil como a ‘Dama da Homeopatia’, 

[foi] responsável por formar grande parte dos homeopatas da atualidade na Bahia, atra-

vés do Instituto Hahnemaniano, que manteve os cursos de Homeopatia na Bahia du-

rante décadas. Um grupo de seus alunos, após conhecer também a Escola Unicista, da 

Argentina e do Sul do país, fundou a Sociedade Médica Homeopática da Bahia, permitin-

do assim uma nova formação e visão homeopática. (dra. Edazima Bulhões)2

Dra. Maria Amélia Soares de Cunha nasceu no dia 25 de maio de 1927. 
Inicialmente, formou-se em farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
(1946) e, em seguida, cursou Medicina no mesmo local, graduando-se em 1967. 
Também tinha título de especialista em Oftalmologia e Homeopatia. Essa impor-
tante personagem da história do país foi responsável por coordenar o primeiro 
Curso de Homeopatia para Médicos na Bahia, que tinha como patrocinador o 
Instituto Hahnemanniano do Brasil, no ano de 1981.

Este curso foi pioneiro e responsável pela formação de diversos médicos do 
estado da Bahia. Além de coordenadora, dra. Mariotte, como também era conhe-
cida, ministrou diversas aulas e cursos, participou de inúmeros congressos, atuou 
em associações, bem como foi convidada a participar de incontáveis conferências 

1 Entrevista da dra. Dina Marquesini sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para a 
discente Mariana Oliveira em 2021.

2 Entrevista da dra. Edazima Bulhões sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para a 
discente Jacineide Pêpe em 2021.
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devido a sua relevância e destaque no cenário baiano e nacional no que se refere à 
sua prática homeopática. (CUNHA, 1984)

formação em homeopatia

Durante o período de efervescência das práticas integrativas, novos espaços de 
formação e perpetuação da Homeopatia foram surgindo. No ano de 1992, na Bahia, 
é então fundada a Sociedade Médica Homeopática da Bahia (SMHB):

Houve um tensionamento e nós criamos a Sociedade Médica Homeopática da Bahia, 

em 1992. Nesse período havia dois cursos na Bahia, um da profa. Maria Amélia e o da 

Sociedade Médica Homeopática da Bahia. (dra. Dalva Monteiro)3

A ideia para a criação dessa instituição surgiu a partir de um evento que agre-
gou importantes figuras do cenário baiano da época.

Durante as participações nos Congressos da Associação Médica Homeopática 

Brasileira, alguns médicos homeopatas da Bahia resolveram criar a Sociedade Médica 

Homeopática da Bahia (SMHB). Esse grupo teve a participação de dr. Paulo Bacelar 

Rios, dra. Vera Lúcia Oliveira Carvalho, dr. Antônio Jorge Figueredo, dra. Lucy Castro, 

dra. Maria do Carmo, dra. Dalva Monteiro, dra. Rita Virginia Ribeiro, dra. Patrícia 

Moura, dra. Milene Peral. (dr. José Raimundo)4

Vale ressaltar que, dentre os entrevistados, é unânime a posição da impor-
tância do pioneirismo da dra. Maria Amélia Soares da Cunha e o seu curso de 
formação, e quão desbravadora foi sua atitude em busca da manutenção da 
Homeopatia no estado. Basicamente, a maioria dos profissionais até aqui citados 
e que motivaram a fundação da SMHB participaram do seu curso de formação 
nas turmas iniciais.

Tivemos apoio do Nordeste em peso [...] A SMHB foi a sociedade que começou a represen-

tar a Bahia. Algumas pessoas seguiram ligadas à dra. Maria Amélia e boa parte dos mé-

dicos novos migraram e a Sociedade Médica Homeopática começou a formar o primeiro 

curso em 1992. (dra. Dalva Monteiro)

3 Entrevista da dra. Dalva Monteiro sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para a 
discente Mariana Oliveira em 2021.

4 Entrevista do dr. José Raimundo Mota de Jesus sobre a história da Homeopatia na Bahia, for-
necida para a discente Mariana Oliveira em 2021.
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Em 1995, a SMHB e a Associação Médica Homeopática do Paraná estruturaram 
o Curso de Especialização em Homeopatia, com dois anos de duração, sendo as 
atividades realizadas mensalmente, em um final de semana, com participação de 
palestrantes convidados dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre 
outros. O presidente à época da SMHB era o dr. Antônio Jorge Caldas Figueiredo. 
Este curso priorizou a abordagem unicista da Homeopatia, tendo constituído o 
primeiro desta modalidade, responsável pela formação de muitos homeopatas 
unicistas, corrente da Homeopatia que prioriza a prescrição de um único medi-
camento, tal como Hahnemann pregava, baseado na totalidade dos sintomas do 
doente, ou seja, o simillimum. (BRASIL, 2019)

Essa instituição recebia o apoio de outros centros e produzia atividades que 
mobilizaram diversos cursos de formação em Homeopatia no período que esteve 
em atividade:

A SMHB em convênio com a Associação Médica Homeopática do Paraná, coorde-

nada por dr. Gamarra, realizou três Cursos de Especialização em Homeopatia 

Unicista em Salvador, além de realizar em 1999 o congresso da Liga Medicorum 

Homoeopathica Internationalis com o apoio da Associação Médica Homeopática 

Brasileira. (dr. José Raimundo)

Inicialmente, o curso foi só destinado a profissionais médicos, mas poste-
riormente, com a diminuição da demanda desses profissionais, foi ampliado 
para outras profissões habilitadas a exercer Homeopatia: Medicina Veterinária, 
Farmácia e Odontologia.

Houve um período muito próspero para a SMHB, que coincidiu com o avan-
ço da Homeopatia no país (1980-2000), no qual foi possível até a construção de 
uma sede situada no bairro do Itaigara em Salvador, um bairro nobre da cidade, e, 
apesar de estar com as atividades suspensas no momento, ainda se situa no mes-
mo local. Dentre as atividades realizadas pela SMHB, havia cursos de formação e 
eventos relacionados à Homeopatia.

Nós fizemos um grande feito, éramos a única sociedade homeopática do país a ter sede 

própria, porque nós sediamos o Congresso Internacional da Liga Homeopática no 

Brasil, em 1999. Com o dinheiro que arrecadamos compramos uma sala no Itaigara, 

no prédio Joventino Silva. Na ocasião, dr. José Raimundo foi o presidente do congres-

so e eu a tesoureira do congresso, o que foi bem complexo pois não havia nenhuma 

farmacêutica dando apoio, todo o dinheiro que entrou foi o dinheiro das inscrições, 

então foi muito dinheiro que a comissão do congresso conseguiu arrecadar. Pudemos 

viajar para Holanda e assistir ao congresso, e ainda compramos uma sala no local que 

é diferenciado, na época já era bom, e agora mais ainda. (dra. Dalva Monteiro)
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Contudo, no ano de 2009, foi sediado o último curso de formação da SMHB. 
Houve uma certa desarticulação na instituição, provocada também por um de-
clínio da prosperidade que vinha acompanhando a Homeopatia até então, o que 
motivou a busca dos profissionais por outros espaços de inserção e levou à sus-
pensão das atividades.

Nós ficamos funcionando por muito tempo no Rio Vermelho até que compramos e nos 

mudamos para essa sala a partir de 2000 até o ano de 2009, quando a sociedade se 

desarticulou com muitas pessoas que fizeram outros concursos, a Homeopatia come-

çou a entrar em declínio [...] Não dava mais para manter a vida das pessoas sendo 

apenas homeopata, então elas começaram a fazer concurso, eu fiz mestrado e dou-

torado, e entrei na UEFS, dr. José Raimundo e a esposa fizeram concurso para audi-

tores. Os colegas que tinham outra especialidade, como Cardiologia, Clínica Geral, 

retornaram para a Clínica [...] alguns deles continuaram fazendo Homeopatia tam-

bém. A sala hoje por falta de funcionamento e atualização, está em processo jurídico 

de reabertura, para poder inclusive ter acesso ao dinheiro do aluguel da sala. A dra. 

Rita Virgínia é a atual presidente que está à frente. (dra. Dalva Monteiro)

Apesar do relato acima, a ideia em dar continuidade ao ensino da Homeopatia 
na Bahia foi retomada, tornando-se realidade com o lançamento em 2013, pela 
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), da pós-graduação em 
Homeopatia coordenada pela médica homeopata e professora desta mesma insti-
tuição, dra. Mônica da Cunha Oliveira.

O curso é destinado a profissionais da Medicina, Odontologia e Farmácia, 
tem 30 meses de duração e atualmente está na quarta turma. Merece destaque 
a fala da dra. Mônica Oliveira, uma das precursoras dos cursos de formação em 
Homeopatia na Bahia:

Eu fiz minha formação em Homeopatia em São Paulo, na Associação Paulista de 

Homeopatia (APH) que existe até hoje. Logo depois vim para Bahia exercendo a pro-

fissão enquanto homeopata e posteriormente coordenei alguns aperfeiçoamentos na 

área. Os cursos que eu tinha vontade de fazer no Rio e em São Paulo, em vez de ir 

para lá, eu montei cursos aqui na Bahia e trazia os professores. O que foi bem ba-

cana, pois pude conhecer médicos homeopatas formados pela dra. Maria Amélia 

Soares da Cunha e o tio dela, dr. Murilo Soares da Cunha, eles são os precursores da 

Homeopatia no estado. Eu coordenei esses cursos de reciclagem por 15 anos, só então, 

quando dra. Maria Amélia, parou de fazer cursos de formação de homeopatas, eu 

comecei a ofertar cursos de formação em Homeopatia pela Escola Bahiana de Saúde 

Pública, onde ensino até os dias atuais, porque eu não achava correto ter dois cursos 
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competindo no estado, sendo que ela já fazia a muitos anos e tinha a tradição do tio 

dela. (dra. Mônica Oliveira)5

Ainda sobre a formação de homeopatas e exercício da especialidade enquanto 
farmacêutica, Cristina Ravazzano relata:

[...] era o único curso de Homeopatia no Brasil, acho que por a Homeopatia ter estacio-

nado um pouco. No início da década de 1990 teve o ‘boom’ da Homeopatia, foi o período 

que as farmácias de manipulação cresceram muito, era um setor farmacêutico muito 

bom para trabalhar [...] você consegue trabalhar de uma maneira direcionada para o 

que a pessoa precisa. (Cristina Ravazzanno)6

Cristina Ravazzanno é farmacêutica homeopata, também formada pelo 
curso da dra. Maria Amélia, e proprietária de uma das mais antigas farmácias 
homeopáticas na cidade de Salvador (BA). Em seus relatos, ela comenta sobre a 
importância da formação e capacitação dos profissionais farmacêuticos desde a 
graduação para a preparação do remédio homeopático, já que ele envolve uma 
farmacotécnica distinta e demanda um conhecimento que poderia ser dado des-
de a graduação.

No Brasil, o remédio homeopático é magistral, não oficinal, ou seja, uma receita feita 

especialmente para cada indivíduo. Só você vai tomar aquele medicamento, está no seu 

nome. No resto do mundo existem laboratórios homeopáticos que produzem as medica-

ções e as vendem. Por exemplo, o laboratório francês, tem colírio, remédio para cólica...

ele tem tudo pronto, mas se você quiser uma potência diferente ele não tem; se quiser um 

composto diferente não tem. Está tudo pronto. Já na manipulação, tem como ter o que 

você deseja: pomada, gel, medicamento de uso interno [...]. (Cristina Ravazzanno)

Atualmente, segundo a entrevistada, a maioria das faculdades de Farmácia 
apresentam esse conteúdo ainda na graduação, para que se tenha aptidão para a 
formulação. Contudo, durante sua formação, há cerca de 40 anos, existiam vários 
desafios relacionados a campos de prática e aprendizado, o que requereu articula-
ções com profissionais de outros estados para ampliação dos seus conhecimentos. 
Após esse período e com o incentivo de dra. Mônica Oliveira, Cristina abriu o seu 
próprio estabelecimento farmacêutico, para a manipulação das medicações na 
capital baiana, há 32 anos no mercado. Além desse campo, também atuou como 

5 Entrevista da dra. Mônica Oliveira sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para a 
discente Daiane Silva em 2021.

6 Entrevista de Cristina Ravazzanno sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para a 
discente Mariana Oliveira em 2021.
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docente na faculdade de farmácia da União Metropolitana de Educação e Cultura 
(Unime), curso que existe há 15 anos, com a finalidade de ensinar a farmacotécnica 
homeopática para farmacêuticos em graduação, a fim de que, quando graduados, 
os discentes tenham aptidão para preparar o remédio homeopático.

Além da aula teórica que são 60h, eles têm 60h de estágio, mas depois eles precisam 

complementar 320h de carga horária em estágios complementares. Com 320 horas, não 

é especialista, mas tem a capacitação para trabalhar com Homeopatia. Após esse perío-

do só é necessário o registo no conselho. (Cristina Ravazzanno)

Além da especialização, o ensino da Homeopatia dentro das universidades é 
imprescindível para apresentar aos acadêmicos novas formas de cuidar, sobretudo 
ao utilizar tratamentos com olhar integral para o sujeito e não apenas direciona-
dos para doença, trazendo assim, impactos positivos na qualidade de vida e saúde 
do paciente. Afinal, como relata a dra. Mônica Oliveira:

As pessoas tendem a generalizar, mas a Medicina é muito ampla, é feita da soma de 

pequenas coisas para se tornar a grande coisa que é. Não é Homeopatia ou Alopatia, é 

sempre ‘E’, conecta, junta, junta a alimentação, junta o autocuidado, junta o contexto 

de vida, junta o desabafo, junta o cuidar dos dentes, junta ver o emprego, junta ver uma 

Bolsa Família, então você vai somando para fazer saúde. Assim, essa visão biomédica 

não cabe na Homeopatia, eu não posso pensar só no diabetes, eu tenho que pensar na 

feira, no bairro, no esgoto, na comida, na felicidade, se ele está vivendo bem… Então é 

muita coisa, é muito ‘E’, a Homeopatia é sempre ‘E’, a Homeopatia é muito agregadora, 

não é ‘ou’ nunca; saúde é isso, e a Homeopatia é muito mais ampla no olhar da saúde. 

(dra. Mônica Oliveira)

Outra iniciativa de importante relevância para o cenário do ensino da 
Homeopatia ainda na graduação, ocorre na Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), na qual os discentes de Farmácia do oitavo semestre podem se apro-
ximar da especialidade através do componente curricular de Homeopatia 
pertencente ao eixo “saberes práticas farmacêutica” dispostos em 60 horas, 
sendo 30 horas de prática e 30 horas de aulas teóricas, visando ensinar “os fun-
damentos da Homeopatia a partir de elementos específicos da área, discutindo 
as escolas, os insumos e seus processos de controle”. Além da graduação em 
Farmácia, a Homeopatia também foi incluída no curso de Medicina da UNEB, 
como destacou dra. Edazima em sua entrevista:

[...] em 2015, conseguimos inserir a disciplina de Homeopatia como matéria obriga-

tória na graduação de Medicina na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), a qual 

coordeno, na tentativa de expandir o conhecimento sobre a especialidade, minimizan-
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do os preconceitos existentes na área acadêmica, com ótima adesão dos alunos. (dra. 

Edazima Bulhões)

Outra faculdade pública que também engloba o ensino da Homeopatia na sua 
grade curricular é a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O compo-
nente se destina a discentes de Medicina do quarto ano, por meio do programa 
de Terapias Não-Convencionais e Você; este inclui um ambulatório específico de 
Homeopatia. (SANTOS et al., 2017) A dra. Célia Carneiro, médica homeopática 
e nefrologista, docente da UEFS revelou que desde 2003, no curso de Medicina 
daquela universidade, vem introduzindo os conceitos de Homeopatia para seus 
alunos, inserida no contexto das aulas de Habilidades Clínicas.

Além disso, dra. Célia tem utilizado a especialidade nas práticas da Policlínica 
do George Américo, assim como nas Práticas de Integração Ensino, Serviço e 
Comunidade (Piesc), em Unidades Básicas de Saúde, ou Estratégia de Saúde da 
Família, sempre que a situação do paciente exige uma abordagem mais ampla 
para o seu bem-estar.

Ainda sobre a inserção da Homeopatia nos cursos médicos de graduação, 
há registros de que, durante o processo de reformulação curricular do curso de 
Medicina da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da UFBA, ocorrido a partir 
de 2014, a coordenação do colegiado do curso buscou os docentes da FMB que ti-
nham formação em Homeopatia para estruturarem uma disciplina optativa, sem 
êxito. A disciplina optativa não impactaria na estrutura do currículo mínimo, po-
dendo ser ofertada de imediato após a aprovação nas instâncias competentes; o 
que possibilitaria a inclusão da disciplina posteriormente, no currículo mínimo.

Apesar da dificuldade relatada ocorrida anteriormente para a inserção da 
Homeopatia no currículo da FMB, ainda que de forma optativa, em 2021 foi aprovado 
e iniciado o curso de extensão denominado “Introdução à Homeopatia”, vinculado 
à FMB-UFBA, e aprovado junto à Pró-reitora de Extensão (PROEXT/UFBA). Esta 
atividade está sob a coordenação da profa. Caroline Fidalgo em parceria com um 
grupo de professoras homeopatas da própria FMB, médicos homeopatas, homeopa-
tas técnicas administrativas da UFBA, além de docentes homeopatas convidados de 
outras instituições, como EBMSP e UEFS. Neste curso são ministradas aulas teóricas 
virtuais quinzenais, sobre conceitos básicos da temática, tendo como público-alvo 
graduandos em Medicina, de qualquer curso médico de graduação do estado, sendo 
pré-requisito ter cursado semiologia médica.

É possível notar, porém, que são poucas as universidades que têm proporcio-
nado o ensino da Homeopatia sobretudo nos cursos de Medicina. De acordo com 
a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares (PNPIC), menos de 
dez universidades públicas ofertavam o ensino da prática homeopática até o ano 
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de 2015. Sem grandes mudanças com o avançar dos anos, ainda é insuficiente o 
número de escolas contribuindo para a difusão e aprendizado da especialidade e 
demais componentes das Práticas Não Convencionais (PNCS). (BRASIL, 2015) Tais 
fatos refletem a desvalorização do ensino da Homeopatia frente à atual grade cur-
ricular dos cursos médicos. Em contrapartida, Freitas, Mello e Barbosa destacam 
a potencial contribuição da Homeopatia na educação médica:

O ensino da homeopatia pode contribuir para a mudança paradigmática 

da medicina no sentido de valorizar o doente e promover a saúde, permi-

tindo uma atuação médica mais humanizada e centrada no doente, o que 

justificaria a adoção de seu ensino, inclusive obrigatório, nas faculdades 

de Medicina. (FREITAS; MELLO; BARBOSA, 2021)

Madel Therezinha Luz, pesquisadora pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), merece destaque diante das suas contribuições nas discussões 
acerca das racionalidades médicas e do princípio da integralidade no Sistema 
Único de Saúde (SUS), abordando questões relacionadas às raízes históricas, po-
líticas, econômicas e culturais das racionalidades científicas. (LUZ, 2019) Suas 
contribuições influenciam para que no século XXI, a Homeopatia supere a visão 
de uma terapia “alternativa” e seja vista como uma área científica e ocupe uma 
posição política como uma prática complementar. (BRASIL, 2019; LUZ, 2019, p. 21) 
Tais feitos favoreceram a construção da PNPIC no SUS, o que denota um aval do 
Estado em relação à prática, ao inserir a Homeopatia, dentre outras práticas, como 
política de saúde do governo brasileiro. (BRASIL, 2019; LUZ, 2019, p. 21) Em en-
trevista realizada para elaboração deste capítulo, a farmacêutica Dione Soares da 
Cunha ratifica a importância da utilização adequada dos termos para fazer refe-
rência às PICS:

A palavra do momento não é mais alternativa, e sim integrativa. Hoje nós estamos con-

seguindo fazer tratamentos com Homeopatia e Alopatia, a gente não pode deixar de 

lado os benefícios também da Alopatia, não se trata de uma briga.7

No início do século XXI, de terapia “alternativa”, a Homeopatia apresentou 
um significativo desenvolvimento científico e político, o que culminou na posição 
enquanto prática complementar. Desse modo, a proposição da PNPICS no SUS é 
um marco que avaliza as práticas complementares enquanto política de saúde do 
Estado brasileiro.

7 Entrevista de Dione Soares da Cunha sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para 
a discente Mariana Oliveira em 2021.
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Contribuindo para a difusão da prática homeopática e fortalecimento entre os 
profissionais da área, as entrevistadas pelos autores deste trabalho, Andrea Padre 
(cirurgiã dentista) e Dione Soares da Cunha (farmacêutica) criaram o “Movimento 
Novembro Verde – Trate-se com a Homeopatia”. Para tanto, foi criado o selo repre-
sentativo acerca da Homeopatia em 2014, que deu início ao sonho de valorização 
da terapêutica, descrito pelas idealizadoras como: “tão eficaz, que aborda não 
somente o tratamento, mas também a prevenção das doenças”. Esta iniciativa 
tornou-se essencial para o esclarecimento dos preceitos e fundamentos que en-
volvem a Homeopatia, colaborando para desconstrução da visão desta como uma 
especialidade mística e propiciando subsídios para que a escolha da terapêutica 
seja não somente adequada às necessidades dos pacientes, mas respaldadas por 
evidências científicas, trazendo segurança ao profissional a frente do cuidado. 
(TEIXEIRA, 2007)

acesso à homeopatia

A maioria das iniciativas de acesso à Homeopatia no Brasil e na Bahia foram ini-
ciadas através de atendimentos particulares ou ações filantrópicas de instituições 
religiosas, tendo demandado um certo tempo até que a Homeopatia fosse uma prá-
tica adotada como política de saúde do Estado. Foi a partir da criação do SUS, com 
a descentralização da gestão, que ocorreu a ampliação da oferta de atendimento 
homeopático. Um dado capaz de ilustrar esse contexto é a análise do crescimento 
da demanda por acesso à especialidade. Essa análise demonstra que, desde que a 
Homeopatia foi inserida na tabela SIA/SUS, apresentou um crescimento em torno 
de 10% ao ano. (BRASIL, 2006)

Desse modo, o momento de maior avanço da Homeopatia na Bahia coincide 
com o período de efervescência da Homeopatia no Brasil. Aliado a esse proces-
so de expansão, também ocorre uma transformação na configuração do perfil do 
usuário que busca o atendimento homeopático. Em contraste do que ocorreu ao 
longo do século XX, no qual a Homeopatia era vista como prática filantrópica, 
logo, voltada aos pobres, ao final desse século, a Homeopatia passa a configurar-se 
como uma prática mais “elitista”, como veremos adiante nos relatos.

Essa mudança de perfil de atendimento, deve-se a uma mudança de paradig-
ma, sendo impulsionada por movimentos que questionavam a ordem vigente, 
como o movimento hippie. No período que engloba a década de 1970 até os anos 
2000, a elite passa a produzir ferrenhas críticas relacionadas a insatisfações em 
relação à Medicina oficial (modelo biomédico). Tal transformação culminou no 
processo de expansão de diversas práticas contra-hegemônicas, dentre elas a ho-
meopática. (MONTEIRO; IRIART, 2007)
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Nesse período [1981 em diante] surgiram muitos cursos de Homeopatia no Brasil e 

teve um grande crescimento com a chegada de muitos médicos jovens e ansiosos por 

conhecimento. Havia uma busca por terapêuticas mais naturais, mais leves e uma 

difusão de um conhecimento holístico do ser humano [...]. (dra. Dalva Monteiro)

Em resumo, conforme dra. Dalva explana:

As pessoas estavam motivadas na busca de outras práticas que pudessem englobar algo 

que fosse menos agressivo e um tratamento que não fosse pontual, mas que pudesse en-

globar o indivíduo como um todo. Nesse momento, percebe-se então, uma modificação 

no perfil da população que buscava o atendimento homeopático: eram pessoas esclare-

cidas, embora historicamente, no passado, ela tenha sido reservada a pessoas de baixa 

renda, vinculados à hospitais da Umbanda, Espiritismo e Santas Casa de Misericórdia. 

Da década de 1970 até os anos 2000, os pacientes que acessam a residência eram da 

elite, pessoas que podiam pagar por uma consulta particular.

Assim como no Brasil, a mudança de paradigma mencionada impactou na 
expansão da Homeopatia também na Bahia. O avanço foi tão positivo, ao ponto 
de receber apoio da gestão estadual. Um trio de médicos sanitaristas conquistou 
bons feitos em relação à ampliação do atendimento homeopático ainda na época 
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), ain-
da segundo dra. Dalva:

Era um momento muito feliz porque a gente tinha congressos, seminários, muita qua-

lificação, muitos livros lançados sobre Homeopatia. Então, era um momento muito 

diferente, havia uma conjunção de fatores que favoreceu esse avanço. O projeto surgiu 

dentro do departamento de Medicina Preventiva do INAMPS e dr. Renilson Rehem, que 

era um grande gestor do momento, foi muito acessível e abriu para a gente essa possibi-

lidade de projeto.

Além disso, a médica homeopata destaca que houve um momento caracteri-
zado pela democratização do acesso, favorecido pela criação do SUS, no início dos 
anos 1990:

Houve um plano de implantação de consultas homeopáticas, já na era SUS, em 1990, 

onde conseguimos fazer o concurso para o estado. Colegas homeopatas pediram migra-

ção para atenderem na sua especialidade. A medicação era dada aos pacientes, porque 

quando elaboramos o projeto colocamos para o paciente sair com a medicação. O am-

bulatório ficava situado no Largo de Roma, onde hoje é o Hospital da Mulher. Quando 

iniciou ainda era o INAMPS, mas também era conhecido como Ambulatório São Jorge. 

Tratava-se de uma policlínica onde funcionavam várias especialidades, e no momento 
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em que passou para o estado com a criação do SUS, continuou sendo uma policlínica e 

fomos inseridos. (dra. Dalva Monteiro

Tal relato é ratificado na fala do dr. Paulo Oliveira, mais um dos precursores da 
Homeopatia na Bahia:

Em 1986, 1987 e 1988 estava ocorrendo mudanças no sistema de saúde brasileiro que 

culminou na criação do SUS. Nesse período só existia a Alopatia na saúde pública e 

como não tinha concurso, junto com Dalva e Ângela começamos a fazer um  movimento 

dentro do Ministério da Saúde de pedir que médicos do Estado que exerciam suas espe-

cialidades e tinham curso de Homeopatia pudessem exercer a racionalidade  dentro do 

serviço público. Logo depois, foi proposto um concurso público dentro da prefeitura de 

Salvador, e a gente apresentou um projeto junto ao ministério, secretaria e fomos para 

a Sesab explanar um projeto piloto para criação de um ambulatório de Homeopatia, 

posteriormente construído no Largo de Roma onde hoje é o Hospital da Mulher. 

(dr. Paulo Oliveira)8

Quanto à disponibilização de serviços ambulatoriais de Homeopatia, destaca-
mos duas experiências viabilizadas pela UFBA: o ambulatório na Unidade Médico 
Odontológica de Santa Cruz (UMO Santa Cruz) e a inserção no Serviço Médico 
Universitário Rubens Brasil (SMURB).

Em 1993, assumiu a prefeitura de Salvador a sra. Lídice da Mata, tendo sido in-
dicado para a Secretaria Municipal de Saúde o prof. Eduardo Mota, então docente 
do Departamento de Medicina Preventiva da FMB. Fazendo parte da proposta de 
gestão, foi ofertada a gerência da Unidade Médico Odontológica de Santa Cruz 
(UMO Santa Cruz) para este departamento, tendo a Profa. Sumaia Boaventura 
André assumido sua gestão no período de 1993 a 1996, transformando-a em uni-
dade modelo, docente assistencial.

O ambulatório do Curso de Especialização em Homeopatia, realizado em 
1995 pela Associação Médica Homeopática da Bahia e a Associação Médica 
Homeopática do Paraná, foi instalado na UMO Santa Cruz, constituindo o primei-
ro ambulatório municipal de Salvador desta especialidade.

Durante o reitorado do prof. Heonir Rocha (1998-2002), foi implantado no 
SMURB, então dirigido pela profa. Sumaia Boaventura André, o ambulatório de 
Homeopatia, sob responsabilidade da dra. Tania Hupsel, que até então atendia 
clínica médica. A principal dificuldade encontrada foi compatibilizar o número 
de pacientes por turno de atendimento, número de consultas novas e subsequen-
tes e sua duração.

8 Entrevista do dr. Paulo Oliveira sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida para a 
discente Daiane Silva em 2021.
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As características do atendimento homeopático ambulatorial requerem um 
tempo em média de uma hora para primeira consulta e 30 minutos para consultas 
subsequentes, o que constituía o dobro do tempo para as demais especialidades. 
Portanto, enfrentava a pressão constante para adequação das características de 
atendimento e as confrontações dos demais profissionais na perspectiva do nú-
mero total de atendimentos. Porém, após negociações, uma pactuação, ainda 
insatisfatória do ponto de vista da dra. Tania Hupsel, foi alcançada, o que per-
mitiu que o ambulatório funcionasse, com demanda permanente, até o final da 
gestão. Foi o primeiro ambulatório desta especialidade na UFBA.

Contudo, mesmo com o apoio da gestão pública, afirma dra. Dalva, esses 
avanços não foram capazes de evitar que Bahia apresentasse o mesmo perfil de 
usuários que tanto os entrevistados, quanto a literatura fazem referência.

O acesso à especialidade baseado em uma configuração de um perfil elitista, se deve, em 

certa medida, a um erro estratégico no qual as próprias associações médicas homeopá-

ticas, inclusive a da Bahia, têm responsabilidade: os rumos que o atendimento homeo-

pático tomou nesse período, visava a clínica privada. A crítica necessária para esse tipo 

de conformação se dá pelo fato de que estamos em um país de pessoas que possuem um 

limitado poder aquisitivo, no qual, de forma geral, a minoria possui condições financei-

ras viáveis para financiar consultas particulares. Além disso, os seguros de saúde não 

remuneram idealmente o profissional para uma consulta homeopática, então alguns 

médicos que viviam só da clínica particular começaram a não ter mais a consulta, por-

que as pessoas foram perdendo poder aquisitivo.

Nesse contexto, a literatura confirma os dados identificados nos relatos, con-
forme Monteiro e Iriart (2007, p. 1904):

A homeopatia tem sido praticada, principalmente, em consultórios médicos 

particulares e nos ambulatórios dos cursos de formação, ou por disponibi-

lidade de médicos que fazem atendimentos gratuitos à população de baixa 

renda, muitos deles ligados a grupos que professam a religião espírita.

Além disso, conforme a dra. Dalva aborda em sua entrevista, não podemos 
desconsiderar que o próprio contexto político e os interesses econômicos influen-
ciam fortemente nesse quesito:

O que acontece também é que hoje, na maioria das unidades de saúde do SUS que tem 

Homeopatia, embora exista a Política Nacional, nem todos os gestores disponibilizam 

recursos para implantação da Homeopatia [...] A Acupuntura foi reconhecida bem de-

pois da Homeopatia e teve um o crescimento muito maior por ser um procedimento, que 

gera pagamento. Não existe articulação política para garantir, pleitear junto com a po-
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pulação controle social na conferência Municipal de Saúde para pleitear a implantação 

das PICS.

Tais fatos são evidenciados na literatura conforme apontam Monteiro e Iriart 
(2007, p. 1904):

Em 1998, constatou-se que havia médicos homeopatas atendendo no 

Sistema Único de Saúde (SUS) em apenas vinte municípios brasileiros; em 

algumas dessas cidades, as consultas homeopáticas na rede pública eram 

iniciativas pessoais de médicos homeopatas, que contavam com o apoio 

do gestor local, permitindo-lhes o exercício da homeopatia nas unidades 

básicas de saúde, nos serviços mais complexos e nas equipes do Programa 

Saúde da Família (PSF).

Outro fator importante é o acesso ao medicamento, que ainda é muito restrito. 
Não existe, até o momento, nenhuma farmácia homeopática inserida oficialmen-
te na rede pública de saúde do estado, o que invariavelmente não contribui para 
o fortalecimento da prática e restringe a adesão daqueles que não podem pagar.

Como a gente não tem oficialmente o laboratório de Homeopatia no SUS, não existe ofer-

ta de medicação. Se a Homeopatia não alcança o que ela deveria alcançar em termos 

de ser uma política dentro das práticas é porque infelizmente a maioria de nós, médicos 

daquela época, estávamos direcionados aos consultórios particulares.

Apesar de todas as limitações, em Salvador contamos com a criação de um 
espaço intitulado Ambulatório de Medicina Tradicional e Práticas Integrativas/
Complementares, no ano de 2011, situado no Ambulatório Magalhães Neto, que 
faz parte do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos (COM-HUPES), sob 
coordenação da médica infectologista dra. Diana Pedral. Esse ambulatório tem 
como objetivo pôr em prática saberes e racionalidades de base tradicional, em 
contraponto aos serviços convencionais da biomedicina ocidental. Dentre as vá-
rias atividades exercidas neste serviço, a Homeopatia está presente como prática 
de cuidado e acolhimento através do SUS.

Desse modo, em síntese, trazemos a fala de Andrea Padre que ilustra o cenário 
que abordamos acima e propõe soluções para a situação apresentada:

No Brasil, percebe-se um constante aumento de ações e de serviços públicos referen-

te a  Homeopatia, com destaque nas regiões Sul e Sudeste. É algo gratificante, mas o 

esperado é que seja cada vez mais ampliado para as outras regiões do país. Sendo as-

sim,  seria necessário ter políticas de investimento com a contratação de profissionais 

e pessoas capacitadas para promover os cuidados homeopáticos no serviço público. 
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Em contrapartida, é notório que no âmbito privado a Homeopatia funciona e muito 

bem, portanto atinge o percentual pequeno da população que pode pagar pelo serviço, 

e esse fato não reflete o desejo dos líderes, das sociedades, associações homeopatas. O 

desejo é de que a Homeopatia seja acessível a todos.9

homeopatia e a covid-19

O tratamento homeopático proporciona para aqueles que o utilizam qualidade de 
vida, qualidade do sono, tranquilidade, bem-estar e controle de doenças crôni-
cas e agudas, podendo promover a redução do uso de medicamentos alopáticos. 
Durante a pandemia da covid-19, o tratamento homeopático ganhou destaque. De 
acordo com a cirurgiã-dentista, Andréa Padre, a Homeopatia ao longo da sua his-
tória se mostrou eficiente para profilaxia e tratamento de doenças em contextos 
de pandemias, e, dessa vez, não foi diferente. A Homeopatia mostrou-se eficiente 
tanto na profilaxia, quanto no tratamento, sobretudo de casos leves a moderados 
de covid-19. De acordo com a entrevistada, a atuação dos homeopatas foi tão sig-
nificativa que, de 2020 até a presente data, a aceitação da Homeopatia aumentou 
e muito.

Essa aceitação vem crescendo ao longo dos anos, ao longo dos meus 18 anos de prática, 

é observável o crescimento, mas nos últimos anos o crescimento tornou-se muito mais 

evidente, mais claro. (Andréa Padre)

Doutora Edazima Bulhões ratifica os benefícios do tratamento homeopático 
citado por Andrea Padre e revela que acompanhou a experiência dos colegas na 
criação do grupo “Homeopatia na Covid” e seus resultados exitosos em todo o 
país, embora não tenha participado diretamente de tal empreitada. Mas fez ques-
tão de destacar:

A Homeopatia contribui e muito, no enfrentamento da covid-19, seja melhorando 

capacidade imunológica do indivíduo, seja minimizando os sintomas da doença, 

em formas leves e moderadas, seja como tratamento coadjuvante, nas Unidades de 

Terapia Intensiva.

9 Entrevista de Andréa Padre, odontóloga, sobre a história da Homeopatia na Bahia, fornecida 
para a discente Daiane Silva em 2021.
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conclusões

Para finalizarmos este capítulo, é preciso destacar que, apesar das dificuldades 
enfrentadas na busca por referências históricas do processo de implantação e 
fortalecimento da Homeopatia na Bahia, as contribuições valiosas dos diversos 
profissionais que foram entrevistados pelos autores enriqueceram grandemente 
este trabalho.

Acreditamos que fortalecer os alicerces que fundamentam o cuidado em 
Homeopatia é o melhor combustível para seguirmos nos aperfeiçoando nessa tra-
jetória de acolhimento e escuta dos indivíduos em suas diversas dimensões da 
saúde. Nunca é demais destacar o papel crucial que a Homeopatia pode exercer na 
formação de futuros médicos, devido ao seu olhar voltado para o cuidado integral 
à saúde, sobretudo na atenção básica.

Ao concluirmos este trabalho podemos perceber que a Homeopatia na Bahia 
persiste e resiste a partir de uma trajetória de lutas e de iniciativas de importantes 
figuras que incansavelmente vem defendendo esta especialidade médica e seu es-
paço no SUS. Sigamos lutando!
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Gostaríamos de dedicar este capítulo ao médico naturopata Fernando Hoisel, de-
vido ao seu importante trabalho de resgatar a Medicina Natural e torná-la uma 
prática clínica na Bahia. Não poderíamos deixar de ressaltar a irreverência e hu-
manidade de Hoisel, que, desde os tempos de faculdade, se posicionou contra 
amarras presentes na Alopatia e buscou, de forma autônoma, novas formas de 



história da medicina456

cuidar e promover a saúde. Dessa forma, deixamos aqui nosso agradecimento a 
esse ilustre profissional e a todo o seu legado e ensinamentos.

breve reflexão sobre práticas terapêuticas (prefácio)

Condição fundamental para o ser, o tempo, traduzido de forma sequencial, 
numérica e cronológica, traz consigo os desdobramentos da existência. É no de-
senrolar-se do tempo que há, em um aspecto mútuo e de consentimento, a vida. 
Só há vida, se há o tempo e só há tempo, se há vida. Esse processo é tão natural 
que, quando transcrito para a linguagem verbal, parece complexo.

Naturalmente aprendemos a viver, ao passo que, isso abrange e implica múl-
tiplas questões profundas de percepção, reconhecimento, descobrimento de 
tudo, daquilo que somos e o que os outros são. Como bem colocado por Álvaro de 
Campos (2007), heterônimo de Fernando Pessoa, em Passagem das horas:

Passagem das horas

Trago dentro do meu coração,

Como num cofre que se não pode fechar de cheio,

Todos os lugares onde estive,

Todos os portos a que cheguei,

Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias,

Ou de tombadilhos, sonhando,

E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero...

A vida, então, é esse processo em constante transformação, fluido, e o indivíduo 
é o somatório de tudo aquilo que ele vivenciou e vivência, direta ou indiretamen-
te. Deparamo-nos com infinitas experiências, individuais e coletivas, a priori, que 
compõem esse ato de viver, em especial àquelas que implicam questões de saúde, 
adoecimento e cura.

A partir disso, surge uma ideia aparentemente paradoxal: experiências indis-
sociáveis à vida caminham simultaneamente e até lado a lado com situações que, 
também, aparentemente, são consideradas “antivida”, como o processo de enve-
lhecer e de adoecer.

O tempo obrigatoriamente é traduzido em nossas vidas de forma crescente e 
finita. Envelhecer, que resumidamente é o ato de termos nossa idade acrescida, 
implica em um contar que, uma hora, se encerra. Em um período podemos ter 
1 ano e depois 10 anos e depois 20 e depois 50... e até... e até... não sabemos. E o 
“paradoxo” disso é que quanto mais se vive, menos tempo há de viver.
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 Além disso, o processo de adoecimento é outro exemplo. Viver implica em uma 
hora ou outra adoecer. Como matéria orgânica-falível, que opera incessantemen-
te diante de múltiplos cenários internos e externos, nosso corpo está suscetível a 
adoecer, se machucar, se acidentar etc. Assim, diante desse curso natural possível, 
a humanidade desenvolveu, ao longo de milhares de anos, práticas terapêuticas 
ou de segurança a fim de contornar, evitar ou tratar esses adoecimentos. Essas 
práticas tão diversas as quais nos debruçaremos variam de acordo com o período, 
as questões culturais, sociais, econômicas, políticas de cada população em um de-
terminado tempo e espaço.

De forma simplificada, é frente a essas múltiplas “energias” de pulsões favorá-
veis e contrárias à vida, que há vida. E, por isso, sua beleza, potencialidade e única 
complexidade. O ser humano é dotado de individualidades que são expressões de 
processos psíquicos específicos formados por intrincados sentidos subjetivos e 
formulados no espaço de vida (interno e externo) de cada um. (LOOS; SANT’ANA, 
2007) O “eu”, o cerne da existência humana, se constrói em relação com o outro, em 
um sistema dinâmico de reflexos reversíveis. Por essa interdependência inerente do 
ser humano expressada na sua dimensão espaço-temporal (PAULINO, 2011), todas 
as interações que tenham como alvo o indivíduo, tornam-se sem sentido criar uma 
atitude de contemplação do mundo em que as coisas sejam vistas de maneira frag-
mentada, desconectada; torna-se sem sentido qualquer ciência ou qualquer teoria 
que tenha olhos somente para o “seu” objeto. (LOOS; SANT’ANA, 2007)

Diante disso, a Medicina Natural/naturopata busca compreender essa poten-
cialidade humana de forma integral e multissistêmica, desenvolvendo práticas 
terapêuticas mais saudáveis e naturais. O capítulo em questão busca revisar, a 
priori, de forma breve, o que são as práticas terapêuticas tradicionais, o quanto 
essas atividades atualmente compõem a Medicina Natural. E fazer uma revisão 
histórica de como a evolução do pensamento científico e seus desdobramentos 
para o progresso da humanidade impactaram tanto na Medicina Alopática quanto 
na Medicina Natural.

conceituação da medicina natural

A Medicina Natural consiste em um tipo de Medicina a qual visa melhorar a saúde 
de forma geral e integral, partindo de uma visão multidimensional e considerando 
aspectos físicos, emocionais, espirituais, ambientais e sociais. Busca-se estimular 
a saúde do paciente por inteiro de tal forma que o corpo possa ser “ensinado” a 
se curar. Para atingir esse objetivo, é fundamental a adoção de um estilo de vida 
e hábitos alimentares saudáveis, como também podem ser empregados medi-
camentos obtidos diretamente da natureza, técnicas das Práticas Integrativas e 
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Complementares em Saúde (PICS), como hidroterapia, acupuntura, fitoterapia, 
geoterapia etc. Em certos casos, a aplicação de tecnologias, como infusões de 
vitaminas, para relembrar o corpo da sua capacidade natural de cura e prevenir 
futuras enfermidades.

Figura 1 – Aspectos essenciais da Medicina Natural
Fonte: elaborada pelos autores.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Medicina Natural é defi-
nida como uma Medicina Tradicional, a qual visa à formulação e à implantação 
da combinação de conhecimentos modernos com terapias naturais tradicionais.

Vale ressaltar que a Medicina Natural não é separada da Medicina baseada em 
evidências, ela faz uso do conhecimento já comprovado da Medicina convencio-
nal e adiciona saberes acumulados de outras áreas e tratamentos, com o propósito 
de cuidar de uma parte um pouco esquecida pela visão biomédica. Assim, é capaz 
de extrapolar as barreiras do tratamento voltado a cessar os malefícios trazidos 
por uma doença ou disfunção do corpo e debruçar-se sobre os impactos positivos 
acerca de prevenir e assistir o indivíduo em sua totalidade.

Por vezes, é comum empregarem outros nomes para a Medicina Tradicional, 
tais como: Alternativa, Integrativa e Complementar, e apesar de à primeira vista 
soarem como sinônimos, não são. De acordo com a renomada Natural College of 
Natural Medicine (2014), esses termos possuem diferenças significativas entre si. 
A Medicina Alternativa refere-se ao uso da Medicina Tradicional substituindo a 
Medicina Convencional como a principal forma de terapêutica adotada; a inte-
grativa ocorre quando uma equipe multidisciplinar atua simultaneamente com 
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o objetivo de colaboração mútua para promover a saúde do paciente. Já o termo 
“complementar” deve ser utilizado quando as técnicas de Medicina Natural forem 
adotadas paralelamente com práticas da Medicina baseada em evidências.

Apesar dessas diferenças, para os pesquisadores Kisling e Stiegmann (2021), a 
Medicina Alternativa e Integrativa são técnicas que têm significados convergentes 
e empregam ferramentas terapêuticas diversas que abrangem várias modalida-
des, podendo ser médicas ou não. Normalmente é um compilado de práticas 
tradicionais e pouco estudadas pela Medicina ocidental. Haja vista que a Medicina 
ocidental está muito orientada por um ideal alopático/hospitalocêntrico e medi-
camentoso que tem como centro a doença, buscando-se focar e tratar os sintomas 
por meio de métodos farmacológicos e ou invasivos/cirúrgicos. Por outro lado, a 
Medicina Alternativa busca compreender o corpo de forma completa, apesar de 
não ignorar as técnicas da Medicina Convencional, o processo de cura concentra-
-se em estimular o próprio corpo a se curar, por meio de várias técnicas como a 
alimentação saudável e equilibrada, alinhamento de energia, entre outras.

Durante milênios, a Medicina Tradicional continuou sendo praticada em di-
versos lugares do mundo e com diversos nomes; ayurveda, na Índia; naturopatia 
ou neo-hipocratismo, na Europa; Medicina Tradicional, na China; unani, na cul-
tura hindu/árabe; e o xamanismo das culturas indígenas brasileiras. Felizmente, 
cada vez mais, essas práticas terapêuticas vêm ganhando mais espaço, tanto 
de forma a ser estudada e investigada melhor pelas universidades e centros de 
pesquisas, quanto na sociedade em geral, como forma de tratamento terapêu-
tico empregado. Contudo, salienta-se que essa demora para que a Medicina 
Integrativa/Alternativa/Complementar chegasse e se estabelecesse de forma res-
peitável, deve-se ao processo de construção da ciência e da Medicina no Ocidente.

história da medicina natural

A adoção de princípios naturalistas na compreensão da existência e na manu-
tenção do bem-estar do homem tem suas raízes na Antiguidade. No Oriente, é 
importante destacar o desenvolvimento da Medicina Tradicional chinesa, pau-
tada na compreensão de que a saúde é sinônimo de um equilíbrio das forças vital 
e interior do indivíduo, sendo o desequilíbrio dessas energias responsável pelo 
surgimento de transtornos e doenças. Estes desarranjos, por vezes, poderiam ser 
tratados por meio do uso de ervas medicinais, acupuntura e massagens, que te-
riam o papel de contribuir para restauração do equilíbrio do corpo, instigando-o 
a se recuperar. Essa concepção, nomeada de vitalismo, a qual o corpo aprende a 
se curar, foi incorporada por médicos naturalistas, que acreditam que seu papel 
é dar condições para que atue a energia vital. Ademais, no Ocidente, também há 
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registros que apontam que egípcios e sumérios já adotavam práticas naturalistas, 
usando argila, plantas e alimentos como formas de tratamento. Vale ressaltar tam-
bém que os primeiros filósofos gregos teorizaram sobre a relação entre elementos 
naturais e os processos de saúde e adoecimento. (WORLD NATUROPATHIC 
FEDERATION, 2017)

Tales de Mileto, considerado o pai da Filosofia, propôs que a água teria pa-
pel fundamental na regulação do cosmos e exerceria, portanto, influência sobre 
o indivíduo. Ainda que não houvesse bases técnicas e científicas para o seu pen-
samento na época, a hidroterapia de fato se mostrou relevante na manutenção 
do equilíbrio energético e permanece sendo uma das propostas terapêuticas da 
Medicina Natural.

Quando se trata da história da Medicina Natural, no entanto, o filósofo/médico 
de destaque é Hipócrates. “Hipócrates?”, pode algum leitor se perguntar. “Não é 
este o pai da Medicina? Qual sua relação com a Medicina Natural?”. Pois bem, a 
maioria dos estudantes de Medicina realizam o juramento de Hipócrates ao final 
da sua jornada acadêmica, mas poucos sabem que ele adotava práticas natura-
listas em sua abordagem terapêutica. (WORLD NATUROPATHIC FEDERATION, 
2017) O filósofo reconhecia a importância da alimentação, do ar puro, da água, das 
plantas e do exercício físico na promoção da saúde.

“Seja o teu alimento o teu medicamento e seja o teu medicamento o teu ali-
mento”. (HIPÓCRATES) Essa citação reforça o valor que ele dava para a nutrição 
adequada. É importante citar também sua obra Corpus Hipocratium, a qual reuniu 
a síntese dos conhecimentos médicos daquele tempo, indicando para cada enfer-
midade o remédio vegetal e o tratamento adequado. (TOMAZZONI; NEGRELLE; 
CENTA, 2006) Além disso, Hipócrates também adotou a premissa do vitalismo de 
que o corpo se cura por si só ao receber os estímulos adequados, sendo papel do 
médico apenas cooperar com a recuperação do organismo. Essa concepção vitalis-
ta permanece central em todas as modalidades de Medicina Natural.

Não obstante, apesar de as práticas naturalistas remeterem à Antiguidade, 
apenas em 1985 o termo “naturopatia” foi empregado pela primeira vez por 
Benedict Lust, médico americano. Ele utilizou essa palavra para definir as ativi-
dades que combinavam diversas práticas naturais e sistemas terapêuticos, com 
a filosofia do poder de cura da natureza. Além de criar esse termo, Lust fundou a 
American School of Naturopathy e incentivou a regulamentação e o reconheci-
mento da validade de práticas naturalistas, por meio de palestras ministradas nos 
Estados Unidos. A partir dos seus esforços, houve um avanço e desenvolvimento 
da naturopatia como profissão. (PASSOS; RODRIGUES, 2017)

Assim, no século XIX, a naturopatia vivenciou um processo de sistematiza-
ção e se fortaleceu especialmente na Alemanha, surgindo a naturopatia clássica, 
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 verdadeira ou europeia, que se estabeleceu sobre cinco pilares terapêuticos, os 
quais seriam empregados simultaneamente, sendo eles: a dietoterapia, a hidrote-
rapia, a cinesiologia, a fitoterapia e a ordenoterapia. Contudo, ao longo do século 
XX, a naturopatia passou por um declínio que será discutido adiante, em função 
da desunião de classe e do crescimento da Biomedicina.

evolução do pensamento científico

O nascimento da filosofia ocidental, que é considerada o embrião para a ciência, 
aconteceu entre os gregos antigos. As diversas transformações que as pólis gregas 
vinham experimentando, em especial aquelas decorrentes de suas expansões pelo 
Mar Mediterrâneo, acarretaram o contato e intercâmbio com os povos orientais. Isso 
possibilitou diversas inovações, como a invenção do calendário e o fortalecimen-
to da política, o que consequentemente gerou uma mudança na mentalidade dos 
gregos, fundamental para o desenvolvimento da filosofia. De acordo com Marilena 
Chauí (2000), a explicação das coisas e do funcionamento do mundo por meio das 
histórias mitológicas tornavam-se insuficientes, diante desse novo contexto. Assim, 
começaram a buscar, a partir da observação, experimentação e cálculos matemáti-
cos, explicações mais profundas para o “porquê” e o “como” das coisas.

Durante a Idade Média, o Ocidente foi marcado por um recrudescimento das 
ideias e forças religiosas, em especial da Igreja Católica. De forma errônea, esse 
período foi também denominado como “período das trevas”, como se a humani-
dade e a ciência tivessem sido inférteis e “amaldiçoadas” nesse tempo. Contudo, 
houve, mesmo que de maneira menos expressiva em comparação com os períodos 
seguintes, certos avanços, a exemplo da arquitetura e engenharia. Ademais, vale-
-se destacar que diversos conhecimentos dos gregos antigos foram apropriados e 
ressignificados pela Igreja Católica.

Na Idade Moderna, diante um novo contexto político, cultural e econômico, os 
Estados e as nações começam a se organizar e se estruturar de forma mais sólida, 
tornando as amarras e delimitações da Igreja Católica insustentáveis. Os principais 
responsáveis por essa transição e o ressurgimento do pensamento científico e da 
organização política moderna foram Galileu Galilei, Nicolau Maquiavel, Thomas 
Hobbes, René Descartes, Giordano Bruno, Isaac Newton, entre outros. A  partir 
de então, o embrião da ciência fecundado pelos antigos desenvolve-se agora de 
forma potente. Nasce, no homem moderno, esta nova mentalidade e reforça-se a 
capacidade de sermos seres críticos, capazes de “pensar por si”.

Destaca-se um filósofo do século XIX, Auguste Comte, considerado um dos 
fundadores da sociologia e pai do positivismo, o qual demarcou e traduziu um 
modo de “fazer ciência” operante na época e que se estendeu até o século XX, em 
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que se tenta avaliar o objeto de estudo social da forma mais imparcial, distante e 
lógica possível. Buscava-se analisar as questões biológicas, sociais e políticas de 
forma imparcial, tal como um físico investiga um bloco em queda diante da gravi-
dade. Esse modo de pensar foi incorporado pela Medicina ocidental, que buscou 
estudar o corpo humano, em especial as enfermidades, de maneira objetiva e 
completamente biológica, como se o homem fosse um objeto material inanima-
do. Compreendia-se as questões do funcionamento do corpo como analisa-se o 
funcionamento de uma máquina. Assim, pautando-se nessa lógica positivista, 
os saberes e as práticas médicas ocidentais foram construídos, priorizando-se as 
técnicas com suporte na ciência racionalista e hospitalocêntrica, no foco em diag-
nosticar doenças e nulificar os sintomas manifestados pelo corpo.

Dessa maneira, a ciência, de certa forma, assumiu um papel central na vida e 
na condução dos avanços da humanidade, quase como um novo dogma, o da in-
falibilidade científica. Todavia, após guerras mundiais, a humanidade deparou-se 
com as contradições desse dogma que, assim como qualquer produto humano, 
é passível de falir e errar, às vezes, da forma mais perversa. Além disso, nota-se 
como esse modo científico de investigação positivista (estudar algo de forma im-
parcial) é praticamente impossível. Um cientista sobre a mecânica quântica alega 
que para estudar um determinado objeto, é necessário analisá-lo com todas as fer-
ramentas científicas e depois escrever uma poesia sobre isso. (ZUKAV, 1989 apud 
AUGUSTO, 2014) Não há como dissociar o eu investigador, seja do processo de 
investigação seja do objeto estudado.

Dessa forma, hoje, já é bastante conhecido que o corpo humano é muito mais 
complexo e devem ser consideradas questões além do fisiológico tanto para orien-
tar um melhor estilo de vida, como forma de promoção da saúde, quanto para 
traçar formas de terapias diante dos problemas existentes.

medicina natural e medicina alopática na sociedade moderna

Na cultura ocidental, as origens da Medicina Tradicional remontam ao pai da 
Medicina Convencional, Hipócrates, o qual possuía uma premissa de que o corpo, 
quando estimulado adequadamente, utiliza sua capacidade inerente de curar-se 
(energia vital). Esse pensamento esteve presente na cultura ocidental durante 
muitos anos nas profissões de curandeiros e botânicos. Até que, no início do pe-
ríodo moderno, entre os séculos XV e XVIII, com o adentramento do racionalismo 
cartesiano, o vitalismo foi questionado e buscou-se outras formas de compreen-
der o funcionamento do corpo, por meio da experimentação científica rígida.

Antes desse movimento cartesiano, as culturas do planeta utilizavam o que 
hoje chamamos de Medicina Natural e as PICS, que resumidamente consistem em 
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buscar em seus meios/na natureza/ambiente alternativas terapêuticas. E, associa-
do a esses recursos, realizavam também a reeducação à nível comportamental, 
psicológico e alimentar.

Dessa forma, surge um questionamento importante: por que essas práticas, 
que contemplavam o todo e produziram resultados significativos, foram, em gran-
de parte, esquecidas e negligenciadas pela modernidade?

Primeiramente, ao longo do século XX, houve um enorme abandono e declínio 
da naturopatia, em função, de forma secundária, da “desunião de classe” e, princi-
palmente, do crescimento da Biomedicina, marcado pelo surgimento da indústria 
química e farmacêutica. Nesse contexto, o modelo biomédico – caracterizado pela 
tecnificação, mecanicismo e hospitalocentrismo – “prometeu” a promoção do 
bem-estar do indivíduo, por meio de remédios e cirurgias que seriam capazes de 
eliminar doenças. Diante disso, muitos conhecimentos empíricos passaram a ser 
descredibilizados, sobretudo aqueles que orientam a naturopatia e demais práti-
cas de Medicina Natural, o que consequentemente colaborou para o desprestígio 
dessa forma terapêutica e de cuidado.

A saúde passou a ficar em segundo plano, a indústria conseguiu propagar a 
ideia de que para qualquer mal-estar como indisposição, dor, infecção ou infla-
mação existia um fármaco correspondente, capaz de sanar qualquer sintoma, 
sendo a única opção ou a mais prática para restaurar o vigor. Contudo, como se 
pôde constatar ao longo dos anos, o uso contínuo desses fármacos é capaz de gerar 
problemas secundários, criando, assim, um ciclo vicioso terrível para o sujeito, 
muitas vezes causado por iatrogenia.1

Associada a essa indústria, houve também, no final do século XX, o nascimen-
to de uma conduta diferente do ser humano que hoje já é uma cultura. A sensação 
de que precisamos estar aptos a produzir, trabalhar em alto rendimento quase 
24 horas por dia, a “hiperprodutividade”, e a necessidade de utilidade, de que pre-
cisamos ser úteis a algo ou alguém, é bastante comum entre as mais diferentes 
populações etárias da modernidade, desde os adolescentes até os idosos. Essa bus-
ca incessante pelo sucesso, pelos milhões antes dos 30, ou o sucesso “under 30”, 
daqui uns dias será o sucesso “under 20”, depois “under 15”. Até que aos 10 anos de 
idade já se alcance o primeiro milhão.

Essa cultura da hiperprodutividade nega a possibilidade de falhar e/ou adoe-
cer, já que é necessário sempre estar produzindo. Caso esse inevitável adoecer 
venha a acontecer, surge uma agonia incessante e a busca imediata por soluções 
“rápidas” que acabem com o problema naquele momento, assim como busca-se 
uma falsa sensação de regeneração da sua saúde a longo prazo.

1 Doenças ou problemas decorrentes de uma má prática médica.
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Apesar disso, é importante salientar que a intervenção baseada em fárma-
cos sintetizados pela indústria não deve ser considerada como algo errôneo. 
Indiscutivelmente, o desenvolvimento e produção de milhares de fármacos 
possibilitaram o tratamento de doenças graves e sintomas antes intratáveis, as-
sim como geraram certo conforto à humanidade e aumentaram a expectativa de 
vida. Contudo, o que aqui está posto em questão é sobre o malefício desta cultura 
hipocondríaca e farmacológica que ao menor sintoma busca medicamentos espe-
cíficos para controlá-lo ou tratá-lo, sem ao menos fazer uma avaliação completa 
sobre a saúde e estilo de vida do indivíduo/paciente.

Enquanto isso, alternativas diferentes, baratas e acessíveis, como o uso de 
plantas medicinais e compressas de água fria, podem ser encontradas na Medicina 
Natural para tratar esses problemas (inflamações, dores…). Essas vias de trata-
mentos reduzem o uso prolongado de remédios e simultaneamente estimulam 
a recuperação da vitalidade do indivíduo, ou aquilo que tratamos anteriormente, 
estimula o corpo a se “autocurar”.

Indiscutivelmente, essa transição entre a Medicina Natural e a Medicina 
Alopática aconteceu paulatinamente, ao longo dos anos, a ponto de, hoje, a 
maioria da população ocidental procurar por médicos e tratamentos de verten-
te hospitalocêntrica/curativa/sintomática para tratarem seus problemas. Apesar 
disso, as práticas naturalistas voltaram a crescer na década de 1960, quando foram 
criados cursos de naturopatia e foi fundado o Conselho de Medicina Naturopata 
nos Estados Unidos, o que incentivou o desenvolvimento de pesquisas com ri-
gor científico muito próximo as realizadas pela Medicina baseada em evidências, 
colaborando para o reconhecimento nacional e mundial da profissão. Todo esse 
prestígio dado a naturopatia foi despertando o debate sobre saúde e o processo 
de adoecimento vivenciado de forma singular por cada ser humano, culminando 
em congressos, simpósios e conferências para discutir como essa ciência poderia 
ser introduzida na vida dos cidadãos e aplicada no cotidiano, principalmente no 
que tange à Atenção Primária à Saúde (APS). Nesse contexto, a OMS reconheceu a 
validade das práticas das medicinas complementares, tradicionais e alternativas. 
Esse posicionamento incentivador foi um reflexo da crise do modelo cartesia-
no-biomédico, que se mostrou insuficiente para tratar o indivíduo em toda sua 
integralidade – aspectos físicos, emocionais e espirituais.

A crise da Medicina moderna estabelecida em todos os níveis de interação des-
ta com a sociedade – ético, político, econômico, educacional e social – provocou 
uma ruptura no modelo pelo qual se desenvolveu, um modelo científico-positi-
vista que valoriza quase exclusivamente a dimensão biológica do ser humano, 
centrado na doença. Diante disso a Medicina tem sido criticada pela forma cien-
tificista, tecnológica e de alto custo, centrada na especialização do trabalho e 
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fragmentação do saber, com profissionais médicos pseudoespecializados, em de-
sacordo com as demandas sociais contemporâneas e sem o enfoque na pessoa e 
nas suas necessidades.

De acordo com Ceratti (2018), em resposta ao modelo da sociedade capitalis-
ta, consumista, competitiva, tecnicista, alienante, degradante do meio ambiente 
e da vida, especialmente na década de 1960, emergiu o movimento que teve início 
nos Estados Unidos e Europa e espalhou-se por todo mundo, denominado de con-
tracultura. Como desdobramento ao movimento geral de contracultura, surge as 
ditas terapias “alternativas”, de cunho naturalista e contra o excesso tecnológico, 
preconizando os conceitos de desenvolvimento sustentável e de qualidade de vida 
como uma forma mais equilibrada de interação com o meio social e ambiental. 
Essa contracultura provocou influências sobre o campo da saúde, promovendo 
técnicas e racionalidades do paradigma não biomédico ocasionando uma revo-
lução científica e estimulando a utilização de práticas de cuidado da Medicina 
Tradicional e Complementar/Alternativa em todos os níveis de atenção.

Apesar disso, não quer dizer que seja um caminho fácil, muitas vezes, o 
pensamento social comum é de que tais práticas não passam de charlatanismo. 
Há certa descrença e, principalmente, preconceito sobre a Medicina Natural. 
Normalmente, acredita-se que essas práticas não têm fundamentação científica 
ou que por não serem pautadas no método da Medicina baseado em evidências, 
não são tão seguras. No entanto, essa ideia é um misto de pouco conhecimento so-
bre o assunto e preconceitos, pois, várias dessas práticas já têm estudos científicos 
sólidos, que evidenciam a eficácia e importância, por exemplo, de suplementos 
naturais e adoção de um padrão de vida mais saudável, como sono regular, prática 
de atividade física regular, comportamentos que implicam em uma melhor quali-
dade de vida. Portanto, ainda que as práticas terapêuticas tradicionais não sejam 
embasadas pela Medicina baseada em evidências, ela possui respaldo científico 
suficiente para ser tratada como terapêutica ou como prevenção de enfermidades.

Além disso, é importante destacar que as práticas terapêuticas a serem tra-
çadas são individualizadas e levam em consideração o todo sobre o paciente. 
Essa delimitação terapêutica é fruto das características singulares trazidas por 
cada paciente, diferentemente da Medicina Convencional que aplica um mesmo 
tratamento a todos os queixosos. Se permitam refletir sobre uma dor de cabeça 
esporádica ou mesmo uma dor de barriga forte, quantas vezes as pessoas recorrem 
a chás como camomila, boldo, erva doce e espinheira santa para atenuar esses so-
frimentos. De forma bem simples, a Medicina Natural é empregada sutilmente ao 
ponto de passar despercebida.

Certamente, qualquer pessoa na vida já se perguntou: como o corpo conse-
gue realizar tantas funções ao mesmo tempo e ainda é capaz de se curar? É uma 
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pergunta muito complexa para ser respondida diretamente, sendo preciso frag-
mentá-la antes da resposta ser apresentada. Em primeiro lugar, faça uma analogia 
entre o corpo humano e um carro. Pense em um carro hipotético, um carro próprio 
que você usa todo dia, ele te serve bem, permite o deslocamento para qualquer 
lugar e a qualquer hora funciona, atente-se a isso. Entretanto, em um dado mo-
mento, devido ao uso, o carro para de funcionar ou funciona mal. Normalmente, 
leva-se o carro a um mecânico para que ele possa vistoria-lo, analisar o que está 
funcionando mal e o conserte. Ao chegar na oficina, o mecânico aponta que a má 
conduta tanto na direção como no cuidado com o carro foi responsável pela falha 
mecânica, alega também que há a possibilidade de reparação. Porém, alertou que 
como o proprietário não estava realizando a manutenção da forma adequada, essa 
falha poderia se repetir com frequência, pois a somatização dos danos era contro-
lável, mas não reversível.

De acordo com a revista de saúde coletiva, Physis, os gregos pensavam de for-
ma semelhante ao mecânico. A começar por Hipócrates (460-377 a.C.), o qual dizia 
que a saúde era composta por quatro fluidos (humores) do corpo: bile amarela, 
bile negra, fleuma e sangue; e o equilíbrio entre esses quatro humores constituía 
a saúde, enquanto o desequilíbrio provocaria a doença. Alguns séculos à frente, 
outro grego, Galeno, revisitou a teoria humoral de Hipócrates e foi além dela, a 
complementando. Postulou que a causa para todas as doenças era um fator endó-
geno, que resumidamente era o produto dos hábitos pessoais e/ou da constituição 
física do indivíduo. Baseado na teoria humoral, ele formulou a teoria dos quatro 
temperamentos, a qual relacionava cada temperamento com um humor caracte-
rístico e um elemento da natureza. Por exemplo, sanguíneos, simbolizado pelo 
elemento ar, são pessoas com temperamento afetuoso, alegre, com muito sangue, 
enquanto os coléricos, simbolizados pelo elemento fogo, são pessoas de tempera-
mento enérgico, intenso, com excesso de bile amarela. (REZENDE, 2009)

A partir da determinação do seu temperamento, o médico grego avaliava seus 
hábitos, estilo de vida e atribuía a causa para sua disfunção atual, atrelando-a ao 
excesso de humor. E como o humor está diretamente relacionado ao temperamento 
da pessoa, o médico indicava, por exemplo, quais alimentos deveriam ser consumi-
dos e a intensidade de exercício a ser realizada para estimular a autocura, o que viria 
a ser chamado de homeostase muitos anos à frente. (RODRIGUES, 2020)

Diante disso, o corpo humano de forma análoga ao carro é composto por 
uma trama complexa e interligada de partes. Nos seres vivos, por exemplo, têm 
as células, os tecidos, os órgãos etc., já no carro há as várias peças mecânicas, 
hidráulicas e elétricas. Sendo que, a funcionalidade desse todo, em especial do 
corpo, é bastante complexa e a somatização de vários adoecimentos, mesmo que 
“singelos”, como uma leve dor de cabeça semanal, ou um mal-estar estomacal 
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mensal,  podem se acumular, assim como os defeitos no carro, e gerar danos/
doenças maiores e irreversíveis.

história da medicina natural no brasil

No Brasil, algumas práticas naturalistas já estavam presentes dentro da cultura 
indígena, especialmente a fitoterapia. Assim, durante a colonização portuguesa, 
a “arte médica” dos nativos exerceu uma influência significativa sobre a socie-
dade do período. Técnicas de sobrevivência, pautadas no uso de plantas, foram 
adotadas por bandeirantes e sertanejos com base na observação e assimilação 
daquilo que era praticado pelos índios. (CARNEIRO, 2011) Também era comum 
entre eles a prática de certos rituais, que abrangem métodos para a purificação 
espiritual, como forma de promover o bem-estar físico e energético. Tais terapêu-
ticas, pautadas no uso da natureza e numa visão integralista do ser – corpo, alma 
e espírito –, também já eram comuns entre candomblecistas, rezadeiras e quilom-
bolas. Contudo, diante do desenvolvimento científico e tecnológico, a assistência 
na área da saúde seguiu rumo à mecanização e reducionismo, de modo que muito 
do saber naturalista se perdeu.

Esse quadro só começou a se reverter no Brasil com o fortalecimento do conceito 
ampliado de saúde discutido a partir do Movimento Sanitário Brasileiro difundido a 
partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Em 2006, o movi-
mento ganhou visibilidade e dimensão nacional com a publicação da Portaria GM/MS 
nº 971, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PNPICS) no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Ceratti (2018), compreender a Medicina Natural no panorama na-
cional é entender que ela é parte, também, como fruto, da “crise” do modelo 
biomédico, sendo os fatores que impulsionaram a Medicina Natural no Brasil e 
que fazem alusão ao contexto histórico e de saúde no país. Pela carência de publi-
cações sobre o assunto, o histórico da Medicina Natural no país, e em especial no 
nosso estado, apresentado neste capítulo, como será visto, foi construído princi-
palmente por relatos orais.

A história da Medicina Natural no Brasil de forma institucional e legítima é re-
cente. A Medicina Natural brasileira só começou a se familiarizar com a trajetória 
da PNPIC no final da década de 2000, quando os primeiros naturopatas forma-
dos no Brasil atingiram o nível do mestrado em programas de pós-graduação em 
saúde coletiva. A criação dos primeiros cursos superiores de naturologia aconte-
ce também paralelamente a tudo isso. (STERN, 2017) A sua institucionalização 
e legitimação ocorrem no decorrer de vários eventos, documentos, experiências 
existentes e demandas da sociedade.
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A partir da exigência do mercado (aumento de consumo de produtos natu-
rais), busca dos pacientes por estes tratamentos e de demandas públicas surgiu o 
Bacharelado em Naturologia no Brasil. A Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL) e a Universidade Anhembi-Morumbi foram pioneiras em lançar o curso, 
em 1998 e 2002, respectivamente. Ainda em 2021, apenas essas duas universida-
des são autorizadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) a oferecer o 
Bacharelado em Naturologia. (PASSOS; RODRIGUES, 2017) A ausência da oferta 
desse curso em outros estados torna desafiador o estudo de práticas naturalistas 
por aqueles que têm interesse na área, de modo que precisam recorrer por conta 
própria a livros, palestras e minicursos sobre o assunto.

O primeiro desafio que temos ao tentar entender essa história é definir o que é 
a naturologia, termo utilizado no nosso país que é tido como sinônimo de naturo-
patia. Conforme mencionado, como é uma área recente no Brasil, nem mesmo os 
próprios naturólogos têm claro esse conceito. Sua história, conceito e arcabouço 
teórico-prático se confunde com o universo das PICS.

A priori, a denominação de “complementar” em saúde teve maior desenvol-
vimento a partir do momento em que um determinado modelo de cuidado e cura 
assumiu a importância de oficial e passou a ser hegemônico. (BARROS, 2014) Esse 
modelo biomédico, além de ditar a maioria das relações médico-paciente, influên-
cia nas práticas tradicionalmente exercidas pelos indivíduos, desacreditando 
o saber dessas condutas, rotulando como alternativas e deixando-as na penum-
bra do modelo predominante. Na conferência de Alma-Ata, em 1978, importante 
marco para a compreensão da APS, teve em um de seus objetivos a incorporação 
de práticas de cuidado e cura da chamada Medicina Tradicional ou popular nos 
diferentes sistemas nacionais. (BARROS, 2014) Essa possibilidade conclamou a 
atenção mundial para a necessidade de compreensão do indivíduo e suas pers-
pectivas, e indiretamente as PICS como parte integrante do cuidado holístico.

Com a tentativa de dissociar-se do modelo centrado na doença – o paradigma 
do modelo biomédico, de reificação do sujeito com redução de suas dimensões 
subjetivas e sociais (TERRA; CAMPOS, 2019), as PICS surgem como um bálsamo 
refrescante nesse cenário árido. O potencial dessa prática é amplo, haja vista a 
proposta de união das diferentes tradições, acolhimento da pessoa incluindo 
corpo, mente, espírito e cultura; o fornecimento do cuidado e cura destacando a 
participação ativa de diferentes profissionais e pacientes. (BARROS, 2014)

No Brasil, a discussão sobre a necessidade de os usuários possuírem alternati-
vas ao modo hegemônico de produzir saúde está em pauta pelo menos desde 1986, 
ano da VIII conferência nacional. (CAVALCANTI et al., 2014) Algumas práticas tidas 
como complementares já vinham sendo realizadas no SUS. No intuito de fortale-
cer o maior reconhecimento, algumas associações representativas se mobilizaram 
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e propuseram, junto ao Ministério da Saúde a regulamentação destas atividades no 
SUS. (CAVALCANTI et al., 2014) O resultado dessa mobilização e apoio popular foi 
a elaboração da PNPIC em 2006 que representou um grande marco para as práticas 
que consideram o indivíduo na sua dimensão global. (BRASIL, 2015)

Ademais, a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (BRASIL, 
1990) constitui um pilar do SUS fundamental para concretização do entendimen-
to do indivíduo como ser holístico, e a Medicina Natural inserida na PNPIC, após 
a intensa mobilização e apoio popular, corrobora nesse processo. Além disso, 
estudos têm demonstrado que tais abordagens contribuem para a ampliação da 
corresponsabilidade dos indivíduos pela saúde, contribuindo assim para o au-
mento do exercício da cidadania. (BRASIL, 2015) Nesse sentido, as PICS andam 
em harmonia com a Medicina Natural no Brasil e na compreensão do paciente 
como indivíduo dotado de saberes e foi no início do milênio que tivemos a criação 
de um importante órgão para divulgação da naturologia.

Ainda dentro da história da Medicina Natural no Brasil, é importante desta-
car a fundação da Associação Brasileira de Naturologia (ABRANA), em 2004, com 
o  objetivo de divulgar, dar suporte e promover a naturologia, assim como as PICS, 
além de fortalecer e consolidar a atuação de naturólogos, no âmbito político, acadê-
mico e profissional. (SABBAG et al., 2017) Com o apoio da ABRANA, em 2012, foram 
criados os Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares, primeiro periódico 
científico da área. Estes periódicos se tornaram fundamentais para a dissemina-
ção de artigos originais e inéditos sobre resultados de pesquisas, revisões, debates, 
resenhas, cartas, relatos de experiências e casos clínicos na área da naturologia e 
disciplinas afins, de modo a estimular a produção de conhecimento na área.

Vale ressaltar também a participação dessa associação na luta pela inserção 
do(a) naturólogo(a) na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), conquista 
efetivada em 2015. (PASSOS; RODRIGUES, 2017) Dessa maneira, o próximo passo 
para a categoria é a regulamentação da profissão. Em 2012 foi dada entrada no 
Projeto de Lei nº 3.804/2012 que tramita no Congresso Nacional. Se regulamen-
tado, o profissional passa a adquirir mais direitos, como o de atuar no SUS como 
naturólogo, bem como formar um Conselho Federal de Naturólogos, semelhante 
ao que já ocorre em outras áreas da saúde.

história da medicina natural na bahia

É notório que a introdução da Medicina Natural na Bahia é o resultado de trans-
formações múltiplas, tanto na estrutura do sistema de saúde, que se adentrou em 
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outras técnicas terapêuticas para além da Medicina Convencional, quanto uma 
busca de médicos e estudantes de Medicina por uma vertente de cuidado diferen-
te, aprofundando-se mais no sujeito/paciente de forma completa.

Uma mudança estrutural, por exemplo, é a PNPIC que foi implementada 
em 2006 pelo Ministério da Saúde, oferecendo nas suas diretrizes práticas da 
Medicina Tradicional chinesa, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, 
Medicina Antroposófica e termalismo social/crenoterapia. À medida que esses 
serviços foram sendo inseridos na rede, percebeu-se a necessidade de ampliar a 
oferta de outras PICS, incluindo agora entre estas também a Medicina Natural. 
Frente a isso, foi elaborada, com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia (Sesab), a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde (PEPICS) na Bahia, impulsionada por um amplo movimento social de tra-
balhadores e estudantes das áreas da saúde e educação, sendo estes associados à 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Aprovada apenas em 2019 pelo Conselho 
Estadual de Saúde (CES), essa política foi construída com objetivo de consolidar o 
acesso às PICS no SUS.

O processo de recuperação da história do conhecimento naturopático na 
Bahia, como em todo o Brasil, é trabalhoso, haja vista que os saberes anteriores à 
Alopatia têm sido estigmatizados e desvalorizados. Ademais, como visto anterior-
mente, a formação médica também ficou limitada e concentrada na perspectiva 
alopática/hospitalocêntrica, que tem como base o uso de remédios sintéticos e in-
tervenções cirúrgicas para tratar doenças. Resgatar as práticas naturalistas nesse 
cenário hostil de verdades absolutas, que corrobora com a medicamentalização 
da vida, foi e tem sido extremamente difícil. Nesse contexto, os pioneiros da na-
turopatia na Bahia sofreram muito preconceito, sendo designados como loucos e, 
até mesmo, acusados de charlatanismo.

Essa dificuldade e discriminação em relação à Medicina Natural, ficam evi-
dentes na história de Fernando Hoisel, médico graduado pela Faculdade de 
Medicina da Bahia (FMB) da UFBA e um dos pioneiros a introduzir a naturopa-
tia na Bahia. Durante os anos de faculdade, foi muito crítico acerca do conteúdo 
propagado, inconformado por, muitas vezes, o lucro se sobrepor ao paciente na 
Medicina Alopática, a qual está focada fortemente na doença e não na promoção 
da saúde. Por questionar a formação tradicional, além de ser considerado louco 
por muitos colegas e docentes, quase teve o seu diploma negado. Apesar disso, ele 
se formou em 1974. Ao se graduar, Fernando afirmava: “A faculdade de medicina 
me ensinou o que eu não devo fazer, mas não ensinou o que eu devo fazer...”. Dessa 
forma, a fim de suprir essa lacuna da sua formação, Hoisel viajou pela América 
Latina em busca de informação e conhecimento que servissem de base para uma 
prática mais humana e mais distante do ciclo criado pela indústria farmacêutica.
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O primeiro destino foi a Argentina, onde teve contato com pessoas que tra-
balharam com David Cooper, um dos fundadores da antipsiquiatria. Logo após, 
viajou para Bolívia e se interessou pelos conhecimentos dos Kallawayas, que eram 
responsáveis pela saúde no império Inca. Apesar de não utilizarem as técnicas 
empregadas pelo modelo biomédico, os Kallawayas eram bastante respeitados por 
curarem doenças que não tinham cura na Medicina ocidental. Ao conhecer esses 
curandeiros, Hoisel se encantou pelo domínio que eles tinham sobre as plantas e 
pelo uso medicinal delas.

Depois disso, seguiu para o Peru, mais especificamente para o Vale Sagrado 
dos Incas. Lá Fernando continuou seus estudos sobre plantas medicinais e expe-
rimentou de uma forma pessoal os seus benefícios, conforme o seguinte relato:

Eu conheci uma menina de dez anos de idade, que sabia tudo sobre todas as plantas do 

quintal dela. Neste lugar, foi a última vez que eu usei um antibiótico. Eu tive um proble-

ma em uma unha, que para Medicina Alopática eu teria que arrancar a unha. E aquilo 

estava me incomodando muito, e essa menina um dia chegou lá e falou ‘mas você ainda 

tá com isso?’... Fui à farmácia, comprei um tratamento de antibiótico, tomei todo, me-

lhorou, mas depois voltou tudo de novo. E aí essa menina foi no quintal dela e pegou 

três plantas, machucou as três plantas e colocou em cima. Uma dessas plantas era uma 

 folhinha que serve para ‘tirar o sangue ruim’ – ela serve para se você tiver um machu-

cado com pus e pôr em cima, enquanto tiver pus, o pus escorre. Pois ela pegou essas três 

plantas, amarrou no meu dedo com um pano e me disse ‘daqui a uma hora essa dor pas-

sa e daqui a três dias sua unha cai’ ... não aconteceu outra coisa.

No Peru, ele conheceu o livro Medicina Natural ao alcance de todos, de Manuel 
Lezaeta, e após isso seguiu para o Chile em busca do autor.  No entanto, ao chegar 
lá, Manuel já havia falecido, mas Fernando conheceu seu filho, Rafael Lezaeta, o 
qual fundou a Vila de Vida Natural, que existe até hoje. Após um ano e dois me-
ses de viagens e estudos sobre a Medicina Natural, em um roteiro que inclui o 
Equador, Bolívia e outros países, Hoisel retornou à Bahia. Contudo, ao tentar colo-
car em prática todas essas terapêuticas, ele foi desacreditado.

Em Camaçari atuou na Secretaria de Assistência Social e, por exercer um 
ótimo trabalho, atraiu cada vez mais a população/novos pacientes. Apesar dis-
so, Hoisel era hostilizado por seus colegas de profissão, que acreditavam que a 
Medicina estava restrita à Alopatia. Por isso, quando ele foi trabalhar na Garibaldi, 
em Salvador, ficou taxado de forma preconceituosa como “charlatão”.

Independente desse cenário, Fernando continuou com as práticas em que 
acreditava e a demanda pelo seu trabalho aumentou, principalmente, por con-
seguir tratar problemas considerados crônicos na Alopatia, como a enxaqueca. 
Com isso, ele chegou a ser procurado até por colegas de profissão, que se torna-
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ram  pacientes também. Todavia, Fernando conta que, apesar desses médicos, que 
eram seus pacientes, se tratarem com a Medicina Natural, eles não empregavam 
as terapêuticas da Medicina Natural em seus pacientes. Isso se deve, em grande 
parte, ao preconceito e à falta de credibilidade dessas práticas integrativas, diante 
do olhar da Medicina Convencional.

Outro importante pioneiro, que caminhou junto a Fernando, foi Aureo Augusto. 
No início da sua trajetória na Medicina, Aureo trabalhou com parto domiciliar 
planejado e, durante o acompanhamento das gestantes, recomendava práticas da 
naturopatia. Nessa época, já começou a ser procurado para o atendimento dos be-
bês e dos pais que se interessavam pela terapêutica naturalista. No entanto, Aureo 
conta que não se sentia seguro e, por isso, foi para o Chile, influenciado por Hoisel, 
para aprofundar os seus estudos na área. Aureo relata que a experiência foi muito 
enriquecedora e lhe deu a base teórica e prática que precisava, tornando-o mais con-
fiante. Assim, ao retornar à Bahia, começou a atender como médico e naturopata.

Aureo foi fundamental para disseminação dos conhecimentos acerca da 
Medicina Natural. Isso ocorreu através dos grupos de estudo, bem como por meio 
de seus cursos, que prescindiam de formação acadêmica para ser aluno, diferente-
mente dos cursos de Fernando, os quais eram voltados para profissionais da área de 
saúde. Além disso, teve um importante papel na construção e documentação dos 
conhecimentos acerca da naturopatia devido aos seus livros e artigos publicados.

Atualmente, mora no Vale do Capão, na Bahia, e continua atuando como mé-
dico e naturopata. Nessa região, Augusto aprendeu muito com a população e, 
principalmente, com os camponeses a respeito das plantas que eles utilizavam no 
seu cotidiano. Esse é um trabalho muito importante de resgate do saber popular, 
que é muito rico no estado da Bahia, devido à influência dos costumes indígenas 
e da forte presença do candomblé.

De acordo com pesquisas desenvolvidas para a elaboração desse livro, Aureo e 
Fernando foram os principais pioneiros da Medicina Natural no estado da Bahia. 
Contudo, isso não exclui a possibilidade de existirem outros profissionais anterio-
res, sobre os quais não foram encontrados registros nesta pesquisa. Essa dupla de 
médicos, por meio de cursos e grupos de estudos, conseguiu expandir essa práti-
ca e seus conhecimentos, disseminando a Medicina Natural. É preciso destacar, 
no entanto, que, apesar dessa multiplicação do saber, ainda existem poucos na-
turopatas na Bahia. Assim, para a produção do capítulo, foram buscados relatos 
de seus amigos e alunos que até hoje praticam e dão continuidade à Medicina 
Natural na Bahia.

Uma profissional importante que teve influência dessa dupla em sua forma-
ção é Jocete Fontes, que trabalha há 41 anos com Homeopatia, além de outras 
práticas naturistas (dietoterapia, geotermia, hidroterapia). Ainda na faculdade, 
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Jocete já possuía uma visão diferente sobre o cuidado médico. Buscava conhecer 
sobre assuntos para além da Medicina e, durante seu curso na UFBA, participava 
de grupos de poesia e “namorava” com assuntos da área da Psicologia. Queria se 
tornar uma médica capaz de compreender a alma humana, conhecendo os funcio-
namentos físico e psíquico do corpo. Essa aptidão para ir além do que a formação 
tradicional requer e compreender que a Alopatia não é uma verdade absoluta, foi 
fundamental para que ela buscasse outras terapêuticas.

Durante sua formação acadêmica, conheceu Aureo Augusto, o qual despertou 
o interesse dela pela Medicina Natural, além de se tornar um grande amigo. Após 
a formatura de Aureo, a irmã caçula de Jocete foi diagnosticada com glomerulo-
nefrite e não estava correspondendo ao tratamento convencional. Diante disso, 
Jocete decidiu levá-la para ser consultada pelo seu amigo. A partir de então, sua 
irmã adotou um novo estilo de vida, com hábitos alimentares mais saudáveis, fito-
terapia, hidroterapia e uso de argila. Em 3 meses estava bem, com bons resultados 
em todos os seus exames. Ao observar essa recuperação, Jocete se apaixonou 
completamente pelas práticas naturais e decidiu aprofundar seus estudos sobre 
o assunto.

Nesse período, também, surgiu um movimento pioneiro de naturalismo na 
Bahia, impulsionado por Aureo Augusto e Fernando Hoisel, que levou a criação 
do Grupo de Estudos de Naturopatia (GEN). As reuniões aconteciam com o obje-
tivo de compartilhar conhecimentos da Medicina Natural. Havia inclusive uma 
dose de experimentalismo, os participantes aplicavam neles mesmos o que esta-
vam aprendendo, a fim de observar os efeitos práticos das condutas naturalistas. 
Contudo, com a mudança de Aureo para o Capão, o grupo se desfez.

Após se formar, Jocete começou a realizar atendimentos dentro de um contexto 
alopático, mas já aplicando algumas práticas naturalistas. Nesse primeiro momen-
to, sua atuação se concentrou na rede privada. Depois disso, por meio do Programa 
Integrado da Periferia, ela foi trabalhar em um posto de saúde em Cajazeiras IV, 
bairro de Salvador. Lá, também teve a liberdade de usar a Medicina Natural, agora 
num âmbito público. Nesse lugar, seu trabalho resultou em uma cartilha popular de 
saúde, que continha, inclusive, informações sobre práticas fitoterápicas.

Além disso, Jocete escreveu um programa de estudo sobre si, chamado de 
“Medicina da Consciência”, o qual culminou na criação de uma Escola de Alquimia, 
que oferece uma experiência de consciência para a saúde há dez anos. Um dos en-
foques do curso é despertar o entendimento de que o corpo tem a capacidade de se 
autocurar. Segundo Jocete, a Medicina Alopática é a Medicina do socorro imediato, 
eficaz em aliviar os sintomas e tratar doenças a curto prazo, porém insuficiente, pois 
não se preocupa com as causas do problema e falha em promover saúde. Sendo as-
sim, o ideal seria o casamento entre a Alopatia e a Medicina Natural, pois, de forma 
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mútua, uma prática preenche as lacunas da outra e vice-versa. Para isso, o médico 
deve se concentrar em ouvir mais e medicar menos, propondo um estilo de vida 
mais saudável e utilizando práticas integrativas.

Tem-se, também, na Bahia, a contribuição do dr. Elias Lima, que teve uma 
trajetória um pouco diferente. Sua primeira formação foi em filosofia, no estado 
de São Paulo, onde chegou a ter um restaurante de comida natural. No entanto, 
mudou-se para Bahia, onde conheceu Aureo Augusto e passou a desenvolver há-
bitos de vida mais saudáveis e naturais. Lima abriu uma academia de ginástica e 
começou a se envolver com as áreas da Fisioterapia, da Física e até da Psicologia, 
com a proposta de desenvolver exercícios que pudessem ter, para além do bene-
fício físico, um efeito antidepressivo. Nesse contexto, começou a cursar Medicina 
na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), em especial, por não 
concordar com os remédios fortes que eram prescritos aos seus clientes da acade-
mia para emagrecer.

Formou-se em 1990 e após se especializar em Neurologia no Hospital Johns 
Hopkins (Estados Unidos), voltou para o Brasil e fez especialização em Nutrologia. 
No seu mestrado em Neurociências, defendeu a tese de que a alimentação pode 
ser determinante no controle (chegando a propor a cura) da enxaqueca.

De acordo com o dr. Elias, a naturopatia é a busca por uma vida mais natural e 
pressupõe mudanças de hábitos. Sua prática visa à cura a partir do fortalecimento 
do sistema imunológico, o que é feito através da Medicina Natural baseada em 
evidências. Após estudar médicos naturalistas na Alemanha e Chile, ele começou 
a praticar essa terapêutica. Primeiro, começou atendendo pacientes, a maioria 
clientes da academia, que buscavam um estilo de vida mais saudável. Com o tem-
po, começaram a surgir pacientes mais complexos, com câncer, por exemplo.

Hoje, sua clínica é em Salvador, mas antes da pandemia vinha realizando, 
também no Resort Stella Maris, processo de tratamento naturais para um grupo 
de pacientes. Lá o paciente passa por um conjunto de práticas terapêuticas que vi-
sam a desintoxicação do corpo, como sauna, argila, geoterapia etc. Além disso, há 
acompanhamento psicológico durante o tratamento. Geralmente, esse processo 
dura cerca de dez dias devido ao alto custo envolvido, diferentemente dos proto-
colos desenvolvidos na Alemanha onde esses programas costumam durar 21 dias. 
Vale destacar que lá a Medicina Natural é bem aceita pela população e é uma práti-
ca também desenvolvida nos programas de saúde públicos, sendo considerada até 
a forma de tratamento oficial, e é responsável por cerca de 70% do atendimento 
médico. Lima também ressalta a importância dos psicólogos nesse processo, pois 
é necessária uma mudança da mentalidade para uma mudança dos hábitos.

Nesse processo de propagação da Medicina Natural na Bahia, também é im-
portante falar sobre a atuação do dr. César Augusto Barreto, formado na Faculdade 
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Bahiana de Medicina em 1981. Ele começou sua vida profissional na Pediatria. Em 
1989, já trabalhava no estado, sem muita perspectiva de mudança profissional até 
que, por influência de uma colega e um pouco a contragosto, se matriculou em 
um curso de fitoterapia, apenas para conseguir carga horária suficiente para au-
mentar o salário. Foi nesse curso que ele conheceu aquele que seria seu mestre em 
Medicina Natural, o dr. Fernando Hoisel. Em entrevista, César deu um importante 
depoimento de como a naturopatia mudou a sua vida:

Meu filho caçula tinha uma asma muito grave e a vida dele era ser internado nos hos-

pitais. Muitas vezes, já aconteceu de sair de manhã e voltar à noite. Durante o curso, 

eu comecei a aprender algumas coisas e comecei a fazer o tratamento dele dentro desse 

processo de Medicina Natural ( fitoterapia e dietoterapia, como chamamos agora em 

Nutrologia). Em menos de três meses, ele deixou de ter asma, ficou bem. Minha esposa 

tinha rinite e ficou boa. Eu tinha dores de cabeças muito frequentes, não chegava a ser 

enxaquecas clássica, mas tinha frequente e com as mudanças que a gente fez, com o que 

eu fui aprendendo de alimentação, desapareceu.2

Nesse curso entraram por volta de 50 profissionais, cerca de 20 chegaram a se 
formar e somente César exerceu a profissão. O que mostra como é difícil mudar 
um pensamento que se constrói durante toda a vida e é reforçado na formação 
acadêmica e o quanto a Medicina Alopática influencia fortemente o modo opera-
cional dos médicos brasileiros.

No início da década de 1990, ainda atuava conforme os preceitos da Medicina 
alopática, no Estado e em emergência. Contudo, nesse período, César já sentiu 
certo incômodo de receitar remédios, como antibióticos e corticoides, aos seus pa-
cientes, enquanto, em casa, ele utilizava outros métodos que eram mais eficazes e 
traziam mais benefícios a longo prazo. Diante disso, pediu demissão da clínica que 
trabalhava e logo depois recebeu um convite para trabalhar com Fernando Hoisel. 
No início, foi complicado, pois César não possuía pacientes de Medicina Natural, 
mas, com o tempo e com o seu trabalho dando resultados, passou a ser bastante 
procurado, inclusive pelos pais dos seus pacientes pediátricos. Ele entende que a 
Medicina Alopática, muitas vezes, não está focada em promover a saúde, mas ape-
nas tratar os sintomas sem ir à causa do problema. Com isso, essa terapêutica pode 
se tornar apenas paliativa e não resolver a doença de forma permanente.

A diferença maior entre o meu trabalho hoje e quando eu fazia somente a parte dita 

‘alopática’ é que o paciente, quando sai do consultório, sabe que a saúde dele não está 

na mão do médico, nem da indústria farmacêutica, está na mão dele. São as atitudes 

2 Entrevista do dr. César Augusto Barreto sobre Medicina Natural fornecida para os discentes 
Fernanda Lima, Francipaulo Lemos e Gabriel Leitão em 2021.
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que ele vai ter com ele ao longo da vida, em todos os setores, é que vão determinar a qua-

lidade de saúde que ele vai ter. Não tem a pílula mágica, nem remédio mágico, são as 

atitudes e escolhas ao longo da vida. (dr. César Augusto Barreto)

A implementação da Medicina Natural na vida de um paciente não é algo 
simples, César relata que há muito estranhamento, dúvidas e desconfiança. 
A  mudança de hábitos alimentares é algo completamente desafiador. Contudo, 
as informações a respeito dos benefícios da dieta somada com bem-estar sentido 
pelo paciente ao mudar sua alimentação são motivadores importantes que o auxi-
liam neste processo.

César afirma que busca, com a Medicina Natural, afastar o paciente do médico 
convencional e da farmácia. Ao invés de simplesmente adotar tratamentos para 
cada sintoma, ele busca investigar a sua causa e ensinar as pessoas a terem saúde. 
O seu foco não é na doença, mas na promoção da saúde e bem-estar do indivíduo. 
Dessa forma, ele conseguiu obter respaldo na Bahia e hoje tem pacientes que ele 
acompanha há mais de 30 anos.

Até tal momento, fica evidente que a formação naturopata não era valorizada 
no meio acadêmico. Sendo assim, foi necessário que os médicos, que não con-
cordavam plenamente com a Alopatia ou a consideravam insuficiente, buscassem 
conhecimentos tanto de forma autodidata, quanto em cursos fora da rede conven-
cional. Todavia, um importante ponto de mudança, foi a transição do diretório 
acadêmico e da grade curricular, em que as matérias foram alteradas e os conteú-
dos de Fisiologia, Patologia, Anatomia e Bioquímica, que antes eram abordados 
de forma fragmentada, passaram a ser interligados.

Essa proposta começou a ser pensada durante a formação de dr. Adriano Cirino. 
Seu primeiro contato com a naturopatia aconteceu a partir de um curso ministra-
do por Fernando Hoisel. Esta terapêutica o encantou, especialmente por conta 
da sua proposta integralista. Após isso, conheceu o Instituto BioFAO (Fatores de 
Auto-organização do biocampo), onde teve aulas com Miriam de Amorim e apren-
deu sobre diluições, medicamentos homeopáticos e sobre o biocampo, o que foi 
igualmente importante para sua formação.

Após concluir a faculdade, abriu seu consultório particular e, utilizando 
os conceitos adquiridos com Hoisel e Amorim, começou a praticar a Medicina 
Natural. Seus pacientes tinham um brilho no olhar, sentiam-se mais fortes, mais 
saudáveis, mais dispostos, graças ao tratamento humanizado e de fato preocupa-
do com promoção de saúde integral do indivíduo.

Outra profissional com importante atuação na promoção de saúde no meio 
universitário é a dra. Diana Pedral Sampaio, médica, que fez residência em São 
Paulo, em doenças infecciosas no Servidor Público no Instituto de Assistência 



história da medicina natural na bahia 477

Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) e doutorado em Medicina Interna. 
Iniciou sua carreira profissional na mesma época do aparecimento dos casos de 
pacientes soropositivos. A perda abrupta desses pacientes tornou a situação mui-
to difícil, pois Pedral tinha escolhido essa especialidade por não existirem tantos 
pacientes crônicos. Precisou de ajuda e utilizou das PICS para o autocuidado e 
tentou levar, também, como ferramenta de superação para os familiares que per-
deram seus entes queridos.

O nascimento do ambulatório de PICS ocorreu devido à transferência do am-
bulatório de infectologia do Hospital das Clínicas, onde a dra. Diana trabalhava, 
para o Hospital Magalhães Neto. No primeiro dia de atendimentos na nova locali-
zação, dia 2 de fevereiro de 2012, não havia pacientes agendados, pois era feriado. 
Sem pacientes agendados, a médica convidou porteiros e secretárias, para serem 
os seus pacientes. Com o passar do tempo, por bons resultados, a demanda foi 
aumentando, e pelo pedido de separação dos serviços oferecidos no ambulató-
rio foi necessário criar um espaço apenas para os atendimentos com as PICS. 
Percebendo que não poderia trabalhar sozinha, iniciou-se, nesse novo espaço de 
PICS, as capacitações com cursos de reiki, curso de cromoterapia, reflexoterapia, 
entre outros. Todos com grande quantidade de aprendizes. Muitos deixaram de 
ser apenas adeptos, passando a ser terapeutas, tornando-se voluntários e realizan-
do as práticas aprendidas ali no hospital.

Em um evento da UFBA, em 2016, foi realizada uma tenda pública com oferta 
das PICS, para professores e estudantes. O perfil dos estudantes causou consi-
derável impacto na dra. Diana. Nas suas próprias palavras, muitos estudantes se 
apresentaram “com ideação suicida e com sofrimento psíquico”.3 A partir de então, 
a médica decidiu dedicar sua atuação menos à infectologia e ficar mais na área das 
PICS, onde se sentiria mais útil. No ambulatório, inicialmente, os atendimentos 
eram de pacientes adultos e idosos com dor crônica, mas ver uma grande quan-
tidade de jovens entrando na universidade com depressão e ideação suicida foi 
decisivo na mudança da sua perspectiva.

Destaca-se na atuação e divulgação da Medicina Natural, o médico com es-
pecialização em Neurologia, dr. Ítalo Almeida. Com 36 anos de formação, relata 
que nos primeiros dez anos de sua prática, trabalhando em áreas de urgência e 
emergência neurológica, tinha uma qualidade de vida ruim. Recorrendo sempre a 
medicamentos estimulantes ou calmantes. Em 2004, fez um curso sobre ayurveda 
e a partir de então começou a introduzir, de forma branda, um pouco desses ensi-
namentos em suas abordagens com seus pacientes. Em 2006, na Universidade de 

3 Entrevista da dra. Diana Pedral Sampaio sobre Medicina Natural e PICS fornecida para a dis-
cente Brena Torres e o docente Eduardo Reis em 2021.
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Compostela, na Espanha, realizou um curso master de dois anos sobre a Medicina 
Natural. Ao retornar para o Brasil, já não utilizava nenhum daqueles medicamen-
tos e também havia alterado sua alimentação. A partir de então, em 2009, sua 
abordagem clínica já era completamente preenchida pela Medicina Natural e, 
quando necessário, pela Medicina Integrativa.

Para dr. Ítalo a Medicina Natural é

[...] aquela que estimula as forças naturais do organismo. Aquela que sente, percebe e 

vê que o organismo tem um potencial de saúde enorme. Tá sempre buscando a saúde, 

as forças para lutar e prevenir as doenças. A Medicina Natural está atrás de hábitos, 

estilos e comportamentos que evitam o risco da doença. Preza e estimula a saúde.4

Enquanto a Medicina Integrativa é:

[...] a Medicina Natural entrando junto com esse modelo alopático, que é muito eficien-

te nas doenças agudas. A gente tem que colocar cada coisa em seu lugar. O indivíduo 

que está com meningite não tem que ficar tomando ‘gotinhas de homeopatia’, tem que 

ir para o hospital tomar antibiótico. Quando ele sair de lá, o médico integralista vai 

entender o porquê ele teve uma meningite, como ele faz para suas forças aumentarem 

para você não vir a ter uma nova infecção grave. (dr. Ítalo Almeida)

Diante dessa abordagem lúcida sobre os limites entre as Medicinas Natural, 
Integrativa e Alopática, dr. Ítalo desenvolveu sua prática. Sempre buscando 
prevenir as doenças crônicas relacionadas à sua especialidade: Neurologia. Sua 
conduta durante a consulta utiliza de parâmetros do estilo de vida do paciente, 
como qualidade do sono (não apenas estudar a quantidade de horas, mas a que 
horas o paciente vai dormir); quantidade de exercício/atividade de exercício físico 
(salientando que o melhor exercício físico é aquele que o paciente gosta e é capaz 
de fazer); hábitos alimentares e solicitação de exames de rotina.

Esses foram e são importantes médicos que vêm estruturando e construindo 
a história da Medicina Natural na Bahia, com a importância também dos adeptos 
da naturopatia. Sendo assim, buscou-se compreender o outro lado, o lado do pa-
ciente. Diferentemente daquele que instruiu, o paciente é aquele que, ao receber 
a informação, decidirá como agir. Um desses pacientes entrevistados é Virgílio 
Neto, que foi paciente do dr. Fernando Hoisel. No início, Virgílio relata que, mes-
mo não tendo nenhuma doença crônica, o dr. Fernando propôs uma mudança 
drástica a fim de melhorar sua saúde, que seria cortar os “três vilões brancos” de 
sua alimentação. Virgílio seguiu a dieta por três meses, mas decidiu parar.

4 Entrevista do dr. Ítalo Almeida sobre Medicina Natural fornecida para os discentes Julia Tomo 
e Gabriel Leitão em 2021.
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Destaca-se aqui a importância das decisões do paciente. A alimentação muito 
além de nutrir o corpo envolve também aspectos individuais, culturais e sociais. 
Muitas vezes, comer é um ato mais social do que nutricional. Quantas vezes nos 
reunimos em torno da mesa, em aniversários, com mesas repletas de doces, re-
frigerantes, bebidas alcóolicas? É diante de um cenário repleto de “tentações”, 
que os indivíduos modernos vivem. Os alimentos mais comuns, nos restaurantes, 
supermercados, sorveterias, padarias, são repletos dos “três vilões”, com um adi-
cional grátis de conservantes, óxidos e transgênicos. Por isso, é necessário certo 
grau de determinação e perseverança do paciente em manter um hábito alimentar 
que pensa a médio e longo prazo, muito além do prazer instantâneo, pois, a longo 
prazo, as ações iniciais tornar-se-ão hábitos naturais.

No caso de Virgílio, ele relata que o despertar para a Medicina Natural e sua 
preocupação com a alimentação foi acontecendo com o tempo, e ele sempre retor-
nava ao consultório de Hoisel. Mesmo sem conseguir adotar o tratamento à risca, 
ele começou a perceber melhoras na qualidade de vida, em especial, as gripes e aler-
gias se cessavam quando tinha uma alimentação mais saudável sem “os três vilões”. 
Depois de 20 anos, ele conseguiu implementar grande parte da terapêutica natural 
como hábito; o que no início era certamente desafiador, hoje é algo natural.

Um relato importante de Virgílio, foi que, certa vez, prestes a fazer uma 
cirurgia ortodôntica, dr. Fernando receitou uma dieta à base de alimentos crus, 
cerca de quatro dias antes da cirurgia e um período depois. O paciente relata 
que seu dentista tinha pedido para ele retornar com 20 dias para a retirada dos 
pontos, mas depois de uma semana os pontos já estavam soltos na sua boca. 
Ao voltar ao dentista, em torno de cinco dias após a operação, o dentista ficou 
chocado com a cicatrização, tão rápida que não parecia que havia sido feito 
uma intervenção ali. Cabe ressaltar também que, após a cirurgia, Virgílio não 
fez uso de antibiótico.

Um exemplo prático e de propagação dos ideais do mundo da Medicina 
Natural, pode ser encontrado em Salvador, no restaurante, Grão de Arroz, fun-
dado por Luis Antônio Mota, inspirado nas ideias de Tomio Kikuchi, japonês que 
veio morar no Brasil e trouxe consigo a macrobiótica. Filosofia de origem japone-
sa que vai além de práticas alimentares e que busca a harmonia dos seres com a 
natureza e o planeta Terra. Um dos seus fundadores, George Ohsawa, prega que 
devemos consumir alimentos naturais, plantados, colhidos e encontrados em um 
raio de 1km de onde moramos, ou seja, consumir o máximo de alimentos locais na 
sua dieta.

Essa filosofia de vida mudou a história de dona Erminda. Formada em 
Educação Física, morou por 17 anos em Salvador. Por influência da família, des-
de jovem, era adepta a Homeopatia e a macrobiótica. Um relato marcante de sua 
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vida, deu-se com sua mãe, diagnosticada com Alzheimer. Ao deparar-se com seus 
pais, especialmente, sua mãe, debilitada e acamada, dona Erminda decidiu cuidar 
da mãe. Levou-os para morar consigo em Guarulhos e entrou em contato com o dr. 
Hoisel, por telechamada. O médico orientou para que Erminda mudasse os hábi-
tos alimentares da mãe, cortando o consumo dos “três vilões” e da carne, além de 
começar a hidroterapia. A partir dessas mudanças que Erminda seguiu à risca, sua 
mãe obteve melhoras progressivas, voltou a tocar piano, a ler e a escrever. Hoje, 
a paciente lembra-se com muito carinho da sua trajetória de cuidado com a mãe 
e ainda segue práticas da Medicina Natural, mantendo, por exemplo, uma dieta 
baseada em vegetais e frutas cruas.

Com este capítulo e as entrevistas que serviram de base para a sua constru-
ção, é possível perceber que a naturopatia de consultório é muito recente e pouco 
difundida. Isso se deve principalmente à formação acadêmica, que infelizmen-
te mantém-se  ainda muito focada na Alopatia e, apesar de discutir as práticas 
integrativas, continua as vendo como alternativas. Prova disso é que essas tera-
pêuticas não fazem parte da grade regular do curso de Medicina. Dessa forma, 
tem-se um cenário no qual a Medicina Alopática se sobrepõe às outras, o que gera 
consequências negativas até hoje.

A Bahia, por exemplo, é um estado onde a cultura do chá é forte, devido à 
herança da população indígena. Também, o candomblé e as culturas afrodescen-
dentes trouxeram riquíssimos conhecimentos acerca das plantas. No entanto, 
esses saberes nunca foram valorizados como prática terapêutica e, por isso, foram 
sendo perdidos. Como consequência dessa perda cultural, para resgatar a práti-
ca da naturopatia, os médicos pioneiros viajaram para fora do país, para outros 
países latinos, os quais conseguiram preservar melhor estes importantes conhe-
cimentos ancestrais.

É possível perceber, também, que esse resgate não foi fácil. Estudos autônomos, 
busca e construção do próprio conhecimento, muita pesquisa, além das dificulda-
des de implementar, no meio médico, algo diferente do pensamento predominante 
da Alopatia. Os pioneiros da naturopatia foram hostilizados e desacreditados e ti-
veram que provar a sua terapêutica na prática e, assim, estão conseguindo cada vez 
mais respeito, além de difundir ainda mais a Medicina Natural no estado.

Outro fator que merece atenção é que há muito pouco documentado sobre 
essa prática na Bahia, o que é prejudicial para a propagação do conteúdo acerca da 
naturopatia. Devido a isso, a construção deste capítulo conta com pesquisas que 
tiveram que ir além das fontes convencionais, como livros e artigos científicos, 
para ter contato com as pessoas que estão ativamente construindo e vivendo a 
Medicina Natural. Por meio de reuniões e entrevistas, foram coletadas experiên-
cias e dados sobre a naturopatia praticada dentro do consultório médico e essas 
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entrevistas serão disponibilizadas nos links para aqueles que tiverem interesse de 
estreitar os laços com a Medicina Natural.

hábitos e necessidades do homem

É importante destacar que o estilo de vida moderno, da hiperprodutividade, 
trouxe consigo também outros impactos e gerou certo círculo do adoecimento. 
O cotidiano está cada vez mais abarrotado de obrigações externas, deixando as 
questões básicas do organismo em segundo plano. Isso é facilmente notado, com 
a febre, por exemplo, das redes de fast-food. As pessoas, ao buscarem certa pra-
ticidade, optam por essa alimentação rápida, pouco nutritiva e muito calórica. 
De acordo com o médico já falecido, Fernando Hoisel, a alimentação moder-
na tem como norte os três vilões brancos: o açúcar, o sal e a farinha refinados. 
Ingredientes bastante presentes nos alimentos ultraprocessados e nos alimentos 
de redes de fast-food. Associada a essa alimentação ruim, outros maus hábitos de-
correntes desse estilo de vida são um sono cada vez tardio e escasso e o estresse 
constante, diário e acumulativo.

Esses costumes facilmente vivenciados por milhares de pessoas são impor-
tantes engrenagens para o círculo do adoecimento. Indiscutivelmente, o número 
de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) eclodiu de forma avassaladora, 
aumentando o número de vítimas de doenças como diabetes, hipertensão arterial 
sistêmica, câncer e doença celíaca, dentre outras. Segundo um relatório da OMS, 
as DCNT, em 2019, foram responsáveis por sete a cada dez mortes no mundo.

há luz no fim do túnel

Apesar de todos esses percalços, as discussões sobre todo o universo da saúde e do 
saudável, extrapolando o universo técnico, científico e unicamente médico, vêm 
avançando. A compreensão de que somos seres integrais, completos e conectados, 
tanto com o outro, quanto com o ambiente é cada vez mais real.

Assim, a Medicina Natural adquiriu na contemporaneidade uma nova verten-
te de atuação: a Medicina do estilo de vida. De acordo com o American College 
of Lifestyle Medicine (2009), essa é uma prática clínica pautada em evidências 
científicas que visam prevenir, tratar e, sempre que possível, reverter as DCNT. 
Através do encontro entre o conhecimento médico técnico e a capacitação do pa-
ciente, é possível desenvolver planos para alterar comportamentos e hábitos do 
paciente, a fim de melhorar sua qualidade de vida.
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Um ponto para a emersão dessa visão médica é o descontentamento de muitos 
médicos com a prática médica tradicional, que muitas vezes é reduzida apenas ao 
tratamento do sintoma e uma medicamentalização excessiva. Tal conduta mui-
tas vezes diverge do ato de cuidar, prevenir e tratar os males do paciente. Assim 
como há também certo descontentamento dos pacientes que buscam por uma in-
tegralização do cuidado e por formas de tratamento que englobam o fisiológico, 
psicológico e social.

Curiosamente, essa prática aparentemente inovadora notou o que os primei-
ros naturopatas constataram há muitos séculos: muitos dos males infligidos ou 
que acometem o ser humano são fruto de suas próprias ações. Entretanto, frente a 
sua opacidade visual5 e diante dos confortos e prazeres do habitual, as pessoas não 
enxergam ou não querem assumir a parcela de responsabilidade que lhes cabe.

Além disso, a mudança, indiscutivelmente, necessita de abdicações e restri-
ções, ações que inicialmente podem nos gerar até certo desconforto. Todavia, os 
benefícios da adoção de práticas naturopatas, como a alimentação balanceada 
com a quantidade adequada de carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e sais 
minerais; exercícios físicos regulares e constantes; redução e, se possível, retirada 
de álcool, tabaco e excesso de drogas (lícitas ou ilícitas) e cuidados com a saúde 
mental, são imensuráveis.

como começar

É comum justificar os maus hábitos praticados pela rotina exaustiva. Contudo, 
a verdadeira problemática não se trata da falta de tempo, mas da sua má gestão. 
É frequente que se dedique muito tempo a redes sociais acessando, por exemplo, 
vídeos que, na medida certa promovem um relaxamento e diversão, mas que ten-
dem a extrapolar o limite do saudável mental e físico.

O que pode ser feito para quebrar esse ciclo vicioso e iniciar uma rotina de 
investimento pessoal? Apesar da resposta parecer simples, o caminho não é tão fá-
cil. Um dos primeiros passos é buscar por uma alimentação nutritiva, a “comida de 
verdade”, com alimentos frescos e saudáveis. O próximo passo é praticar atividade 
física regularmente, escolher um exercício físico de sua preferência facilita a ma-
nutenção da regularidade. Outro ponto importante é a saúde mental, como diria 
o filósofo grego, Sócrates: “Conhece-te a ti mesmo!”. Conhecer a si é conseguir, de 
certa forma, administrar ações que geram sensações boas, como alegria e compai-

5 Refere-se à capacidade limitada do indivíduo de perceber todos os acontecimentos ao seu 
redor, devido ao seu limitado potencial de foco, no qual é preciso delimitar um objetivo espe-
cífico para depois atentar-se a outros acontecimentos.
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xão, e evitar aquelas que geram sensações ruins, como irritação e/ou inquietação. 
Esses passos simples são o início para uma vida mais saudável e equilibrada.

É preciso ter em mente que se trata de um processo. Portanto, acertos, erros e 
ajustes podem e serão feitos. Sendo fundamental atitudes proativas do paciente as-
sociadas a um diálogo franco e próximo com o(s) profissional(is) que o acompanha.

Figura 2 – Mudando a sua vida
Fonte: elaborada pelos autores.
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introdução

Há mais de 5 mil anos, surgiu na China um conjunto de práticas e saberes asso-
ciados aos cuidados em saúde que ao longo do tempo recebeu a contribuição de 
diversos povos, dentre estes Tibete, Índia, Japão, Coreia. (PEREIRA; ALVIM, 2013) 
Isso significa que, apesar de utilizarmos um único termo, a Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC) é plural e abriga medicinas que nasceram e são desenvolvidas em 
locais e períodos históricos distintos possuindo o taoísmo como matriz comum. 
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Essa matriz compreende o ser humano como parte do universo e esse deve se es-
forçar para viver em harmonia. (LUZ, D., 2012)

A MTC engloba diversos métodos terapêuticos, como a Acupuntura, a moxa-
bustão, a meditação, a fitoterapia, a massagem, a dietética, as práticas corporais, 
a auriculoterapia, que entendem o ser humano como um organismo que precisa 
de cuidados diversos, que incluem seus aspectos físicos, psico-comportamentais 
e espirituais. A MTC trabalha com os desequilíbrios energéticos que podem estar 
em diferentes níveis de profundidade e que dependem também de fatores exter-
nos (estações do ano, clima), internos (alimentação, ritmo diário, sono, emoções, 
sentimentos) e hábitos de vida, em geral.

A MTC explica o processo de saúde-doença a partir de um arcabouço teórico-
-filosófico que envolve a teoria do Yin-Yang, a teoria dos Zang-Fu e a teoria dos 
cinco elementos bem como a compreensão da relação destas teorias com o corpo 
humano. (PEREIRA; ALVIM, 2013)

A ideia de que existe uma ordem natural que flui no universo e de que o ho-
mem faz parte desta ordem é comum nas tradições orientais e está presente nos 
cuidados em saúde de suas culturas. O Dao, ou o “caminho”, é a origem não dual 
de tudo, segundo a filosofia taoísta. Sendo assim, o homem vive bem quando flui 
com o Dao e vive mal quando se opõe ao fluxo do “caminho natural”. Por estar 
presente no Dao e ser parte dele, o homem seria, portanto, um com o todo, pois 
faz parte de tudo. Dentro desta visão, o homem é um microcosmo que se alinha e 
interage com todo o universo, que é um macrocosmo.

Por se tratar de uma Medicina baseada em princípios filosóficos orientais, en-
tender os desequilíbrios energéticos de Yin e Yang é o cerne para a compreensão 
do processo de constituição das patologias. Segundo Daniel Luz (2012), as energias 
Yin e Yang possuem polaridades opostas, mas se complementam, se equilibram 
e são interdependentes. A organização destas forças em diferentes proporções 
forma tudo o que existe no universo e são as manifestações do Dao. Esses fenô-
menos naturais apresentam aspectos Yin quando se referem à noite, ao descanso, 
à sombra, à lua, à terra, à concepção, à introspecção, ao inverno, ao frio, e à forma 
redonda, e aspectos Yang ao se referir ao calor, à atividade, à luz, ao sol, ao céu, à 
expansão, ao verão e ao formato quadrado.

Desta forma, como o sistema Yin é dependente do Yang, e vice-versa, e estes es-
tão intimamente relacionados com a energia vital do corpo humano (Qi) e o sangue 
(Xue), qualquer desequilíbrio nesse sistema irá gerar um aumento ou diminuição 
de Yin ou de Yang, o que vai causar desde alterações emocionais e comportamentais 
até sintomas, doenças e enfermidades no ser humano. A MTC acredita que para es-
sas doenças serem curadas é necessário restabelecer o equilíbrio Yin-Yang para que 
o corpo volte ao seu funcionamento saudável. (MACIOCIA, 2005)
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Figura 1 – Tai Chi: uma das representações clássicas dos aspectos Yang  
(acima, branco) e Yin (abaixo, preto)
Fonte: Master din whushu (2011).1

Na concepção da cosmologia da MTC, as energias Yin-Yang se combinam em 
diferentes proporções e formam os cinco movimentos ou cinco elementos da na-
tureza: terra, água, fogo, madeira e metal. Compreender a interrelação entre eles 
ajuda a entender os fenômenos fisiológicos e patológicos que acontecem nos te-
cidos e órgãos do corpo humano. (MACIOCIA, 2005) Como na natureza, os cinco 
elementos têm que estar em harmonia para que haja equilíbrio no organismo, de 
modo a manter o fluxo normal da energia vital e a preservação do estado de saúde 
do indivíduo. (PEREIRA; ALVIM, 2013)

Cada um dos cinco elementos rege uma dupla de órgãos Yin-Yang (Zang-Fu) e 
a compreensão da interação entre eles é fundamental para o entendimento da fi-
siopatologia, do diagnóstico da doença e do seu tratamento segundo a MTC. Nesta 
teoria, Zang representa os órgãos sólidos e internos, com características Yin, que 
são: rins, baço/pâncreas, fígado, coração, pulmão e pericárdio (compreendido 
como um órgão); enquanto Fu representa os órgãos ocos e externos, com caracte-
rísticas Yang, que são: bexiga, estômago, vesícula biliar, triplo aquecedor (formado 
pelo aquecedor superior, médio e inferior), intestino delgado e intestino grosso. Os 
Zang são responsáveis pelo armazenamento de substâncias vitais, como a energia 
(Qi), as essências e emoções (Shen) e o sangue (Xue). Os Fu são responsáveis pela 
digestão dos alimentos, absorção de nutrientes e pela excreção de dejetos.

A função dos órgãos, segundo a teoria do Zang-Fu, incorpora a noção de ca-
nais de energia ou meridianos (Luo) principais, aos quais cada um destes órgãos 
está associado e através dos quais age e interage com todo o corpo humano e o 
ambiente, bem como os tecidos, glândulas e estruturas que são regidos por estes. 
(MACIOCIA, 2005)

1 Disponível em: http://masterdinwhushu.blogspot.com/p/significado-do-termo-tai-chi-chuan-
-os.html.

http://masterdinwhushu.blogspot.com/p/significado-do-termo-tai-chi-chuan-os.html
http://masterdinwhushu.blogspot.com/p/significado-do-termo-tai-chi-chuan-os.html
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Este texto pretende apresentar a história da MTC na Bahia. Para isso, apresen-
ta aspectos gerais desta Medicina, informações sobre sua história no mundo e no 
Brasil. Entende-se esta Medicina como uma racionalidade médica, como define 
Madel Therezinha Luz (2012), composta por uma cosmologia, uma compreen-
são de anatomia, fisiologia, doutrina médica, sistema diagnóstico e terapêutico. 
Para apresentar a MTC na Bahia, foram realizadas entrevistas com profissionais 
ou com seus parentes, que puderam relatar esse processo histórico, social, eco-
nômico e pedagógico. Trata-se de um cenário centrado em Salvador, entretanto a 
Medicina Chinesa está difundida por outros municípios do estado.

a acupuntura como ferramenta de cuidado

A Acupuntura é, entre as técnicas oriundas da MTC, uma das mais aceitas e difun-
didas no Ocidente. Em diversos locais ao redor do mundo, a prática é incentivada 
pelos governos como terapia para o cuidado e manejo de diversas doenças, sobre-
tudo àquelas associadas aos efeitos da vida urbana.

O termo “Acupuntura” tem origem latina em que “acus” remete a agulhas 
e “pungere” significa puncionar. Na origem chinesa, o termo para se referir ao 
tratamento zhēnjiǔ contém as palavras “ferro” e “fogo”, representando o uso da 
agulha e da moxabustão, que consiste na aplicação de calor produzido pela com-
bustão de ervas.

Figura 2 – Ideograma zhēnjiǔ: a terapia clássica das agulhas e do fogo
Fonte: Mariluz Ortiz ([201-?]).2

2 Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/01/63/df/0163df936e98376920343907e1a3fd0c.jpg.

https://i.pinimg.com/originals/01/63/df/0163df936e98376920343907e1a3fd0c.jpg
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A técnica da Acupuntura se constitui em estímulos com agulha em pontos 
específicos do corpo. Os acupontos, como também são conhecidos, possuem ter-
minações nervosas densas pelas quais é possível acessar o sistema nervoso central 
do paciente através do estímulo em receptores nociceptores. (SCOGNAMILLO- 
-SZABÓ; BECHARA, 2010)

Os acupontos foram identificados a partir da experiência empírica. 
Atualmente, o método científico consegue provar que tais pontos possuem es-
pecificidades fisiológicas importantes que identificam diferença funcional entre 
tais pontos anatômicos e outras partes do organismo. Por exemplo, alguns estudos 
demonstram que a resistência elétrica dos acupontos é mais baixa do que a dos 
demais segmentos da pele e podem ser reconhecidos através de equipamentos 
específicos. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2010)

Além disso, é possível medir e analisar o aumento na liberação de determina-
dos neurotransmissores específicos após o estímulo de um acuponto. Atualmente, 
as práticas de medição enzimática, associadas a exames de imagem do encéfalo, 
revelam que há alterações importantes no sistema nervoso central quando uma 
sessão de Acupuntura é realizada. (PEREIRA; ALVIM, 2013)

Por ser uma prática com base num paradigma diverso do paradigma biomédi-
co, a MTC foi vista como prática oposta aos conhecimentos da Medicina Ocidental 
Biomédica. Criou-se uma guerra intensa no intuito de descredibilizar/depreciar 
seus praticantes porque não conseguiam provar, a partir dos pressupostos cientí-
ficos ocidentais, o que argumentavam em suas práticas terapêuticas.

Atualmente, com as análises que se estabeleceram através da produção cientí-
fica, os profissionais de saúde entendem que a Acupuntura e as diversas técnicas 
oriundas da MTC são eficazes não só para o tratamento e prevenção de diversas 
doenças, mas também como práticas de promoção da saúde na perspectiva da 
compreensão do indivíduo em sua subjetividade e na busca de cada um pelo seu 
caminho de auto equilíbrio.

A Acupuntura tem sua prática relacionada com a diminuição do uso de 
medicamentos e seus efeitos colaterais. Outros pontos positivos se referem à 
complementaridade com a Medicina Moderna – já que a Acupuntura pode ser 
feita simultaneamente a qualquer tratamento –, à simplicidade de instrumen-
tação e à segurança do tratamento, sendo necessário o conhecimento por parte 
do acupunturista e a utilização de agulhas estéreis e descartáveis. Como pon-
tos negativos, podem ser destacados o medo que as pessoas têm de agulhas e a 
necessidade da continuidade do tratamento, que requer um acompanhamento 
contínuo. (WEN, 1985)
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história da acupuntura no mundo

Os primeiros registros da utilização de técnicas de Acupuntura são agulhas fei-
tas de pedra que foram cunhadas no Oriente desde 3 mil a.C. Isso revela que 
o conhecimento acerca dos acupontos e dos benefícios de seus estímulos já 
eram conhecidos do homem quando ainda não havia muito conhecimento so-
bre a fisiologia e anatomia humana. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2010) 
Neste momento da história, a tradição asiática já dominava o cuidado com a 
Acupuntura e já entendia os fundamentos de cuidado em saúde que são utiliza-
dos pela MTC atual.

Há mais de 3 mil anos, eram comuns diversas práticas de Acupuntura utiliza-
das tanto em humanos como em animais. Há registros de técnicas de Acupuntura 
veterinária aplicadas em elefantes, feitas no Sri Lanka, que apontam que o desen-
volvimento da Acupuntura em humanos foi acompanhado pelo uso das técnicas 
aplicadas em animais. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2010)

O processo de desvalorização da Medicina Tradicional que havia na China se 
iniciou no século XIX, quando norte-americanos e europeus visitaram o país. Os 
registros dessa época revelam que houve uma discrepância de visões. Enquanto 
alguns achavam curiosas as ideias e a filosofia por trás dos cuidados em saúde, 
outros entendiam que se tratava de charlatanismo e misticismo. (CONTATORE; 
TESSER; BARROS, 2018)

No início do século XX, tentou-se popularizar a ideia de que o sistema tra-
dicional de Medicina que se utilizava era retrógrado e sem comprovação. Nesta 
mesma época, George Soulié de Morant, sinólogo, formado pela Escola de Línguas 
Orientais de Paris e cônsul francês em missão à China, traduziu diversos textos 
antigos da MTC e introduziu os ensinamentos de Acupuntura no Ocidente a partir 
da França, iniciando um grupo de médicos franceses na senda da Acupuntura. 
Como possuía um entendimento das duas culturas, ocidental e oriental, pôde 
realizar um trabalho de aproximação entre a Medicina Chinesa e a Medicina oci-
dental. (LUTAIF, 2005)

Nesta mesma época, o império chinês sofria de constante enfraquecimento des-
de o final do século XIX e, a partir de 1912, com o governo nacionalista, a Medicina 
Chinesa sofreu grande pressão, com sucessivas tentativas de desmonte, o que in-
fluenciou seus praticantes a fazerem adaptações de sua lógica de cuidado em 
direção ao pensamento médico ocidental. (CONTATORE; TESSER; BARROS, 2018)

A partir da Revolução Chinesa, liderada por Mao Tsé Tung em 1949, a Medicina 
Chinesa passou por um processo radical de sistematização, no qual se oficializou 
a hibridização entre o saber médico chinês e a Medicina Científica Ocidental. 
A  partir de então, a objetividade moderna tomou conta da Medicina Chinesa, 
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hoje denominada Medicina Chinesa Moderna, aliada a uma descrição materialis-
ta/concreta e racionalista de conceitos/noções autóctones da Medicina Clássica 
Chinesa sobre o organismo e sua vitalidade. Até mesmo as noções introspectivas 
de como cada indivíduo pode autonomamente acessar seu potencial de saúde fo-
ram descartadas. (CONTATORE; TESSER; BARROS, 2018)

Atualmente, a visão na China é integradora. O governo chinês entende que 
uma Medicina não exclui a outra e que ambos os saberes e métodos podem ser 
utilizados para a construção de uma melhor qualidade de vida para os pacientes. 
(PALMEIRA, 1990)

inserção da acupuntura no ocidente

Com a expansão das habilidades da Medicina ocidental e as condutas que visam 
mensurar e qualificar os efeitos fisiológicos e biológicos de estímulos ao corpo hu-
mano, a Acupuntura pôde ser testada através de critérios técnicos objetivos que 
permitiram identificar os efeitos gerados pela sua aplicação na saúde dos pacientes.

A partir de Soulié de Morant, diversos médicos europeus tiveram acesso aos en-
sinamentos da MTC e fundaram, em 1943, a Societté Internationelle d’Acupuncture 
influenciando profissionais por todo o Ocidente. (CORDEIRO; CORDEIRO, 2001)

Em 1979, especialistas, durante o Seminário Interregional da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), publicaram uma lista de patologias que podiam ter como 
método terapêutico a Acupuntura. (BANNERMAN, 1979 apud SCOGNAMILLO- 
-SZABÓ; BECHARA, 2010) Apesar de a Acupuntura não propor a substituição dos 
métodos que são utilizados pela Medicina ocidental, o tratamento complementar 
com a Acupuntura pode amenizar a dosagem das drogas, o que traz, a longo prazo, 
um dano mitigado para o indivíduo.

No entanto, apesar de haver uma aceitação mais ampla de técnicas de 
Acupuntura no Ocidente ao longo do século XX, diversas barreiras, como a lin-
guagem, dificultaram a inserção da Acupuntura no Ocidente. O sistema de escrita 
e codificação oriental é de difícil compressão de estudiosos do Ocidente. Essa 
distinção dificultou, durante muito tempo, uma qualificação eficiente de pro-
fissionais do Ocidente que não dominassem o idioma original de escrita e criou 
barreira na divulgação do conhecimento e de informações vitais para a formação 
do acupunturista. Para sanar essa dificuldade, a OMS propôs a utilização de um 
sistema de nomenclatura alfanumérica, desenvolvido por Soulié de Morant, em 
1990. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2010)

É importante salientar que houve um processo de ocidentalização nas ferra-
mentas que são utilizadas na execução da técnica. Apesar de haver a tentativa de 
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conservar o método integral, o próprio processo histórico e a colonização de cultu-
ras deixaram suas marcas. Dessa forma, assim como a MTC praticada hoje na Ásia 
é distinta da que era praticada há 5 mil anos atrás, a praticada no Ocidente tem 
suas variantes quando comparada ao Oriente.

Observa-se uma tentativa de racionalização dos procedimentos a partir de 
uma lógica eficiente na Medicina ocidental. No entanto, a racionalização ociden-
tal difere muito da racionalidade oriental e isso se intensifica quando tentamos 
fazer este comparativo entre dois períodos históricos que possuem uma diferença 
de 5 mil anos.

A Acupuntura vem se desenvolvendo muito quanto ao uso de novas tecnolo-
gias como infravermelho, ultrassom, eletroacupuntura e laser e quanto a novas 
descobertas sobre seus benefícios, como sua eficiência no sistema imunológico e 
alérgico, ou seus mecanismos e atividade neurológica e neuroendócrina. Apesar 
disso, o conhecimento mais antigo e tradicional da Acupuntura ainda não foi su-
perado, de modo que é essencial estudar profundamente seus conhecimentos 
milenares para o aprimoramento do seu processo curativo. (WEN, 1985)

história da acupuntura no brasil

A prática da MTC no Brasil começou a partir da chegada dos primeiros imigrantes 
chineses no Rio de Janeiro para cultivar chá no ano de 1810. Eles carregavam os co-
nhecimentos da MTC aprendidos no Oriente, mas durante essa época não houve 
ampla divulgação no território brasileiro. (ROCHA et al., 2015)

No início do século XX, ocorreu, no Brasil, a imigração de muitos japoneses. 
Alguns tinham conhecimento da Acupuntura japonesa, que teve sua origem na 
China, e a utilizavam de modo restrito em suas colônias. Em 1958, o professor 
Friedrich Johann Spaeth – procedente de Luxemburgo e naturalizado brasileiro, 
que havia feito o curso de Acupuntura na Alemanha – funda a Sociedade Brasileira 
de Acupuntura e Medicina Oriental. Em 1961, juntamente com a participação de 
Ermelio Pugliesi e Ary Telles Cordeiro, fundam a primeira clínica institucional 
de Acupuntura, o Instituto Brasileiro de Acupuntura (IBRA) e, posteriormente, 
a Associação Brasileira de Acupuntura (ABA) em 1972. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; 
BECHARA, 2010)

Em 1961, chegou ao Brasil o imigrante Wu Tou Kwang, médico chinês que se 
tornou uma referência de ensino da MTC e Acupuntura. Ele defendia que, para a 
regulamentação da profissão de acupunturista, esta não devia ser exclusiva para 
médicos de formação, podendo abranger outros profissionais da saúde. Em 1981, 
ele fundou o Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias Alternativas (CEATA). 
(CONTATORE; TESSER; BARROS, 2018)
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Alguns médicos brasileiros iniciaram o interesse na Acupuntura na década de 
1960. Com uma crescente divulgação por parte da República Popular da China de 
sua cultura, estudantes de várias faculdades de Medicina organizaram um cur-
so informativo específico sobre Acupuntura durante o IX Encontro Científico de 
Estudantes de Medicina do Brasil (ECEM) em 1977 na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis. No entanto, houve resistência da clas-
se médica à prática de Acupuntura no Brasil. Deste modo, a Acupuntura sofreu 
rejeição na Resolução no 467/72 do Conselho Federal de Medicina (CFM) em 1972. 
A Acupuntura sofreu um período de descrença e segregação.

Apesar disso, em 1977, o Ministério do Trabalho, juntamente com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), reconheceu a profissão de acupunturista sob o códi-
go no 0-79.15 na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Na década de 1980, com a abertura da China para acordos culturais e científicos 
com os países ocidentais, médicos brasileiros estabeleceram vínculos com insti-
tuições de ensino e pesquisa de MTC. Assim, em 1981, foi implantado o primeiro 
ambulatório de Acupuntura em um serviço público de atenção à saúde, no Hospital 
Municipal Paulino Werneck, no Rio de Janeiro, e, em 1984, foi criada a Sociedade 
Médica Brasileira de Acupuntura (SMBA), pela necessidade de existência de uma 
entidade que representasse os médicos praticantes da Acupuntura. Em 1998, é fun-
dado o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA). (ROCHA, [200-?])

Concomitante ao crescimento da Acupuntura no Brasil, em 1978, a OMS 
declarava, na conferência de Alma-Ata, a incapacidade médica tecnológica e 
especializada para resolver todos os problemas de saúde da humanidade. Esse 
método de Medicina tecnicista e voltado para a doença estava cada vez mais caro 
e menos eficiente. Dessa forma, a OMS realizou um pedido aos governos para o 
desenvolvimento de outras formas de atenção em saúde, como os modelos ligados 
às medicinas tradicionais. (LUZ, M., 1997)

Enquanto na década de 1970 a Acupuntura sofria segregação, com diversas 
pessoas, principalmente a classe médica, associando sua prática com charlatanis-
mo, na década de 1980, a Acupuntura expandiu e começou a institucionalizar seu 
ensino e alguns médicos já começaram a defender seus benefícios e sua prática 
multiprofissional. (VALADÃO, 1997) Com a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no final da década de 1980, a Acupuntura teve o seu maior crescimento a 
partir dos resultados positivos com o uso dessa prática dentro do sistema de saúde 
público, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. (SILVA, 1999)

Quando a Erundina foi prefeita, ela se mostrou extremamente preocupada 

com a saúde, ela instituiu, na Secretaria de Saúde do Município, atendi-
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mentos de acupuntura. Nesta época, em muitos postos, foram abertos 

serviços de acupuntura, e o Delvo Ferraz foi o coordenador geral dos pos-

tos de acupuntura. (LEITE, 2016, p. 242)

A partir dos anos 1990, os debates acerca da Acupuntura e MTC tratavam da sua 
regulamentação. O processo democrático e descentralizado do SUS, que envolvia di-
versos gestores estaduais, municipais e a participação popular, influenciou para ações 
e políticas de saúde que enfraqueceram o poder do CFM para a tomada de decisões 
acerca da exclusividade da prática de Acupuntura. Essa descentralização oferecia 
maior poder de decisão para níveis municipais, que sofriam menos influência de ou-
tros níveis de governo. Isso possibilitou soluções locais para a regulamentação.

A visibilidade da MTC aumentou a partir de declarações da OMS incentivando 
os países a adotarem as medicinas tradicionais através do documento “Estratégia 
da OMS sobre Medicina Tradicional (MT) 2002-2005”, o que veio a confirmar seus 
aspectos positivos para a saúde. (BRASIL, 2006)

No Brasil, a Acupuntura é defendida pelo CFM como uma especialidade exclu-
siva de médicos desde 1995 através da Resolução nº 1.455/95, e a primeira prova 
para título de especialista foi realizada em 1999. Outros conselhos de diversas áreas 
da saúde também reconheceram a Acupuntura como área de atuação. Assim, a 
Acupuntura praticada no Brasil é realizada por profissionais com formação em 
MTC no exterior, praticantes com formação em cursos livres no Brasil, técnicos e 
especialistas em Acupuntura. Essa abundância de cursos causa conflitos éticos e 
de regulamentação relacionado ao direito do exercício dessa profissão no Brasil. 
(KUREBAYASHI; OGUISSO; FREITAS, 2009)

Em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) (BRASIL, 2006), que consi-
derava a Acupuntura uma especialidade da Medicina Chinesa a ser oferecida no 
SUS. Essa especialidade não foi restrita a nenhuma categoria profissional. Esta 
condição favoreceu a difusão da Acupuntura e iniciou um processo de registro de 
informação sobre essa prática, tanto pelo registro de serviços a partir do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como o registro da oferta em uni-
dades da rede SUS propriamente.

O CMBA atualmente utiliza a nomenclatura Acupunturiatria para indicar a 
Acupuntura como especialidade médica. Segundo essa entidade – que tem como 
missão liderar, organizar, coordenar e disseminar o conhecimento da acupuntu-
riatria para defesa da vida humana com os mais eficientes e seguros tratamentos 
médicos –, essa especialidade é a que mais cresce no Brasil, fazendo parte de 
programas de residência médica e de cursos de pós-graduação. Mais de 10 mil 
médicos são praticantes, incluindo os que a adotam como especialidade única ou 
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principal, e aqueles de várias outras especialidades que resolveram agregar à sua 
prática. (COLÉGIO MÉDICO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA, c2021)

Em dados do CNES, são observados 1.527 médicos acupunturistas registrados no 
Brasil em agosto de 2021. Em relação a outras categoriais profissionais que contem-
plam a Acupuntura como especialidade, havia 343 fisioterapeutas e 57 psicólogos. 
A produção ambulatorial registrada indica que foram realizadas no Brasil, em julho 
de 2021, 32.609 sessões de Acupuntura com aplicação de agulhas, 8.580 sessões de 
ventosoterapia ou moxabustão e 23.371 sessões de auriculoterapia. Consideramos 
que essas informações estão subestimadas e inadequadas diante da quantidade de 
profissionais exercendo a prática de Acupuntura que observamos.

regulamentação da acupuntura no brasil

A regulamentação da Acupuntura no Brasil se iniciou em 1984 a partir da cria-
ção do Projeto de Lei Federal nº 3.838 da Câmara dos Deputados, que permitia o 
exercício da Acupuntura por todos os profissionais de saúde que tivessem bom 
conhecimento de suas práticas, de modo que a especialização atendesse as exi-
gências dos conselhos federais. A partir de então, os conselhos federais estavam 
aptos para criar sua regulamentação própria e estabelecer medidas para os profis-
sionais utilizarem das práticas e técnicas de Acupuntura.

Em 1985, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) 
foi o pioneiro a reconhecer a Acupuntura como especialização da Fisioterapia. Em 
1986, o Conselho Federal de Biomedicina reconheceu a Acupuntura como espe-
cialidade do biomédico. O CFM e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 
reconheceram a Acupuntura como especialidade cerca de dez anos depois, em 
1995. Em 2000, o reconhecimento da Acupuntura se deu pelo Conselho Federal 
de Farmácia, em 2001, pelo Conselho Federal de Fonoaudologia e, em 2002, pelo 
Conselho Federal de Psicologia. (PEREIRA, 2010)

Outro ponto relacionado à regulamentação da Acupuntura se refere à prática 
dessa técnica por pessoas sem formação na área da saúde, ou mesmo sem algu-
ma formação. Muitos desses indivíduos são imigrantes orientais ou descendentes 
destes que aprenderam a MTC e Acupuntura no Oriente ou com seus parentes e 
foram pioneiros na prática no Brasil, ensinando seus conhecimentos. Carregam 
conhecimento importante sobre essa Medicina. Portanto, é importante aprofun-
dar o debate sobre a regulamentação e formação para que a prática seja realizada 
por profissional habilitado com segurança.

Na década de 1990, houve uma grande expansão da prática de Acupuntura 
dentro do sistema público de saúde brasileiro e entre os profissionais de saúde 
de diferentes áreas. Entretanto, esse processo de expansão começou a ser dificul-
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tado por conta do conflito entre os profissionais não médicos e os médicos, que 
buscavam que a Acupuntura fosse restrita para sua classe. Durante esse período, 
a Medicina, por possuir um poder social hegemônico, criou diversas dificuldades 
para a regulamentação da prática da Acupuntura no Brasil, utilizando de seu po-
der como forma de censura. (ROCHA et al., 2015)

Em 1999, a Acupuntura teve outro marco de sua regulamentação a partir da 
Portaria nº 1230/GM do Ministério da Saúde, na qual a Acupuntura foi introduzida 
na tabela do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS). Em 2006, através da 
Portaria nº 971, o Ministério da Saúde aprovou a PNPIC no SUS, a qual reforçou a 
prática da acupuntura dentro do SUS destacando sua característica de promoção 
de saúde e prevenção de agravos de modo natural, com ênfase na escuta acolhe-
dora e no desenvolvimento de vínculo terapêutico com os pacientes e integração 
com o meio ambiente. (BRASIL, 2006)

A partir dos anos 2000, a Acupuntura foi crescendo e sendo cada vez mais re-
conhecida como uma prática eficiente para tratar problemas de saúde. Entretanto, 
a discussão para o uso exclusivo da classe médica e das demais profissões da área 
de saúde continuou aumentando no âmbito legal. Diversas ações jurídicas foram 
realizadas nesse período das partes médicas e não médicas com objetivo de regu-
lamentar o exercício da Acupuntura. (ROCHA et al., 2015)

história da acupuntura na bahia

O texto apresentado até aqui foi elaborado com a expectativa de favorecer a com-
preensão da história da Acupuntura na Bahia, que é o motivo deste capítulo. Para 
isso, foram realizadas algumas entrevistas com os próprios profissionais ou com 
familiares e pesquisa na internet de pessoas citadas pelos entrevistados. Quando 
não foi possível conciliar os horários dos entrevistados e entrevistadores, as per-
guntas foram enviadas e respondidas por escrito ou por mensagem de áudio. 
Algumas pessoas importantes chegaram a ser contatadas e não puderam conce-
der a entrevista. O tempo, objeto da história, também desafiou esse trabalho.

A introdução da Acupuntura na Bahia, mais especificamente em Salvador, co-
meçou no início da década de 1970 com a chegada de médicos e profissionais, em 
sua maioria chineses, a exemplo de Stephen Ten Weng Tio. Para saber mais da sua 
história, conversamos com seu filho, Marcos Tio, que solicitamente concedeu a 
entrevista no dia 26 de junho de 2021, pela plataforma Google Meet, aos autores 
deste capítulo.

Doutor Tio, médico cardiologista chinês com formação médica na China e 
Estados Unidos, teve o seu diploma revalidado pela Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública (EBMSP). Escolheu morar em Salvador a partir de uma opinião 
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de seu irmão que, ao conhecer a cidade, observou a semelhança geográfica entre 
Salvador e a sua cidade natal na China, especialmente a presença do mar, a ativi-
dade pesqueira e as condições climáticas.

Até meados da década de 1980, dr. Tio trabalhou como cardiologista. Por mo-
tivos pessoais, retornou à China para estudar a arte da Acupuntura e a Medicina 
Chinesa. Em 1983, retornou ao Brasil com um olhar mais diferenciado e experien-
te acerca das práticas médicas integrativas. No seu retorno à Bahia, Stephen Tio se 
aproximou de outros profissionais da área, principalmente dr. Lim. Começaram a 
se reunir aos finais de semana para discutirem e aprimorarem as técnicas da MTC.

Na década de 1980, o acesso à informação e a materiais como agulhas era 
muito limitado. Os materiais e livros precisavam ser importados, o que elevava 
significativamente o custo das práticas de Acupuntura. Aliado a isso, havia a ne-
cessidade de esterilizar as agulhas a fim de evitar a transmissão de doenças, como 
HIV, hepatite B e hepatite C. Stephen Tio começou a montar um consultório onde 
atendia pacientes com demandas de Cardiologia e da Acupuntura. Comprou uma 
autoclave e um forno com luz ultravioleta para solucionar a necessidade de este-
rilização das agulhas.

Marcos Tio, que seguiu os passos do pai e se tornou acupunturista, conta que 
os pioneiros da inserção da Acupuntura na Bahia enfrentaram resistência à prá-
tica da Medicina Chinesa. O contexto social de desinformação da população e o 
preconceito foram uma barreira importante imposta às novas práticas. Doutor Tio 
enviou cartas a convênios de saúde para que a Acupuntura fizesse parte da cober-
tura dos planos de saúde, os convênios responderam concordando com a oferta de 
Acupuntura, mas oferecendo um baixo valor por consulta.

A dedicação de Stephen Tio à Acupuntura não estava ligada ao lucro, mas sim 
à prática da MTC, à sua aprimoração e eficiência. Podemos afirmar que a paixão 
do dr. Tio e dr. Lim pela Acupuntura, os seus esforços e a dedicação foram a base 
para a instalação da Acupuntura em solo baiano.
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Figura 3 – Dr. Stephen Ten Weng Tio presidindo a formatura da primeira turma  
de Acupuntura na Bahia
Fonte: arquivo pessoal de Marcos Tio.
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Figura 4 – Carteira profissional do dr. Tio de médico acupunturista na China
Fonte: arquivo pessoal de Marcos Tio.

Em meados da década de 1980, profissionais de diversas áreas da saúde come-
çaram a se interessar pela emergente área de Acupuntura, dentre eles médicos, 
fisioterapeutas, farmacêuticos, professores de educação física e dentistas. Esses pro-
fissionais compuseram a primeira turma de Acupuntura da Bahia. Estudavam por 
material que era importado de outros países, muitas vezes em outras línguas. Para ser 
aprovado nesse curso, era necessário saber a localização dos pontos de Acupuntura 
e denominar cada ponto com a tradução do nome em chinês. Usualmente, para a 
prática de Acupuntura no Ocidente, é utilizada a nomenclatura de pontos da OMS.

Em 1986, ocorreu a formatura das duas primeiras turmas de Acupuntura da 
Bahia. Estavam presentes dr. Tio, sua esposa, Wendy Tio, dr. Argolo, dr. Lim, 
além de alguns representantes chineses. Essa formatura foi um marco impor-
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tante para a disseminação da Acupuntura na Bahia e nos estados do Nordeste, 
como Sergipe.

Figura 5 – Fotografia da formatura da primeira turma do curso de Acupuntura ministrado em 
Salvador (BA) sob a coordenação de dr. Tio e dr. Lim 
Fonte: arquivo pessoal de Marcos Tio.

Com um ensino passado de pai para filho, Marcos Tio se formou em Biomedicina 
pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e em Acupuntura pelo Instituto 
Mecca (Salvador, Ba). Marcos Tio conta que escolheu esse curso devido à presença 
da disciplina Acupuntura na grade curricular do curso e vem desenvolvendo a sua 
prática em Salvador. Coordenou por vários anos essa disciplina e o ambulatório de 
Acupuntura da FTC.

Ma To Chi foi outro pioneiro da prática de Acupuntura na Bahia e da difusão 
da cultura da MTC. Conversamos com um de seus seis filhos, Tales Ma, pela pla-
taforma Google Meet no dia 10 de julho de 2021. Nascido em Lhasa, no Tibete, 
região autônoma da China que fica ao norte do Himalaia, Ma To Chi chegou no 
Brasil com seus pais em 1962 em São Paulo, fugindo da guerra. Deixaram tudo para 
sobreviver. Em 1973, foi à Bahia visitar um amigo, conheceu a sua primeira esposa, 
mãe de Tales Ma, e decidiu ficar.
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Ma To Chi foi fundador e coordenador do Centro Cultural Brasil-China, loca-
lizado em Brotas, Salvador. No início dos anos 2000, decidiu expandir o centro, 
e Tales Ma, que segue a profissão do pai, quis participar. Criou, então, o Man Zu 
Dao – cujo significado, segundo Thales, é “caminho para a satisfação plena” – que 
atualmente funciona no bairro do Rio Vermelho em Salvador.

Nos anos 1980, Ma To Chi fez parte de um grupo de estudo em Acupuntura em 
Salvador, coordenado por prof. Decânio, sobre o qual falaremos a seguir. Com sua 
habilidade para leitura do mandarim, Ma To Chi traduzia para o grupo o material 
sobre Acupuntura vindo da China. A partir da leitura de textos clássicos, entendeu 
que havia benefício de associar à sessão da Acupuntura a aplicação da massagem 
de Tui Ná, que consiste em pressionar os pontos dos meridianos de Acupuntura, o 
que se tornou sua prática. Utilizava com frequência também em seus atendimen-
tos a pasta de gengibre, indicado pelos clássicos como anti-inflamatório.

Tales conta que, quando era criança e teve catapora, seu pai usou uma técnica 
que é feita na China – usou uma agulha quente para queimar o primeiro sinal, cha-
mado de “catapora-mãe”. Teve melhora, não tendo evolução da doença.

Ma To Chi ministrou cursos de Acupuntura e massoterapia para uma gran-
de quantidade de alunos. Ensinava que não precisa a pessoa sentir dor para ter o 
efeito da Acupuntura. Para ele, a agulha era a extensão da mão do acupunturista.

Para Tales, a disputa da categoria médica na defesa da Acupuntura como ato 
exclusivamente médico nunca interferiu no trabalho de seu pai ou no seu. Há 15 
anos, pratica Acupuntura seguindo a tradição do pai, associando a prática de in-
serção de agulhas com a massagem com as mãos. Dialoga com os pacientes sobre 
a filosofia chinesa, a partir de Lao Tse, Buda e Confúcio, e orienta a exercitarem 
o desapego, entendendo que não temos controle do mundo, à busca do caminho 
do meio e do equilíbrio, e ao exercício da disciplina para promoção da saúde física 
e mental. A escolha pelo equilíbrio nas decisões com disciplina nas ações torna a 
vida mais fácil, mais serena. Para ele, cada profissional de Acupuntura tem uma 
forma de trabalho; o que falta na cultura da Alopatia é a poesia, o entendimento 
da cosmovisão que filosoficamente embasa a MTC, do ser humano como micro-
cosmo dentro do universo.

Após a entrevista cedida por Tales Ma, os autores deste capítulo buscaram na 
internet informações sobre professor Decânio e sua relação com a Acupuntura. 
Foi identificado, assim, o dr. Ângelo Augusto Decânio Filho em página do site do 
Sindicato dos Médicos do estado da Bahia (MORRE..., 2012) e no livro de Hellio 
Campos sobre capoeira regional (2009).
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Figura 6 – Ma To Chi
Fonte: arquivo pessoal de Tales Ma.

Doutor Ângelo Augusto Decânio Filho foi fundador da Regional Bahia-Sergipe 
da União Nacional dos Profissionais em Acupuntura do Brasil, da qual foi profes-
sor. Nascido em Salvador, formou em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
(FMB) Universidade Federal da Bahia da (UFBA) na década de 1930. Especializou-
se em Acupuntura pela União Nacional dos Profissionais em Acupuntura do Brasil 
e participou como professor de Anatomia Aplicada à Acupuntura no primeiro 
curso de Acupuntura, promovido pela Regional Paulista da União Nacional de 
Profissionais em Acupuntura do Brasil.

Exerceu inúmeras outras atribuições na área médica, a exemplo de chefe de 
Clínica Cirúrgica do Hospital Santa Izabel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 
professor de Anatomia Humana da EBMSP, professor titular de Clínica Cirúrgica 
da EBMSP, cirurgião do Hospital Santo Antônio das Obras Sociais de Irmã Dulce, 
graduou-se em Medicina do Trabalho pela EBMSP.

Além da atuação como médico, teve papel importante na constituição da ca-
poeira regional, na qual era conhecido como “Mestre Decânio”. Foi discípulo de 
Mestre Bimba, com quem esteve ao lado desde 1938, estudando novos golpes e 
ajudando a aperfeiçoar o ensino da luta. Considerado a maior autoridade no mun-
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do sobre a capoeira regional de Mestre Bimba, foi também seu médico particular. 
Morreu em Sergipe em 2012 aos 88 anos. (CAMPOS, 2009; MORRE..., 2012)

Figura 7 – Dr. Ângelo Augusto Decânio Filho
Fonte: Mestre Bimba, a capoeira iluminada (2005).3

Outros nomes da Acupuntura na Bahia vieram se somar a partir do final da 
década de 1990 e início dos anos 2000. Doutor Durval Campos Kraychete é um dos 
importantes nomes da Acupuntura médica baiana. Médico anestesiologista e pro-
fessor da FMB/UFBA, enviou mensagens de áudio para os autores deste capítulo, 
respondendo às perguntas enviadas, em 9 de agosto de 2021.

Doutor Durval conheceu e se interessou pela Acupuntura na década de 1990. 
Em 1998, encontrou-se com o dr. Dirceu de Lavor Sales, então presidente da SMBA, 
que o incentivou a aprimorar seus conhecimentos na área e coordenar cursos de 
Acupuntura na Bahia.

Junto com dra. Patrícia Evelyne Alves, médica reumatologista e acupunturista, 
abriram o serviço de Acupuntura no Hospital Universitário Professor Edgard Santos 
(HUPES) de forma conjunta com o Ambulatório de Dor, que permanece ativo e in-
dependente até os dias de hoje, resultando em um grande ganho para a UFBA. O 
ambulatório promove uma integração entre a Medicina ocidental e a MTC.

3 Trecho disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1KyACBOPb-A.

https://www.youtube.com/watch?v=1KyACBOPb-A
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O dr. Durval começou a exercer Acupuntura na Bahia sob supervisão de 
médicos da SMBA e, na mesma época, abriu cursos e formou boa parte dos 
médicos acupunturistas da Bahia. Em 1998, foi formada a primeira turma de 
acupunturistas por dr. Durval. A cada dois anos, novas turmas com número 
oscilante de profissionais foram se formando. Para ele, os baixos valores pagos 
por planos de saúde é um dos motivos de desestímulo ao seguimento nesta 
área por médicos acupunturistas.

Outro ponto ressaltado pelo dr. Durval é o número limitado de publicações 
brasileiras na área. Apesar de ter idealizado a criação da Revista Médica Brasileira 
de Acupuntura, o baixo número de médicos acupunturistas brasileiros com mes-
trado e doutorado e a baixa produção científica impediram a realização desse 
projeto. Porém, acredita que os novos profissionais tendem a ser mais conscien-
tes em relação à necessidade de produção científica nessa área.

Renata Roseghini, uma das autoras deste capítulo, com uma trajetória de 
mais de 20 anos como acupunturista, colaborou com a nossa pesquisa sendo 
uma das entrevistadas. Ainda no final da década de 1990, Renata, biomédica 
formada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), não satisfeita 
com a racionalidade biomédica e por influência de alguns colegas e professo-
res da universidade, decidiu iniciar seus estudos em Acupuntura pela ABA em 
São Paulo, onde nasceu. Encontrou na MTC uma forma de pensar o indivíduo 
em sua integralidade, de modo que os conceitos de unidade (dao), polaridades 
(Yin-Yang) e cinco elementos aliados ao entendimento do processo saúde doen-
ça e o diagnóstico energético da MTC passaram a fazer sentido em sua vida. 
Nesta mesma época, iniciou as práticas corporais de Tai Chi Chuan e Lian Gong. 
No ano 2000, mudou-se para a Bahia, onde iniciou o atendimento clínico em 
consultório  particular.

Renata continuou seus estudos em São Paulo com aperfeiçoamento clínico 
na Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura (SOBRAPA) com dr. Delvo 
Ferraz e, em 2003, ingressou no mestrado em Imunologia pela UFBA, onde 
desenvolveu pesquisa com plantas medicinais e células tumorais. Neste mes-
mo ano, ingressou novamente no curso de especialização em Acupuntura da 
ABA/Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia (IBRAHO) em Salvador, 
coordenado pelo dr. Orley Dulcetti Jr, no qual passou a lecionar a partir de 
2006. As turmas eram formadas por profissionais de diversas áreas da saúde, 
incluindo médicos, biomédicos, enfermeiros, educadores físicos, fisioterapeu-
tas, psicólogos, dentre outros. O curso seguiu formando aproximadamente de 
15 a 20 alunos por ano, ao longo de 14 anos. Neste mesmo ano, passou a lecionar 
a disciplina de Bases de Terapias Complementares no curso de Biomedicina 
da EBMSP.
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Envolvida em atividades interdisciplinares de extensão e educação em saú-
de na Unidade de Saúde da Família do Candeal em Salvador, Renata passou a 
realizar Acupuntura auricular e sistêmica voluntariamente nesta unidade, com 
participação de estudantes da EBMSP em estágio observacional e pesquisa.

Em 2007, iniciou estudos de ciências chinesas pelo IBRAHO e complemen-
tou seus estudos de Medicina Chinesa, Tui Na e reflexologia podal na China. 
A partir de 2012, passou a realizar atividades diversas de práticas integrativas 
na comunidade Amazonas-Cabula/Salvador e na Unidade Básica de Saúde do 
Saboeiro. No ano seguinte, participou do I Encontro Nordestino de Práticas 
Integrativas e Complementares (PICS), o que considera um divisor de águas em 
sua vida. Encontrar profissionais comprometidos com a ampliação do acesso às 
PICS no SUS e com a ampliação do conceito de cuidado integrativo na saúde foi 
transformador. Desde então, vem participando ativamente em espaços de ex-
tensão, formação, pesquisa e assistência através da coordenação do Centro de 
PICS (CEPICS-BAHIANA), da participação na elaboração da Política Estadual de 
PICS da Bahia (PEPICS-BA) e participação nas redes de atores em PICS de Lauro 
de Freitas, Bahia (RedePICS-BA) e RedePICS Brasil, bem como da Associação 
Biomédica de Acupuntura (ABIOMAC).

Outra importante referência para a disseminação da MTC na Bahia foi 
Gutembergue Cruz do Livramento. Nascido em Itaité (BA) em 1968, faleceu 
repentinamente em 2019. Sua esposa, Fernanda Cristo do Livramento, foi entre-
vistada pelos autores deste capítulo no dia 1o de setembro de 2021 pela plataforma 
Google Meet.

Fernanda conta que o interesse de Gutembergue pela cultura chinesa se 
iniciou na adolescência, ficava fascinado pelos filmes de lutas com artes mar-
ciais. Tornou-se praticante do Kung Fu. Aos 15 anos, foi a um campeonato em 
São Paulo, quando sua habilidade como atleta e seu potencial como terapeuta 
foram observadas por um mestre. A partir de então, na década de 1980, fez várias 
viagens à China para estudar as artes marciais, a cultura chinesa, sua Medicina 
e práticas terapêuticas.

Na China, a sua formação em MTC incluiu seus principais métodos tera-
pêuticos – fitoterapia, dietoterapia, Tui Na, Acupuntura, moxabustão, e Qi 
Gong. O Qi Gong consiste em práticas milenares usadas para estimular, nutrir 
e canalizar o fluxo de energia na rede de meridianos do organismo humano, 
revitalizando o corpo e a mente. Na China, a prática corporal é considerada um 
pilar no cuidado em saúde e são comuns práticas como Tai Chi Chuan e Qi Gong 
ocorrerem nas praças.

Gutembergue estudou com mestres como Hu Shao Xiu, Zhang Xiu Lin, Chen 
Xiao Wang, Miguel Martin (Espanha). Como atleta de artes marciais, fazia  parte 
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da seleção brasileira e ganhou diversos prêmios em eventos internacionais. 
A sua primeira graduação foi em engenharia civil, mas logo identificou que não 
seria sua área de atuação como profissional. Para ele, os estudos em física lhe 
propiciaram conhecimento para compreender a MTC e sua integração com a 
Medicina ocidental.

Após sua formação na China, trouxe para Salvador todo o seu conhecimen-
to na arte da MTC, o que para ele era sua missão. Para que sua prática tivesse 
credibilidade, optou por fazer a graduação em Fisioterapia e especialização 
em Acupuntura pela Colégio Brasileiro de Acupuntura e Terapias Tradicionais 
(ABACO). Logo após terminar o curso, foi professor da escola, onde conheceu 
sua esposa, Fernanda. Ela relembra que, na aula, Gutembergue realizava prática 
de Qi Gong e estimulava aos alunos observar o movimento de energia no corpo 
para identificar o poder que essa energia mobilizada tem na produção de saúde 
do próprio corpo e do cuidado com o outro.

Durante a sua graduação em fisioterapia em Salvador, Gutembergue passou 
a dar cursos de Qi Gong, Kung Fu e Tai Chi Chuan. Em 2006, iniciou o atendi-
mento de Acupuntura em consultório. Em 2014, fundou o Instituto Brasileiro de 
Pesquisa, Medicina Chinesa e Qi Gong (IBRAPEQ), onde eram ofertadas aulas de 
artes marciais chinesas, atendimentos em Acupuntura e cursos de formação em 
MTC. A sua família colaborava com as atividades no instituto. A sua mãe era pro-
fessora de Qi Gong e Tai Chi Chuan; seu irmão, Evandro, instrutor de Kung Fu; 
sua esposa, Fernanda, e filha, Diana, prestavam atendimento em Acupuntura.

Gutembergue fez mestrado em Acupuntura e moxabustão pela Universidade 
da Espanha e mestrado em Medicina e Saúde Humana pela EBMSP sobre os 
efeitos do Qi Gong na pressão arterial e qualidade de vida em pacientes com 
hipertensão arterial de um projeto comunitário. Como professor, promoveu 
o ensino da Medicina Chinesa na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e 
Centro Universitário FIB. Realizou muitas palestras e cursos sobre Medicina 
Chinesa e saúde e foi presidente da Associação de Artes Marciais e Terapêuticas 
Chinesas do Brasil.

Gutembergue praticava Acupuntura e ensinava em diversos cursos. Segundo 
Fernanda, o que movia Gutembergue, que sentia que era sua missão, era praticar 
e difundir práticas corporais, como o Qi Gong, Kung Fu e Tai Chi Chuan, como 
mobilizadoras de energia vital e seu potencial para a promoção da saúde, pre-
venção de agravos e recuperação.
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Figuras 8 e 9 – Gutembergue Livramento
Fonte: arquivo pessoal de Fernanda Cristo do Livramento.

Nos últimos anos, muitos médicos e profissionais de saúde vêm contribuindo 
para a difusão e valorização da Acupuntura no cenário baiano. O dr. Luiz Queiroz 
– médico gastroenterologista, doutor em Medicina e Saúde Humana pela EBMSP 
– é especialista em Acupuntura pela ABA/IBRAHO desde 2005 e docente deste 
curso por 12 anos, no qual chegou a formar cerca de 150 pessoas. Colaborou com 
nossa pesquisa enviando para os autores deste capítulo mensagens de áudio.

Doutor Luiz considera que a formação em uma escola para não médicos fez 
toda a diferença para a sua visão ampliada da MTC e para a abertura da visão para 
outros horizontes. Utiliza a Acupuntura Tradicional de forma complementar em 
sua prática clínica de Medicina Integral. Ele avalia o campo de atuação para futuros 
médicos como muito bom, com boa aceitação dos pacientes e sem resistência por 
parte da comunidade médica. No entanto, possui ressalvas sobre cursos das esco-
las de Acupuntura médica que tiram a visão integral da Acupuntura Tradicional, o 
que acaba sendo, de certa forma, uma mutilação na visão integral da MTC.

Uma profissional que tem contribuído com a expansão da Medicina Chinesa 
fora de Salvador e em instituições do SUS e que recebem pacientes atendidos por 
convênio é a dra. Cristina Peres, médica concursada do município de Lauro de 
Freitas (BA), professora da pós-graduação em Acupuntura Médica da Associação 
Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA). Doutora Cristina enviou por escrito 
suas respostas às perguntas dos autores deste capítulo no dia 25 de agosto de 2021.

Sua vida na MTC se iniciou após uma lesão no quadril esquerdo que evolui 
com muita dor local e dificuldade de deambulação. Após diversos tratamentos 
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medicamentosos e fisioterápicos sem resposta ao quadro álgico, submeteu-se ao 
tratamento com Acupuntura, o que lhe proporcionou a recuperação total da mo-
bilidade, alívio das dores e melhora na qualidade de vida. Com a cura, decidiu que 
iria integrar esse conhecimento à sua prática clínica.

Foi então que fez formação na pós-graduação de Acupuntura Médica da 
Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) Regional Bahia, creditada 
pelo CMBA. Além disso, realizou outros cursos para ampliar seu arsenal terapêu-
tico, como o curso de craniopuntura de dr. Yamamoto e de Qi Mental.

Na sua opinião, devido ao processo de mercantilização do cuidado ao longo do 
tempo, a relação médico-paciente foi se deteriorando. Enfoca-se na doença e não 
no doente, e o indivíduo e suas aflições ficam secundarizados, ocorrendo cada vez 
mais a perda do papel milenar terapêutico da Medicina como arte de curar. A MTC 
vem agregar um outro olhar na forma de tratar, fazendo um resgate do tratamento 
com acolhimento, escuta qualificada, sem necessidade, na maioria das vezes, de 
intervenção medicamentosa para a melhora clínica do paciente.

A partir do momento em que passou a lecionar e com o objetivo de facilitar o 
entendimento e aquisição do conhecimento sobre MTC e sua integração com a 
Medicina ocidental, criou material didático que explana sobre a filosofia da MTC, 
hábitos de vida, respiração, atividade física, relação do sono e vigília, alimentação, 
de acordo com a teoria dos cinco elementos e o relógio biológico.

Ela também relata que não sofre resistência dos médicos de outras especiali-
dades em relação à Acupuntura e que faz parte do CMBA a função de divulgar a 
Acupuntura no meio médico. É muito importante a divulgação de informação cla-
ra, objetiva e de fácil acesso para toda a população para que mais pessoas tenham 
acesso à Acupuntura e se beneficiem com esta técnica minimamente invasiva e 
com resultados surpreendentes em poucas sessões.

A especialização em Acupuntura da AMBA – Regional Bahia está em sua décima 
quarta turma e é realizada em dois anos. A média de alunos matriculados é de 15 a 20 
alunos por ano, porém somente chegam a se formar por volta de 5 alunos por ano.

Em 2017, dra. Cristina iniciou o atendimento da prática de Acupuntura na 
Unidade de Saúde de Vida Nova em Lauro de Freitas (BA), cuja demanda vem 
crescendo anualmente. Em 2019, iniciou também o ambulatório em parceria pú-
blico-privada para pacientes do SUS.

Neste mesmo ano, a dra. Cristina passou a ministrar o curso de auriculoterapia 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com o Ministério 
da Saúde para habilitar profissionais de saúde da atenção básica a exercerem este 
tratamento nas unidades nas quais estão lotados e, então, ampliar a oferta desse 
tratamento minimamente invasivo para usuários do SUS. Esse curso foi ministra-
do em dezenas de cidades do país, possibilitando o acesso dos usuários do SUS 
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à Acupuntura e à consequente melhora dos parâmetros como glicemia, pressão 
arterial e peso; suporte na abstinência tabagística; redução do uso de medicamen-
tos; alívio de dores crônicas e distúrbios emocionais como ansiedade e depressão.

A dra. Cristina vê a Acupuntura como campo muito amplo de atuação, pois 
podem ser tratadas tanto de questões físicas – como dor lombar, dor cervical e 
enxaqueca – como também as questões emocionais como ansiedade e depressão. 
Fazendo a integração com a filosofia da MTC, é possível orientar os pacientes para 
mudanças de hábitos de vida que irão agregar na melhora da qualidade de vida, 
pois a Acupuntura apresenta o conceito ampliado de saúde e trata o paciente como 
um todo em seu meio. Desta maneira, seguindo os pilares do SUS, a Acupuntura 
vem para agregar no bem-estar físico, psíquico e social do paciente.

considerações finais

Seguindo a tendência do Brasil, a Acupuntura avançou como especialidade médica 
na Bahia. Atualmente, há 117 médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina 
da Bahia (CREMEB) com a especialidade, de acordo com dados fornecidos pela 
instituição em agosto de 2021. A partir de dados do CNES, havia 48 médicos 
acupunturistas registrados em agosto de 2021. Em relação a outras categoriais 
profissionais que contemplam a Acupuntura como especialidade, havia sete fisio-
terapeutas. A produção ambulatorial registrada indica que foram realizadas, em 
junho de 2021, 111 sessões de acupuntura com aplicação de agulhas, 319 sessões de 
ventosoterapia ou moxabustão na Bahia, 106 sessões de auriculoterapia.

Este resgate histórico contempla o relato de profissionais que trazem traje-
tórias distintas, mas que conseguem retratar minimamente o processo histórico 
de consolidação da Medicina Chinesa na região metropolitana de Salvador (BA). 
Alguns nomes importantes podem ter escapado desta construção, por motivos de 
dificuldade de acesso e limitação de tempo e de espaço no corpo do texto.

Fica bastante claro, no escopo introdutório e nas falas dos diversos entrevis-
tados, que a Acupuntura é apenas um dos importantes recursos da MTC, mas que 
necessita ser complementada pelos demais recursos das práticas corporais, dieté-
tica, fitoterapia, auriculoterapia, dentre outras.

Outro ponto importante é o aspecto multiprofissional que a Acupuntura pos-
sui, o que a torna reconhecida por diversos conselhos profissionais de saúde, e 
que também é alvo de disputas pela classe médica. A escrita deste trabalho deu-se 
também nesta configuração multiprofissional, o que tornou possível trazer esta 
discussão à tona.

Por fim, e não menos importante, faz-se necessário cuidar do aspecto da for-
mação dos futuros profissionais acupunturistas. Todos os entrevistados citados 
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atuam ou atuaram, de alguma forma, no campo da formação e têm como premissa 
básica a qualidade da formação para que seja assegurada a qualidade da execução 
da MTC em toda a sua complexidade e potencialidade.

Agradecemos aos entrevistados, que gentilmente contribuíram com suas 
lembranças para a construção coletiva deste capítulo. As palavras que se seguem 
constituem a dedicatória de Gutembergue na sua dissertação de mestrado defen-
dida na EBMSP em 2011. Consideramos esse texto muito sábio. Assim, finalizamos 
essa tentativa de demonstração da riqueza e do esforço coletivo para a constitui-
ção da MTC na Bahia e homenageamos singelamente o companheiro e mestre que 
nos deixou precocemente em fevereiro de 2019.

Dedico este trabalho a todos aqueles que, no passado ou presente, acre-

ditaram e se empenharam para que a Medicina se tornasse uma Ciência 

e Arte onde a reconstrução do ser humano de forma integral, corpo, men-

te e espírito, fosse o principal foco de recapacitação das forças inerentes 

a cada indivíduo para evitar o adoecimento ou se reabilitar dignamente 

deste. Que possamos ser os artistas e o fruto desta arte ao mesmo tempo. 

Que possamos aprender que a consciência pode modificar a estrutura da 

matéria e que o paradigma da Medicina futura possa se incluir entre os 

mecanismos de desenvolvimento da capacidade plena de cada Ser huma-

no, não somente tentando curar doenças, mas mostrando que o indivíduo 

também é capaz de estabelecer seus parâmetros de saúde e cura entregan-

do a cada um as condições para tal feito que vai além do medicamento 

ou da cirurgia, mas na percepção das capacidades intrínsecas a cada ser 

em harmonia com a força da Natureza. O Qigong e a Medicina Chinesa 

fazem parte deste processo como um conhecimento milenar e uma pode-

rosa ciência atual. Que nosso pensamento sobre Saúde não seja limitado 

pelo preconceito, pela indústria ou por interesses de grupos, mas que 

possamos ter escolhas verdadeiras de construirmos um mundo melhor e 

consequentemente uma Saúde melhor. (LIVRAMENTO, 2011, p. 6)
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introdução

No decorrer da história humana, todos os povos desenvolveram formas de lidar 
com a gestação, parto e saúde feminina. Esses saberes e formas de cuidado evoluí-
ram e se consolidaram como uma especialidade médica: Ginecologia e Obstetrícia. 
Essa especialidade constitui uma importante área da Medicina, que abarca desde 
a atenção básica, educação para a saúde e prevenção até o diagnóstico e tratamen-
to, ambulatorial e hospitalar, clínico e cirúrgico.

Por questões operacionais os autores optaram neste texto por enfatizar as in-
formações sobre a história da Ginecologia e Obstetrícia na Bahia no âmbito da 
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Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Sabemos que a história da Ginecologia e Obstetrícia na Bahia vai além dos eventos 
aqui relatados e possui diversos outros fatos e personagens que muito contri-
buíram para o desenvolvimento da especialidade no estado. Esses outros fatos e 
personagens serão abordados em trabalho posterior.

Iniciaremos a abordagem reconstituindo os fatos desde antes da chegada 
dos portugueses, tratando dos povos indígenas, passando posteriormente pelo 
Período Colonial e pela chegada da família real. Em seguida, abarcaremos os pe-
ríodos do Segundo Reinado e Brasil República e finalizaremos o capítulo com 
alguns fatos contemporâneos do contexto da especialidade.

A abordagem realizada no decorrer do capítulo ampara-se nas perspectivas 
históricas, sociais e culturais dos autores. Nesse sentido, a compreensão dos acon-
tecimentos que perpassam a história da Ginecologia e Obstetrícia baseia-se em 
uma percepção cujos aspectos objetivo e subjetivo são separados por uma linha 
tênue. O ser humano está sujeito a pensar, criticar e refletir, assim sendo, não te-
mos o objetivo de analisar de forma imparcial e acrítica os fatos que compõem a 
história dessa especialidade.

brasil pré-cabralino

De acordo com Gurgel (2009, p. 61), “todas as sociedades humanas padeceram de 
enfermidades e geraram hipóteses sobre suas causas e métodos para enfrentá-las 
[...], assim, criaram sua própria medicina”. Portanto, não foi diferente com os indí-
genas brasileiros, os quais, a partir da capacidade de percepção, observando a vida 
e a natureza, procuravam maneiras de explicar a fisiologia e enfrentar os adoeci-
mentos. (GURGEL, 2009)

Estima-se que a população de nativos brasileiros em 1500, ano da chegada 
dos portugueses, poderia chegar a até seis milhões de pessoas (CUNHA, 1992; 
DENEVAN, 1976 apud COIMBRA, 2005, p. 15), as quais dividiam-se em diversos 
grupos étnicos, linguísticos e culturais. Dessa forma, os cuidados com a saúde 
eram realizados e interpretados de modos diferentes, de acordo com as crenças, 
experiências, local e momento histórico específicos, estando diretamente relacio-
nadas com aspectos socioculturais de cada grupo. (GURGEL, 2009)

De modo geral, o período gestacional foi muito valorizado socialmente, sendo 
motivo de orgulho entre as comunidades originárias. Além disso, o trabalho de 
parto costumava ser rápido, com duração máxima de três horas, e fácil, conside-
rando as condições ideais de desenvolvimento saudável. (ENGELMANN, 1883)

Relata-se que o trabalho de parto era realizado de forma silenciosa e pri-
vativa, normalmente à margem de um riacho. Esse processo era conduzido 
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 exclusivamente pela gestante ou assistido por outra mulher da tribo, a qual pres-
tava assistência através da manipulação externa, servindo como apoio para a 
parturiente ou comprimindo seu abdome. (ENGELMANN, 1883) No entanto, con-
soante Paciornik (1983, p. 11), “mais de noventa por cento dos partos dar-se-iam 
espontaneamente, sem necessidade de auxílio”.

De acordo com Ludwig (1870 apud ENGELMANN, 1883, p. 54), as mulheres 
em condições mais naturais, no geral, estavam ajoelhadas ou agachadas durante 
a fase expulsiva do parto, “sendo governadas por seus instintos e não pelo pudor”. 
Embora Engelmann (1883, p. 60, tradução nossa) afirme que, no Brasil, as partu-
rientes preferiam estar “deitadas no chão ou em uma rede”,1 segundo Paciornik 
(1983, p. 45), “quando a dilatação está completa, a mulher sente vontade de se aga-
char, comprimir o abdômen, fazer força como se precisasse evacuar”. Desse modo, 
as mulheres sadias adotavam automaticamente a posição acocorada, a qual seria 
lógica para elas. É interessante analisar que essa prática apresenta um embasa-
mento fisiológico, pois ao se agachar aumenta-se o diâmetro do canal vaginal e da 
bacia óssea, descomprime-se o diafragma, o que aumenta a capacidade respirató-
ria, descomprime-se a veia cava e a artéria aorta abdominal, o que melhora o fluxo 
útero-placentário e conta-se com a ajuda da força de gravidade. Assim, facilita-se 
a saída do feto, diminuindo o tempo do período expulsivo e o número de lesões. 
(PACIORNIK, 1983)

Era frequente que, após o nascimento do bebê, a parturiente permanecesse 
na mesma posição até que a placenta fosse expelida. Caso a expulsão não ocorres-
se com facilidade, a pessoa que estivesse auxiliando o parto poderia interferir a 
partir da compressão do abdome, por exemplo. Após expelida, há relatos de que, 
a depender da ocasião, a placenta deveria ser comida, queimada ou enterrada. 
Ademais, entende-se que não havia prostração após o trabalho de parto e, nor-
malmente, a mulher já se levantava e se banhava nas águas do riacho, a fim de se 
limpar/purificar. (ENGELMANN, 1883)

período colonial

Durante o Período Colonial, a educação pública brasileira era extremamente pre-
cária e débil. Após o fechamento do Real Colégio das Artes e com a expulsão dos 
jesuítas do Brasil, em 1759, essa situação foi agravada, tornando o ensino formal 
quase inexistente. De acordo com Britto (2011, p. 3), essa foi uma estratégia de 
Portugal para dificultar o crescimento cultural do país e controlar os “anseios liber-
tários” da população da colônia. Dessa forma, a instrução e a formação de médicos 

1 “Recumbent on the ground or in a hammock”.
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permaneceram centralizadas em Portugal, em especial na Faculdade de Medicina 
de Coimbra, inviabilizando a autonomia intelectual brasileira. (MARTINS, 2004)

Evidencia-se, desse modo, que entre os séculos XVI e XVIII, o Brasil não pos-
suía instituições de ensino superior. Assim, a Medicina brasileira dependia de 
físicos (termo referente a médicos clínicos) e cirurgiões, formados em Portugal. Os 
poucos profissionais que vinham para o país encontravam diversas dificuldades, 
tendo de se adaptar aos problemas de saúde mais frequentes da Colônia, à convi-
vência com outras práticas e à falta de estrutura. Além disso, tinham um acesso 
limitado a determinados medicamentos e necessitavam atender um número cres-
cente de pessoas que buscavam cuidados de saúde. (VIOTTI, 2012)

Segundo Moniz (1923), os médicos e os cirurgiões enfrentavam ainda outro de-
safio: conquistar a confiança dos brasileiros. Para isso, precisavam disputar por 
área de atuação com sangradores, parteiras e benzedores, que empregavam rituais 
e práticas indígenas e africanas aceitas socialmente. (MONIZ, 1923)

Nesse cenário diverso e multicultural as práticas direcionadas aos cuidados 
femininos eram desempenhadas sobretudo pelas parteiras, também conhecidas 
como comadres ou aparadeiras, as quais realizavam a “arte de partejar”. (BRENES, 
1991, p. 135) O parto era considerado um evento íntimo de mulher para mulher, 
estando enraizado em uma rede de solidariedade feminina. (BARRETO, 2008; 
PALHARINI, FIGUEIRÔA, 2018)

O conhecimento necessário para partejar era ensinado de geração em geração, 
a partir da experiência de terceiros ou da vivência da mulher com os próprios fi-
lhos. (BARRETO, 2008) As atividades das comadres não se restringiam ao parto 
em si, uma vez que amparavam o bebê no momento do nascimento, realizavam 
os primeiros cuidados com a criança e aconselhavam a mãe sobre como proceder. 
Além disso, dada a moral religiosa e social da época, também atentavam para o 
cuidado íntimo feminino, orientando sobre questões como doenças, menstruação, 
tratamento de infertilidade e métodos abortivos. Algumas também faziam exames 
médicos legais para comprovar a “virgindade de mulheres”. (MARTINS, 2004)

Em relação ao momento do parto, as parteiras tinham autorização para fazer 
uso, quase que exclusivamente, de seu conhecimento e de suas mãos, sendo vetado 
o uso de medicamentos ou drogas, intervenções cirúrgicas ou uso de equipamen-
tos cirúrgicos. A lei previa a assistência de um cirurgião em casos de nascimento 
mais complicado que necessitassem de intervenções medicamentosas ou cirúrgi-
cas. Além disso, as parteiras só poderiam realizar intervenções cirúrgicas, como 
uma cesariana, se ocorresse óbito materno. (BUENO; TORTATO, 2018)

Constata-se, assim, uma dinâmica de poder entre os ofícios de cura na Colônia. 
No topo, estavam os físicos que, aos olhos da sociedade, empregavam uma análise 
biológica e um raciocínio científico na arte de curar. Abaixo, estavam os cirurgiões 
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que trabalhavam com as mãos, função considerada essencialmente mecânica, por 
isso, menos intelectual. Por fim, havia as parteiras, barbeiros e sangradores que 
também desempenhavam um ofício manual. (BARRETO, 2008)

Durante o século XVIII, houve a disponibilização de manuais de parto, a maior 
aquisição e aplicação de conhecimentos anatômicos e fisiológicos – os quais em-
basavam as práticas médicas e cirúrgicas – e o uso de técnicas desenvolvidas para 
esses fins. (BARRETO, 2007)

Vale pontuar que o período colonial se estendeu do século XVI até o início 
do XIX, então é de se esperar que o cenário não se mantivesse idêntico ao lon-
go dos anos. Dessa forma, ocorreu uma progressão de tarefas desempenhadas 
pelos homens no momento do parto e uma transformação das funções de par-
teiras. Inicialmente, a arte de partejar era desempenhada e herdada com base na 
tradição, mas depois tornou-se alvo de regulamentação pela metrópole. Também 
houve um avanço na atuação dos cirurgiões no parto, sendo este um papel que se 
alterou com o tempo, visto que, inicialmente, os conhecimentos destes profissio-
nais eram de base empírica, semelhante ao que se via com as parteiras.

chegada da família real – fundação da faculdade de medicina

Em 29 de novembro de 1807, fugindo da invasão do exército de Napoleão 
Bonaparte, a família real e a corte portuguesa embarcaram na nau Príncipe 
Regente rumo ao Brasil. A partir desse momento, a relação entre metrópole e 
colônia foi modificada, o que alterou a história nacional de forma permanente. 
(BRITTO, 2003, 2011)

Em 1808, d. João desembarcou na Bahia com, dentre outros acompanhantes, 
o conselheiro e cirurgião-mor dos exércitos do reino, José Correia Picanço. Diante 
da inexistência de instituições de educação, o ilustre médico sugeriu ao prínci-
pe regente a fundação de um curso médico-cirúrgico no Hospital Real Militar, no 
Largo do Terreiro de Jesus. (BRITTO, 2011) Dessa maneira, em 18 de fevereiro de 
1808, foi criada a Escola de Cirurgia da Bahia. O curso durava quatro anos e pre-
tendia o ensino de Cirurgia, de Anatomia e de Arte Obstétrica. Contudo, apesar da 
determinação do ensino de Obstetrícia, não foi admitido nenhum professor para 
ensinar essa disciplina. (MONIZ, 1923) Constata-se, assim, que a cadeira de cuida-
dos femininos foi negligenciada durante a fundação da instituição.

No ano de 1815, a Escola de Cirurgia da Bahia passou por sua primeira refor-
ma, realizada pelo dr. Manuel Luiz Alvares de Carvalho. Nesse período, o Colégio 
Médico-Cirúrgico da Bahia foi instalado no Hospital da Santa Casa da Misericórdia 
e o tempo de duração do curso foi ampliado para cinco anos. Além disso, houve 
um aumento no número de disciplinas ofertadas com a criação das cadeiras de 
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Obstetrícia, oferecida no quarto ano, e de Medicina Prática e Obstetrícia, oferecida 
no quinto ano. (BRITTO, 2011; MONIZ, 1923) Todavia, foi apenas em 1818 que o en-
sino da arte obstétrica se iniciou, sendo o professor Manuel da Silveira Rodrigues 
nomeado lente da Instrumentação Cirúrgica e Obstetrícia e o professor José Avelino 
Barbosa, lente de Medicina Prática e Obstetrícia. (BRENES, 1991) É interessante 
pontuar que, nesse período, os cuidados femininos restringiam-se às práticas obs-
tétricas, não sendo mencionada a Ginecologia como uma especialidade.

Embora houvesse docentes com competência profissional reconhecida, o ensi-
no de Obstetrícia era bastante deficitário, “[...] tendo em vista a falta de instalações 
adequadas, livros e material didático, o que tornava as aulas uma monocórdica lei-
tura de tratados e compêndios, não tendo os alunos nenhum aprendizado prático 
[...]”. (MARTINS, 2004, p. 145) Além disso, o Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia 
não possuía instrumentos comuns à prática da Obstetrícia, como o fórceps de 
Levret, o que evidenciava o “[...] descompasso entre a prática da medicina da mu-
lher no Brasil e aquela exercida nos centros europeus”. (MARTINS, 2004, p. 145) 
Desse modo, mesmo que, nessa época, o ensino médico tenha se consolidado no 
país constata-se uma negligência por parte da Escola de Cirurgia da Bahia com a 
saúde feminina.

Se por um lado o ensino e prática dos cuidados obstétricos no espaço aca-
dêmico era precário por outro as mulheres baianas não ficaram sem os devidos 
cuidados, permaneciam fiéis aos “tradicionais ritos do parto” e recorriam às 
parteiras quando necessitavam de cuidados. (BARRETO, 2008, p. 910) Portanto, 
desde os tempos imemoriais da história da população brasileira até as primeiras 
décadas do século XIX os cuidados com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 
baianas e brasileiras esteve fora do âmbito da Medicina convencional. No decorrer 
do século XIX os discursos médicos sobre o parto e a natureza feminina passaram 
a desprestigiar as “comadres” e parteiras a partir de um enfoque nos estudos ana-
tômicos, patológicos, fisiológicos e clínicos, em consonância com as tendências 
europeias. Essas mudanças foram mais significativas em relação ao parto e à dis-
ciplina higiênica dos corpos, sendo a hegemonia das parteiras progressivamente 
questionada pelos “homens da ciência”. (BARRETO, 2008, p. 905)

Nesse contexto, foi difundida e consolidada uma visão biológica acerca do 
feminino. A mulher passou a ser reduzida às transformações de seu corpo, a 
exemplo da menstruação e da menopausa, vistas, muitas vezes, como patológi-
cas. (MARTINS, 2004) De forma gradativa, a Medicina articulou-se com diferentes 
esferas sociais, produzindo uma nova visão sobre a mulher, sua relação com seus 
filhos e maridos e seu papel de “esposa-mãe-dona-de-casa”. (BRENES, 1991, p. 137) 
Ao mesmo tempo que o corpo poderia ser um fardo para a existência feminina, 
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fonte de sofrimento e suscetível aos prazeres sexuais, poderia ser uma dádiva se se 
reservasse à maternidade, seu destino natural. (MARTINS, 2004)

Os médicos – os textos desse período não mencionam médicas – sobretudo os 
que realizavam cuidados obstétricos e ginecológicos, passaram a desempenhar o 
papel de representantes dos conhecimentos científicos e foram “[...] respeitados 
e incorporados aos meios sociais […] como especialistas em assuntos de saúde e 
das doenças” e também “[...] como conselheiros da arte de bem viver”. (MARTINS, 
2004, p. 15) Ao estudar os corpos femininos, a partir de um saber institucionali-
zado, esses profissionais se auto nomearam “especialistas da mulher”, afirmando 
que, para além dos estudos científicos, era necessário estabelecer um conjunto de 
normas e regulações para que as mulheres não se desvirtuassem de sua natureza. 
Desse modo, o corpo feminino, “frágil e suscetível a fortes emoções”, deveria ser 
“domesticado” e “resguardado” para estruturar uma família moral, baseada na boa 
educação de seus filhos homens, o futuro da nação brasileira. (MARTINS, 2004)

Assim, evidencia-se que, apesar dos avanços concebidos com a chegada da fa-
mília real ao Brasil e a fundação de uma instituição de ensino superior na Bahia, 
a aquisição de conhecimentos científicos e biológicos promoveu uma maior res-
trição à corporalidade e atuação feminina. A consolidação dos discursos médicos 
silenciou ainda mais suas vozes, retirando o protagonismo histórico exercido por 
mulheres como as parteiras e exercendo maior controle sobre seus corpos.

segundo reinado

O Segundo Reinado (1840-1889), sob o governo de d. Pedro II, foi caracterizado 
por diversas mudanças na política brasileira. Nesse período, a Medicina sofreu 
reformulações marcantes e, assim, a área de Obstetrícia e Ginecologia começou a 
ganhar maior destaque.

Após o ano de 1832, quando a Escola de Cirurgia da Bahia se tornou a Faculdade 
de Medicina da Bahia, houve o aumento da duração do curso de cinco para seis 
anos. Além disso, a cadeira de Operações – nomenclatura utilizada para dividir 
componentes curriculares na época, sendo cada cadeira ocupada por um pro-
fissional renomado da área – sofreu subdivisões em “Operações e aparelhos” e 
“Partos e moléstias de mulheres pejadas e paridas e de recém-nascidos”. Esta últi-
ma recebeu o lente dr. Francisco Marcelino Gesteira, o qual já ministrava a cadeira 
de Operações no ano de 1829. (COSTA, 2007)

Em 1854, a segunda reforma para o curso de Medicina foi realizada. Conhecida 
como a Reforma Bom Retiro ou Couto Ferraz, foi oficializada no Decreto n° 1.387, 
de 28 de abril, dirigida pelo ministro do Império, Couto Ferraz. Entre as mudanças 
estabelecidas, cita-se a anexação dos cursos de Farmácia e Obstetrícia, com dura-



história da medicina522

ção de três e dois anos, respectivamente, que até então eram separados do curso 
médico. (COSTA, 2007) O curso de Obstetrícia era voltado para as mulheres e con-
sistia em curso de Partos e seu posterior exame prático, com duração de dois anos 
e exigência mínima de saber ler e escrever. Por outro lado, o curso de Farmácia du-
rava três anos e os alunos eram submetidos a exames preparatórios de aritmética 
e francês. (MONIZ, 1923) Isso possibilitou um alicerce no meio científico possi-
bilitando discussões sobre o cuidado com o corpo feminino, o que, até então, se 
encontrava praticamente ausente. Apesar do meticuloso planejamento a reforma 
foi bastante criticada devido ao seu caráter menos liberal, exigindo, por exemplo, 
a aprovação do estudante em aritmética, geometria e francês. (COSTA, 2007)

A reforma previa a inserção da prática clínica obstétrica nas enfermarias da 
Santa Casa da Misericórdia da Bahia e também a realização de alguns procedimen-
tos obstétricos como o uso de clorofórmio nos partos, aplicação de tipos de fórceps 
distintos, realização de operações cirúrgicas, versão e craniotomia. (MARTINS, 
2004) No entanto a realidade foi a perpetuação de um estudo meramente teórico, 
sobretudo na Obstetrícia e na Ginecologia, vista como uma subárea da Obstetrícia. 
A Reforma Bom Retiro demonstrou uma preocupação maior com a mudança cur-
ricular do que com o modo de execução do curso. Como exposto pelo dr. Antonio 
José Alves (1858), em vez de aperfeiçoar a reforma dos estatutos, o ensino “trou-
xe-nos promessas que ainda ha quatro annos se não realizaram. Prometteu-nos 
estudos praticos e deu-nos professores theoricos”. (PEREIRA, 1883, p. 17) Entre os 
fatores contribuintes para que essa inserção não ocorresse, destaca-se a perpetua-
ção da cultura patriarcalista colonial, que afastava as mulheres do atendimento 
médico. Além disso, havia uma cultura enraizada de segregação entre o homem e 
a mulher. Desse modo, o ato de um homem entrar em uma enfermaria para exami-
nar intimidades femininas era socialmente considerado abominável e repulsivo. 
(BARRETO, 2005) Até a primeira metade do século XIX houve registro de apenas 
um atendimento a parturiente nas enfermarias da Santa Casa da Misericórdia da 
Bahia (BARRETO, 2005) e entre os anos de 1852 e 1853, foram relatados três casos 
(SILVA, 2011), o que revela a baixa procura populacional ou falta de aceitação pelo 
atendimento ginecológico/obstétrico hospitalar.

Se por um lado foi bastante criticada, por outro a reforma apresentou alguns 
avanços, a exemplo do curso de partos teórico-prático ministrado pelo dr. Gordilho 
em 1856. (MONIZ, 1923) Nele, o professor buscava ensinar aos alunos os aspectos 
mais relevantes que envolviam um parto, tais quais: saber a apresentação e posi-
ção fetal, palpação, toque e auscultação, bem como realizar uma boa investigação 
clínica da parturiente. (SILVA, 2011)

Em 1875, o renomado cirurgião Adriano Alves de Lima Gordilho, posterior-
mente Barão de Itapuã, foi transferido da cadeira de Anatomia para a cadeira 
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de Partos. (MONIZ, 1923) Cabe destacar que, nesse momento, o curso de Partos 
envolvia partes práticas e teóricas. A ocupação da respectiva cadeira atra-
vés de transferência e não via concurso demonstra parte do desinteresse pela 
Obstetrícia à época e também o fato de ainda não estar sedimentada como área 
de atuação específica. (MARTINS, 2004) Em 1879, foi realizada a quarta reforma 
no ensino médico, a qual ocorreu em etapas e foi finalizada apenas em 1884. 
Desse modo, por meio do Decreto no 7.247, em 19 de abril de 1879, a reformula-
ção dos estatutos declarou maior liberdade de frequência nas faculdades; direito 
a repetição de matéria, inserção da docência livre e direito das mulheres a se 
inscreverem nos cursos. (COSTA, 2007) Nesse contexto, a reforma de 1879 ou 
Reforma de Ensino Livre (SILVA, 2011) colocou a Ginecologia em um novo pata-
mar pois apesar de continuarem na mesma cátedra (cátedra de Partos) o estudo 
foi separado em duas disciplinas: Obstetrícia e Ginecologia, anteriormente vistas 
como componentes únicos. Apesar disso, a Ginecologia continuou em segundo 
plano e sua institucionalização foi apenas administrativa. A Obstetrícia conti-
nuou a dominar durante a década de 1880 devido ao fato de que as disciplinas 
focaram muito mais no parto, puerpério, gravidez e doenças de recém-nascidos, 
menosprezando as doenças ginecológicas e práticas preventivas – praticamente 
ausentes no período.

Vale destacar que, durante todo o curso, a prática de partos era baseada no uso 
de manequins. (MARTINS, 2004) Assim, o médico se formava sem ter presenciado 
um único parto durante sua graduação. Isso era bastante prejudicial à Medicina 
cotidiana, uma vez que muitos profissionais se formavam repletos de insegurança 
e incapazes de dar assistência a um parto. Tal fato pode ser comprovado pela ex-
periência do dr. Afrânio Peixoto. Há relato que Peixoto, recém-formado, possuía 
boa fama devido a aparelhos provenientes da Europa, como o fórceps. Entretanto, 
ao ser chamado para um parto deparou-se com o medo e a inexperiência, não sa-
bendo o que fazer na prática e relatando nunca ter usado a instrumentação nova. 
(MARTINS, 2004)

Apenas em 1876, o dr. Gordilho, responsável pela cadeira de Partos, autori-
zou a criação da enfermaria de partos e moléstias para mulheres na Santa Casa 
de Misericórdia da Bahia, que não era específica para Obstetrícia. Esse local era 
precário, sujo, pouco ventilado e superlotado (MARTINS, 2004), o que afastava a 
“elite” brasileira. Assim, a população atendida nesses lugares era composta, ma-
joritariamente, por mães solteiras, escravizadas, prostitutas e mulheres pobres. 
(PALHARINI; FIGUEIRÔA, 2018) Apesar desse cenário, as enfermarias possibilita-
ram aos estudantes de Medicina o aprendizado em relação à realização de exames, 
reconhecimento de posições e apresentações do feto, uso dos instrumentos obsté-
tricos e cirurgias da área. (MARTINS, 2004)
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Ainda no âmbito da Ginecologia e Obstetrícia, destaca-se a Reforma Sabóia 
(1882), que consolidou a separação da Obstetrícia e da Ginecologia estabelecida, 
mas não colocada em prática na reforma de 1879. Além disso, o curso de obste-
trícia sofreu ampliação, inserindo-se em sua matriz curricular Física, Química, 
Anatomia Descritiva, Fisiologia, Obstetrícia Teórica, Farmacologia e Clínica 
Obstétrica e Ginecológica. (MONIZ, 1923)

Nesse cenário de consolidação da formação médica, buscou-se normati-
zar a profissão das parteiras. Para isso, em 1832, foi criado um Curso de Partos, 
ministrado pela FMB, e somente os aprovados poderiam exercer a profissão. As 
candidatas, precisavam ter, no mínimo, 16 anos, apresentar “[...] atestado de bons 
costumes passado pelo Juiz de Paz da freguesia onde residissem, saber ler e escre-
ver corretamente e pagar 20$000 réis pela matrícula”. (BARRETO, 2008, p. 907) 
Essas regras demonstram que o curso não incluía a maioria das parteiras infor-
mais da época, pois era oneroso e exigia alfabetização.

O curso passou por modificações ainda mais restritivas, a partir do Decreto 
nº 1.387, de 28 de abril de 1854, sendo necessário o domínio do francês e das 
quatro operações matemáticas básicas, bem como idade mínima de 21 anos para 
ingresso e necessidade de aprovação do pai ou do marido, caso a candidata fos-
se solteira ou casada, respectivamente. (BARRETO, 2008) De modo geral, esse 
curso não foi efetivo e, embora, no Rio de Janeiro, houvesse intensa fiscalização, 
isso não ocorria na Bahia. Assim, houve a permanência do trabalho de partei-
ras informais e apenas duas mulheres se diplomaram ao longo do século XIX. 
(BARRETO, 2008)

Cabe salientar ainda que, para obter apoio da população, a partir de 1849, 
muitos médicos utilizaram jornais, folhetos e periódicos como ferramentas de 
divulgação da Obstetrícia e da Ginecologia. Dentre eles, destaca-se O Prisma e 
O Mosaico, nos quais anunciavam seus serviços e publicavam relatos de casos inu-
sitados a fim de convencer a população a frequentar serviços médicos. Esses atos 
contribuíram para a deslegitimação do papel das parteiras. (BARRETO, 2008)

Deve-se, também, destacar o papel que os médicos da Escola Tropicalista 
Baiana tiveram, especialmente, a partir de 1860. Pautando-se no ideário positivis-
ta, esses profissionais afirmavam que as parteiras eram um atraso que os impedia 
de se estabelecerem no ramo da Obstetrícia e Ginecologia. (BARRETO, 2008)

Em consonância com o discurso da medicalização do feminino, inúmeros 
preceitos patriarcais e estigmatizadores foram defendidos pelos médicos. Nesse 
período, era comum atribuir corrimentos vaginais e doenças uterinas e ovarianas a 
excessos sexuais, masturbação e leitura excessiva de romances. (MARTINS, 2004) 
Tais ideologias podem parecer irreais e ilógicas, mas foi a mentalidade que se pro-
pagou, durante a maior parte do século XIX. Associado a essa conjuntura, havia 
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uma crença social de que os médicos eram imprescindíveis para garantir a defesa 
da mulher de si mesma e contra a sua “natureza instável”. (MARTINS, 2004)

Nessa perspectiva, as teses de conclusão de curso demonstravam interesse so-
bre aspectos fisiológicos e sociológicos que rodeavam a mulher do século XIX, a 
exemplo da conceituação do papel social da mulher, da sua anatomia e fisiologia 
(MARTINS, 2004), bem como sobre parto, afecções uterinas, gravidez e eclampsia. 
(SILVA, 2011) Apesar da mentalidade patriarcal e retrógrada presente nas teses – 
como é evidenciada no trabalho do dr. Hildebrando José Batista, em que o ideal 
de fragilidade do ser feminino se perpetua na afirmação de que perturbações ova-
rianas estão intimamente ligadas à possibilidade de uma mulher cometer crimes, 
já que o ovário possui uma conexão com o cérebro feminino (SILVA, 2011) – esses 
estudos foram fundamentais para a descrição anatômica e biológica do corpo fe-
minino. Dessa forma, assuntos como menstruação e puberdade começaram a ser 
amplamente discutidos, abrindo margem para questões sobre a mulher que antes 
não eram analisadas. No que tange o corpo feminino, por exemplo, observa-se um 
aumento gradativo de teses entre 1850 e 1889, em especial entre 1880 e 1889, pe-
ríodo que coincide com a separação entre Obstetrícia e Ginecologia. (SILVA, 2011)

brasil república

Posteriormente à instalação do regime republicano, em uma nova reforma do en-
sino, foi restabelecida a autonomia didática das faculdades de Medicina, a partir 
do Decreto no  8.661, em 5 de abril de 1911. Determinou-se que os cursos de Ciências 
Médicas e Cirúrgicas, de Farmácia, de Odontologia e de Obstetrícia deveriam ser 
ofertados nas faculdades de Medicina. À vista disso, a legitimação da Ginecologia 
e da Obstetrícia no país foi favorecida, ao passo que, entre outras alterações na 
grade curricular, institui-se a cátedra de Ginecologia, fomentando o estudo de 
particularidades e patologias femininas de maneira desvinculada da Obstetrícia. 
Antes disso e após a reforma de 1879, a Ginecologia já era uma disciplina à parte da 
Obstetrícia, mas as duas compunham a mesma cátedra no curso médico até então. 
(COSTA, 2007)

No século XIX, perdurava a concepção da natureza feminina atrelada à mater-
nidade e aos cuidados com residência, marido e filhos. Sob essa ótica, era cerceada 
a liberdade acadêmica e profissional da mulher por meio de discursos médicos e 
sociais, uma vez que o dever de ser mãe e cuidadora do lar poderia ser posto em 
perigo caso as mulheres tivessem perspectivas futuras relacionadas a estudos ou 
escolha de uma profissão. Tal mentalidade misógina impunha valores e compor-
tamentos às mulheres, que, por muito, foram impedidas de extrapolar a chamada 
educação ornamental, cujos ensinamentos promoveriam um adequado exercício 
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do papel de dona de casa. (SILVA, 2011) Para além das limitações profissionais, o 
“ideal de mulher” ditava às mulheres um padrão estético de difícil alcance. Todas 
essas restrições eram perpetuadas por meio da imprensa, da Igreja Católica, de 
maridos, pais e filhos e, até mesmo, da própria população feminina da época.

Embora houvesse mulheres que apoiassem ideias feministas europeias na luta 
pela emancipação, na maioria era perpetuado o pensamento de que o amor e o sa-
crifício pela manutenção do lar e da subordinação ao pai, ao marido, aos irmãos e 
aos filhos era um objetivo a ser alcançado. (AMARAL, 2008) A concepção de mulher 
como “macho imperfeito”, cujos órgãos genitais não se desenvolveram adequada-
mente, sendo o útero e os ovários vistos como uma versão interna dos testículos e 
do pênis (PLAUT, 1959), justificava a violência de gênero e implicava uma busca 
incessante para compensar esse aspecto através da adequação a moldes.

Todavia, nas últimas décadas do século XIX, em consonância às reestrutu-
rações do ensino médico, ainda que atrelada a juízos conservadores dos séculos 
passados, a sociedade brasileira via-se diante de transformações em diversos 
aspectos sociais. Destacam-se, nesse período, mudanças concernentes à repre-
sentatividade feminina no campo de atuação das ciências médicas e cirúrgicas, 
foram observadas mudanças sociais na busca pelos direitos femininos, destacan-
do-se o discreto poder de decisão das mulheres acerca do futuro. Nesse cenário, 
algumas mulheres, sobretudo as pertencentes a famílias socioeconomicamente 
favorecidas, puderam escolher seguir uma carreira profissional e não apenas viver 
para as atividades domésticas. Dessa forma, após muita luta por emancipação, as 
mulheres conquistaram o início do que, mais tarde, tornou-se uma autonomia sig-
nificativa no âmbito da educação: a possibilidade de ingresso no ensino superior.

De acordo com Silva (2011), a presença feminina na graduação médica era 
controversa. A autora aponta que o ensino das ciências médicas era um espaço 
marcadamente misógino que considerava a mulher intelectualmente inferior aos 
homens e incapaz de exercer atividades desvinculadas da maternidade. Além 
disso, as recém-ingressas no meio científico continuavam responsáveis pela ma-
nutenção do lar e pelos cuidados com marido e filhos.

É importante salientar ainda que a produção de conhecimento científico por 
mulheres, mesmo pequena, e a maior autonomia feminina restringia-se às classes 
médias e abastadas da época. No acervo da FMB, Silva (2011) localizou seis teses 
escritas por médicas formadas nessa faculdade no período entre 1879 e 1894, sen-
do a inaugural, em 1887, elaborada por Rita Lobato Velho Lopes, primeira mulher a 
concluir o curso médico no país. Todas essas teses se relacionavam à saúde da mu-
lher: Paralelos entre os métodos preconizados na operação cesariana – Rita Lobato 
Velho Lopes (1887); A ovariotomia e suas indicações – Anna Machado Marinho 
Falcão (1890); Os methodos antisepticos em Obstetrícia – Ephigenia Veiga (1890); 
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Anomalias do cordão umbilical: sua influencia sobre a gravidez e o parto – Amélia 
Pedrosa Benebaim (1890); Hemorrhagias puerperaes – Glafira Corina de Araújo 
(1892); Breves noções sobre a raspagem uterina – Francisca Barreto Praguer (1893).

São notórias as semelhanças entre algumas dessas teses e as escritas por ho-
mens, havendo, no entanto, certo caráter militante, mesmo que discreto. Esse 
aspecto demonstra maior compreensão da mulher em sua integralidade e uma 
preocupação com a melhoria da qualidade de vida feminina. (SILVA, 2011)

 Francisca Praguer destaca-se entre as autoras como atuante na luta feminista. 
A médica baiana, conforme Rago (2008), foi a primeira mulher a ocupar o cargo 
de professora da FMB e, também, a primeira redatora da Gazeta Médica da Bahia. 
Valendo-se de jornais e revistas, Praguer teceu críticas a concepções de desigual-
dade entre gêneros e defendeu os direitos políticos femininos bem como a luta 
pela redefinição de valores morais que coibiam a liberdade feminina. Francisca 
Praguer dedicou sua carreira às áreas de Ginecologia e Obstetrícia, prestando ser-
viços na enfermaria de partos do Hospital Santa Izabel e, após defesa de tese, na 
Maternidade Climério de Oliveira. (RAGO, 2008)

O protagonismo das primeiras médicas formadas pela FMB foi fundamen-
tal para a inserção de outras mulheres da sociedade soteropolitana no ambiente 
acadêmico. A partir de 1930, apesar de ainda limitado, houve um aumento consi-
derável e progressivo no número de médicas formadas pela FMB. Inicialmente a 
especialização dessas mulheres era majoritariamente ligada às áreas do cuidado 
feminino ou infantil, destacando-se a área de Ginecologia e Obstetrícia. Assim, 
em uma especialidade historicamente marcada por professores catedráticos de 
grande renome, aos poucos as mulheres foram conquistando seu espaço. Desse 
modo, em especial a partir de 1980, percebeu-se um aumento expressivo na quan-
tidade de ingressantes do sexo feminino, aproximando-se do número de homens 
ingressos. Na história recente da FMB podemos perceber algumas turmas de for-
mandos com maior presença feminina que masculina em seu quadro discente. 
(ALENCAR, 2013)

No início do século XX, perdurava o receio em relação a mudanças compor-
tamentais, em especial, aos cuidados com a saúde feminina e aos trabalhos de 
parto realizados por homens (médicos). A assistência domiciliar por parteiras 
manteve-se como predileção das mulheres das classes mais favorecidas da socie-
dade baiana, bem como de suas famílias, sob argumentos de maior segurança nos 
cuidados, comodidade e possibilidade de presença de familiares no quarto onde 
seria realizado o parto. Portanto, era necessário mitigar barreiras dos séculos pas-
sados no processo de medicalização do corpo feminino. (AMARAL, 2008) Em 30 
de outubro de 1910 inaugurou-se a primeira maternidade da Bahia. Desde meados 
do século XIX, o projeto de construção foi idealizado e defendido, junto a outros 
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 obstetras, pelo conceituado professor Climério Cardoso de Oliveira, primeiro a ocu-
par a cadeira de Clínica Obstétrica e Ginecológica na FMB. (COSTA, 2007) A criação 
da maternidade foi estabelecida em meio à reforma do ensino médico de 1854, a fim 
de possibilitar o estudo prático da Obstetrícia em Salvador, aspecto bastante requi-
sitado por médicos e estudantes da área. Todavia, consoante Amaral (2008), devido 
a dificuldades financeiras para a execução do projeto, apenas na primeira década do 
século XX, após anos de busca por investimentos do Estado, inaugurou-se a mater-
nidade da FMB, que, adiante, levou o nome de Climério de Oliveira, sendo, até hoje, 
campo de prática para graduandos e médicos residentes da UFBA. Segundo Costa 
(2007), a nova instituição dedicada ao cuidado obstétrico foi uma das primeiras no 
país com o intuito de servir como campo de estudos para graduandos em Medicina 
e de prestar assistência às mulheres economicamente desfavorecidas.

Antes disso, partos e algumas práticas ginecológicas eram realizados em enfer-
marias de hospitais não específicas para atendimentos obstétricos, consideradas 
insalubres, desconfortáveis e desorganizadas. Posto isso, foi concebida a essas en-
fermarias, como a do Hospital da Santa Casa, uma reputação condenável, o que 
contribuiu para a hesitação das parturientes em buscar esses serviços. Entretanto, 
o parto hospitalizado passou a ganhar credibilidade em Salvador, bem como no 
Rio de Janeiro, em consequência de melhorias nos atendimentos e nas instalações 
e, também, da veiculação de bons serviços prestados às mulheres nesses hospitais. 
(MARTINS, 2004) Sob esse prisma, para além dos discursos pró-medicalização do 
corpo feminino, a nova maternidade teve de mostrar pontos positivos, como faci-
lidade de internamento, assepsia e acolhimento de qualidade à parturiente, para 
ganhar reconhecimento na elite soteropolitana. (AMARAL, 2005)

Os veículos de comunicação da época assumiram um papel basilar na 
consolidação da instituição que conduziria a Bahia aos avanços obstétricos. 
A imprensa baiana publicou, diariamente, notícias sobre a concepção da mater-
nidade como caminho para a modernidade, críticas positivas acerca do ambiente 
e agradecimentos de homens abastados pelo bom atendimento a suas esposas na 
Maternidade Climério de Oliveira. (AMARAL, 2008) A cidade de Salvador ganhou 
um novo local, civilizado, limpo e seguro, dedicado ao cuidado com a parturiente. 
Além disso, os jornais de circulação diária exibiam as doações feitas pelos mante-
nedores da instituição, de modo a elevar a visibilidade da maternidade e fomentar 
as doações sob o argumento de filantropia como fruto da modernização. Assim, 
segundo Amaral (2008, p. 930), esse veículo de comunicação “[...] estimulava a 
prática da caridade, mostrava festas beneficentes, anunciava nomes de partici-
pantes e por vezes concluía o texto com a frase: ‘Toda gente chic estava presente’. 
(Diário de Notícias, 21 set. 1927, p. 3)”. Os anúncios eram provenientes da elite baia-
na e direcionados ao público leitor de equivalência socioeconômica.
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Cabe salientar que pensamentos e discursos de médicos e da sociedade bra-
sileira, de forma geral, refletiam as transformações da ciência europeia, dessa 
forma, de acordo com Amaral (2008, p. 932):

[...] nela baseada, a sociedade médica iniciou ‘uma cruzada’ objetivan-

do medicalizar e higienizar os hábitos de vida da população, através das 

Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. A Maternidade seria 

um espaço em que a mulher teria apoio médico, repouso, além da assep-

sia, o que diminuiria o risco das infecções: onde o parto seria civilizado.

À vista disso, o parto fora de casa – antes restrito a casos graves, quando o 
acompanhamento e a intervenção médica sanariam os riscos iminentes de morte, 
ou a parturientes que não pudessem arcar com os custos de uma parteira – passou 
a ser difundido no país, coexistindo com o parto residencial.

Vale ressaltar que, diferente do caráter rígido das transformações higienistas 
observadas em outros países, como a França, onde a medicalização foi imposta 
às mulheres desfavorecidas, o contexto brasileiro de medicalização se mostrou 
mais ameno dentro da maternidade. No entanto, esse processo não foi considera-
do harmonioso, uma vez que foi encontrada, no livro de registro da Maternidade 
Climério de Oliveira, a notificação de 18 mulheres expulsas da instituição, no 
período de 1909 a 1927, sob justificativa de insubordinação às regras em vigor. 
(AMARAL, 2005, 2008)

 No que diz respeito à atividade de partejar, após a construção da Maternidade 
Climério de Oliveira, críticas de condenação às parteiras publicadas pela imprensa 
baiana oitocentista foram substituídas por escritos favoráveis à complementa-
ridade profissional. Segundo Amaral (2008), nesse período houve um aumento 
paulatino da participação de parteiras e enfermeiras nos procedimentos realiza-
dos por médicos da instituição.

Com o passar dos anos, a maternidade foi validada na capital baiana como lo-
cal de acolhimento e cuidados com a mulher, sem distinções sociais. Não obstante, 
observou-se divergências entre tratamento e alocação das mulheres internadas 
por meio do plano público e das privilegiadas socioeconomicamente. É possível 
constatar, a partir de registros internos da Maternidade Climério de Oliveira, a 
progressão da busca por assistência na instituição, em um primeiro momento, por 
parturientes mais humildes, o que serviu, posteriormente, de exemplo para fo-
mentar a presença prevalecente de mulheres de classe alta. (AMARAL, 2005)

Em paralelo às transformações nas práticas obstétricas e ginecológicas do 
século XX, os estudos referentes a essas áreas eram aprimorados na escola de 
Medicina. Na Bahia, incontáveis profissionais foram essenciais na construção e 
na legitimação das especialidades médicas que se debruçam sobre os cuidados 
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com a saúde da mulher. Dentre eles, cabe destacar os renomados professores da 
FMB José Adeodato de Souza, Aristides Pereira Maltez e Alicio Peltier de Queiroz, 
que exerceram prestigiada atuação médica e formaram profissionais e docentes 
de destaque na Ginecologia brasileira. (COSTA, 2007)

A princípio, prof. José Adeodato de Souza exercia a função de professor subs-
tituto de Clínica Obstétrica e Ginecológica, tornando-se, posteriormente, pioneiro 
no cargo de mestre da cátedra de Ginecologia da FMB, entre 1911 e 1925. O docente 
“[...] é considerado o iniciador, na Bahia, da especialidade em que se consagrou 
como um dos maiores mestres no Brasil”. (COSTA, 2007, p. 119) Outrossim, dr. 
Aristides Pereira Maltez tornou-se, em 1932, professor catedrático de Ginecologia 
da FMB. Ademais, destacou-se, na cirurgia ginecológica, pela elaboração de duas 
técnicas cirúrgicas – histeropexia à Maltez e peritonização em bolsa do assoalho 
pélvico – e, para além da Ginecologia, sobressaiu-se pela idealização do Instituto 
do Câncer da Bahia, que, mais tarde, recebeu seu nome, sendo, até hoje, denomi-
nado Hospital Aristides Maltez.

Por fim, o prof. Alício Peltier de Queiroz ocupou, a partir de 1945, o cargo de 
professor catedrático de Ginecologia. O prof. Alício, apesar de procedente do 
interior e sem uma carreira acadêmica, venceu de forma irrefutável os candida-
tos mais renomados e favoritos no concurso para professor catedrático da FMB. 
(COSTA, 2007) Adiante, construiu o grupo de excelência que ficou nacionalmente 
conhecido como Escola de Ginecologia da Bahia, em conjunto com os professores 
João Costa Filho, Jair Francisco Burgos, Maria de Lourdes Rocha Santos Burgos, 
Hugo da Silva Maia, Geilza Cravo Batinga, Adelmo Maurício Botto de Barros, José 
de Souza Costa, Lycia Vinhaes, Carlos Alberto da Costa Pinto Dantas, Maria da 
Purificação Paim Burgos e Fortunato Trindade.

Dentre esses profissionais, vale ressaltar o casal Jair e Lourdes Burgos. O prof. 
Jair Burgos – aluno do prof. Alício – graduou-se em Medicina pela FMB em 1945 e 
ingressou como assistente na Clínica Ginecológica da UFBA em 1946. Era exímio 
cirurgião e, à sua época, foi considerado um dos melhores cirurgiões ginecológi-
cos do país, um “escultor da pelve feminina”; “O ato cirúrgico, com você, era de 
invulgar beleza, onde, em silêncio, na maestria e precisão dos gestos, o milagre 
acontecia”. (BURGOS, 1997, p. 13) Dizia sempre aos seus alunos que para ser um 
bom ginecologista é preciso, antes de tudo, “amar a pelve feminina” e sempre se 
despedia com a expressão “seja feliz”.

A dra. Lourdes Burgos foi professora de Ginecologia da UFBA de 1952 a 1991, 
dedicando-se à Ginecologia Clínica. Além disso, dominava a prática e o ensino de 
Sexologia, Endocrinologia Ginecológica, Psicologia aplicada à Ginecologia, relação 
médico-paciente, Medicina Integrativa e Práticas Integrativas e Complementares 
(PICS). Posteriormente especializou-se em Homeopatia e passou a utilizar essa 
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especialidade nos seus atendimentos. (BURGOS, 1997) Pela sua competência e 
popularidade foi personagem do livro Dona Flor e seus dois maridos, do escritor 
Jorge Amado (1966), como médica de Dona Flor.

Constata-se, dessa forma, que apesar dos inúmeros inconvenientes da medi-
calização das demandas femininas, no decorrer do século XX, a Ginecologia e a 
Obstetrícia se distanciaram do conjunto de improvisos e conhecimentos exclu-
sivamente teóricos observados anteriormente e maciçamente criticados no país, 
sobretudo por médicos e estudantes de Medicina. (MARTINS, 2004) Esse contexto 
foi fundamental para o aperfeiçoamento de estudos acerca da saúde da mulher e 
para a consolidação de práticas ginecológicas e obstétricas na Medicina brasileira.

Durante meados do século XX, destacou-se, na Bahia, o prof. José Adeodato 
de Souza Filho (1907-1984), filho de prof. José Adeodato de Souza citado ante-
riormente, que assumiu a cátedra de Obstetrícia em 1951 e atuou na Maternidade 
Climério de Oliveira. Dentre suas atividades, foi um dos pioneiros na pesquisa 
científica dessa instituição, posteriormente, aprimorada com a atuação de ou-
tros professores, como Elsimar Coutinho. O prof. José Adeodato também fundou 
a Maternidade Pró-Mater da Bahia. Essa instituição funcionou de 1940 até 1960 
(JACOBINA, 2013), destacando-se pela prestação de serviço de parto em domicí-
lio que atendia as pacientes em situação de vulnerabilidade social. Houve, assim, 
um impacto positivo na realidade de Salvador da época, reduzindo a mortalidade 
materna e a mortalidade infantil.

brasil república: cenário atual

Em 1958 ocorreu a instalação de um programa de residência médica no Hospital 
das Clínicas da FMB, que nesse primeiro momento, abrangia duas especialida-
des: Clínica Médica e Cirurgia. Merece destaque um dos fundadores, o dr. Roberto 
Figueira Santos. Após formar-se na FMB em 1949, especializou-se em Clínica 
Médica nos Estados Unidos e ao regressar ao Brasil obteve sucesso como concor-
rente à cátedra de Clínica Médica da FMB. Devido à sua experiência com serviços 
de residência nos Estados Unidos e Europa, dr. Roberto Santos exerceu papel 
importante em reformas administrativas, em especial no Hospital das Clínicas e 
organização da residência médica em conjunto com os professores titulares de 
cada cátedra. Merecem destaque a colaboração dos professores Heonir Rocha e 
Valdir Medrado, os quais também fizeram residência nos Estados Unidos e busca-
vam implantar algo semelhante no Hospital das Clínicas. A partir desse período, 
a Medicina baiana foi fortemente influenciada por docentes que fundaram os 
primeiros cursos de residência em suas respectivas especialidades. Destaca-se, 
na área de Ginecologia, o prof. Alício Peltier de Queiroz e sua equipe auxiliar, e 
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na área de Obstetrícia o então titular da cátedra, prof. José Adeodato de Souza 
Filho e outros nomes importantes como Djalma Ramos e José Maria de Magalhães 
Netto – posteriormente professor titular de Obstetrícia e diretor da Maternidade 
Climério de Oliveira –, que faziam parte do corpo clínico da Maternidade Climério 
de Oliveira. Assim, estes personagens contribuíram de forma significativa, nas 
suas respectivas áreas, na estruturação do ensino voltado para a especialização na 
forma de residência médica nos anos 1950 e 1960. (TEIXEIRA, 2001)

Na época, após terminarem a residência no Hospital das Clínicas, alguns mé-
dicos foram para os Estados Unidos, para aprimorar-se na sua especialização, 
por intermédio dos seus preceptores, os quais haviam mantido contato com as 
universidades americanas da época de especialização. Dentre estes o dr. José de 
Souza Costa, futuro professor titular de Ginecologia, que após concluída a resi-
dência em cirurgia na UFBA em 1961 aperfeiçoou-se em Ginecologia e Obstetrícia 
na Universidade de Pittsburgh, Pennsilvânia. (JACOBINA, 2013) Professor José 
Costa foi aluno do prof. Alício Peltier de Queiroz, o qual inspirou o discente a 
seguir na área.

A reforma universitária implantada entre os anos de 1968 e 1974 promoveu 
a adaptação do currículo da Ginecologia e Obstetrícia e fez com que as cátedras 
fossem agrupadas em 13 departamentos na forma de disciplinas. Na Ginecologia 
a adaptação desse currículo foi organizada pelos professores Alício Peltier de 
Queiroz e José de Souza Costa. Este último assumiu a coordenação da disciplina 
no pós-reforma e, em seguida, a coordenação da chefia do serviço de Ginecologia 
do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), em 1976, após apo-
sentadoria do prof. Alício, que exercia o cargo desde 1945. (COSTA, 2007)

Nas décadas de 1960 e 1970 as matérias de Ginecologia e de Obstetrícia, eram 
lecionadas no HUPES e na Maternidade Climério de Oliveira, respectivamente. 
Após cinco anos de curso, os estudantes entravam no internato em modelo de 
livre escolha, com duração de no mínimo um ano. Nesse período, o graduando 
poderia direcionar sua formação para uma das especialidades de maior interesse. 
(TEIXEIRA, 2001) Na época não havia a estruturação de uma residência médica 
nos moldes contemporâneos e muitos já faziam no internato sua especializa-
ção. A partir das décadas de 1980 e 1990, ocorreram mudanças significativas na 
Medicina como um todo, e nas áreas de Ginecologia e de Obstetrícia não foi dife-
rente. A decadência da Ditadura Militar, no início de 1980, permitiu a repercussão 
de novos ideais sociais que influenciaram várias práticas governamentais subse-
quentes. No âmbito da saúde, salienta-se a VIII Conferência Nacional de Saúde 
e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, o ensino se tornou 
conjugado à assistência das populações menos favorecidas nos centros de atendi-
mento, e a Ginecologia e a Obstetrícia estiveram presentes nessa assistência.
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Quanto ao ensino, o hospital universitário e a Maternidade Climério de 
Oliveira experimentaram reformas importantes na parte estrutural e administra-
tiva. A área de pesquisa desenvolveu-se bastante na maternidade, com destaque 
ao prof. Elsimar Coutinho em suas pesquisas relacionadas à reprodução humana. 
Elsimar Coutinho graduou-se em Medicina em 1956 e, através de uma bolsa de 
estudos, foi estudar na Universidade de Sorbonne, na França, na área de meca-
nismos de ação hormonal. Pouco tempo depois, foi para os Estados Unidos, onde 
realizou uma pós-graduação no Rockfeller Institute na área de Endocrinologia 
Reprodutiva, área em que se destacou desde então. De volta ao Brasil, criou, em 
conjunto com prof. José Adeodato Filho, o Programa de Pesquisa em Reprodução 
Humana na UFBA. Professor Elsimar trouxe para a maternidade o pesquisador da 
Rockfeller Institute, Arpad Csapo, com a intenção de criar um instituto de repro-
dução humana, concretizado anos depois com a criação do Centro de Pesquisa 
e Assistência em Reprodução Humana (CEPARH). Além disso, o dr. Elsimar 
Coutinho atuou como diretor de pesquisas clínicas da Maternidade Climério de 
Oliveira, que se tornou o primeiro centro da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
na América Latina referência em pesquisas de reprodução humana. (COUTINHO, 
2007) Destacou-se, também, na área de Endocrinologia Reprodutiva e planejamen-
to familiar, tornando-se um pesquisador de destaque com projeção internacional. 
A partir de seus estudos desenvolveu os primeiros anticoncepcionais injetáveis 
e pílulas vaginais, realizou também vários estudos sobre dispositivos intraute-
rinos, implantes hormonais subcutâneos, tratamento da infertilidade conjugal, 
endometriose e miomatose uterina. Foi docente do Departamento de Ginecologia, 
Obstetrícia e Reprodução Humana (DEGORH) da FMB-UFBA até os anos 2000, 
onde se aposentou como professor titular de Reprodução Humana.

Na área de Obstetrícia, podemos destacar o prof. José Maria de Magalhães 
Netto, aluno de prof. José Adeodato Filho. O prof. Zezito Magalhães, como era 
conhecido, graduou-se em Medicina no ano de 1948 atuando como docente da 
Clínica Obstétrica logo após a formatura. No início dos anos 1980 obteve, através 
de concurso, o cargo de professor titular de Obstetrícia da UFBA onde cercou-se 
de uma equipe de assistentes de excelência, entre eles os professores Elias Darzé, 
Manuel Bonfim, Antônio Barata, Antonio Carlos Vieira Lopes, Nélia Dourado, 
Denise Barata e Jorge Calabrich. Posteriormente foi também professor titular da 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Após sua aposentadoria 
recebeu o título de professor emérito da FMB-UFBA. Teve grande destaque na 
Obstetrícia brasileira gozando de grande prestígio e respeito entre seus pares. 
Entre os anos de 1988 e 1991 atuou como diretor da Maternidade Tsylla Balbino, 
escola de inúmeras gerações de obstetras, e depois da Maternidade Climério de 
Oliveira, na qual realizou reconhecido trabalho, consolidando-a como centro de 
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referência em obstetrícia na Bahia. (JACOBINA, 2013) Além disso, exerceu a fun-
ção de secretário da saúde do governo do estado da Bahia e de coordenador de 
Ensino do Instituto de Perinatologia da Bahia. Também foi professor da EBMSP. 
Após sua aposentadoria recebeu o título de professor emérito da FMB-UFBA.

Na Ginecologia, o professor José de Souza Costa, ex-aluno e assistente do 
prof. Alicio, coordenou a Ginecologia da FMB desde 1976. Entre os anos de 1980 e 
2000, prof. José Costa ocupou o cargo de presidência em sociedades médicas com 
destaque à Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Bahia (SOGIBA), Conselho 
Regional de Medicina da Bahia (CREMEB) e Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) (COSTA, 2007), exerceu também a funções 
de chefe do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana, 
diretor da FMB e foi membro do executive board da Federação Internacional de 
Ginecologia e Obstetrícia (FIGO). No ano de 1998 foi aberto concurso para profes-
sor titular de Ginecologia, o prof. José Costa obteve sucesso neste processo seletivo 
e assumiu o cargo, aposentou-se de forma compulsória aos 70 anos em 2002.

Vale ressaltar a profa. Maria Theresa de Medeiros Pacheco, que se especializou 
em Ginecologia e Obstetrícia pela FMB no ano de 1953 e no ano seguinte tornou-se a 
primeira médica-legista do Brasil. No ano de 1975, destaca-se novamente por se tor-
nar a primeira mulher do Brasil a ocupar o cargo de professora titular de Medicina 
Legal e Deontologia Médica, conquistado em concurso da FMB. (JACOBINA, 2013)

Com o passar dos anos, a posição de destaque ocupada pela profa. Maria 
Theresa, no que se refere à participação feminina na faculdade, pôde ser percebi-
da mais adiante, com a presença de professoras ocupando a posição de professor 
titular em seus respectivos departamentos.

No período de escrita deste capítulo, o Departamento de Ginecologia, 
Obstetrícia e Reprodução Humana conta com 22 docentes, sendo 12 mulheres. 
Os docentes elencados são: Carlos Augusto Santos de Menezes, Edson O’Dwyer 
Junior, Fortunato Trindade, Hilton Pina, James José de Carvalho Cadidé, Kleber 
Pimentel Santos, Licemary Guimarães Lessa, Lidia Lima Aragão Sampaio, Manoel 
Alfredo Curvelo Sarno, Marcelo de Amorim Aquino, Márcia Sacramento Cunha 
Machado, Marcio Josbete Prado, Maria da Purificação Paim Oliveira Burgos, Marla 
Niag dos Santos Rocha, Milena Bastos Brito, Nilma Antas Neves, Olívia Lucia 
Nunes Costa, Paula Matos Oliveira, Renata Lopes Britto, Rone Peterson Cerqueira 
Oliveira, Sandra Serapião Schindler, Vera Lucia Rodrigues Lobo.

Quanto aos cursos de pós-graduação, seguiu-se uma tendência de mestrados 
e doutorados nas universidades brasileiras vinculada ao fortalecimento da pes-
quisa. O prof. Nelson de Carvalho Assis Barros, professor titular de Pediatria, e 
o prof. Zezito Magalhães criam em 1991 o curso de mestrado em Assistência 
Materno-Infantil abrangendo as áreas de Obstetrícia, Ginecologia, Neonatologia 
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e Pediatria. O curso foi desativado no ano 2000 após encerrar inscrições de novos 
alunos. (AZEVÊDO, 2007)

Em 1993, sob a diretriz do diretor professor Heonir Rocha, foi instituída uma 
comissão para estudar a redepartamentalização da faculdade, presidida pelo prof. 
José de Souza Costa. No ano seguinte, a proposta foi aprovada e, dentre as reso-
luções, foi criado o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, sendo o primeiro 
chefe o prof. Manuel Bonfim de Souza Filho. Posteriormente, foi incorporada ao 
departamento a disciplina de Reprodução Humana, passando a ser denominado 
Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana (DEGORH).

O início dos anos 2000, na FMB, foi marcado por discursos de transforma-
ção curricular por parte tanto dos discentes quanto dos docentes. O campo da 
Ginecologia e Obstetrícia teve como representante o prof. Antonio Carlos Vieira 
Lopes. O novo currículo foi aplicado a partir do ano de 2007. (AZEVÊDO, 2007)

Nesse período, vale destacar a criação de ligas acadêmicas por estudantes nas 
faculdades de Medicina no Brasil. Essas organizações acadêmico-científicas são 
formadas por discentes, sob supervisão de professores vinculados à faculdade ou 
ao seu hospital universitário, e têm como base o tripé ensino, pesquisa e exten-
são. Na FMB, um conjunto de discentes e docentes interessados em aprofundar 
seus estudos na Ginecologia e Obstetrícia fundou em 2007 a Liga Acadêmica de 
Ginecologia e Obstetrícia da Bahia (LAGOB). As ligas acadêmicas assumem sua 
importância ao passo que favorecem a presença de espaços com maior indepen-
dência estudantil para discussão de assuntos voltados para uma área de interesse 
comum, com a participação de docentes desta área. Nesse sentido, a LAGOB con-
ta com o apoio e participação dos docentes do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia permitindo um espaço rico de troca de conhecimentos e experiências 
através das atividades que compõem o tripé universitário.

Atualmente o ensino de Ginecologia e Obstetrícia na FMB inicia-se como espe-
cialidade a partir do oitavo semestre do curso de graduação. Nesse componente, há 
a introdução da propedêutica ginecológica e obstétrica; diagnóstico clínico e cirúr-
gico; procedimentos tocoginecológicos, instrumentais e laboratoriais relacionados 
à especialidade e conceitos anatômicos e fisiológicos. As aulas teórico-práticas e 
sessões clínicas são ministradas no pavilhão de aulas do Vale do Canela, no HUPES 
e na Maternidade Climério de Oliveira. A partir do nono semestre, no regime do 
internato, em que Ginecologia-Obstetrícia corresponde a uma das grandes áreas, 
junto com outras como Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e Saúde Coletiva.

Hoje, o ambulatório do serviço de Ginecologia do HUPES compreende, 
além do Ambulatório Geral em Ginecologia, alguns ambulatórios especializa-
dos como: Oncologia Ginecológica, Uroginecologia, Adolescência, Climatério e 
Planejamento Familiar. A Maternidade Climério de Oliveira permanece como um 
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importante centro de ensino e assistência da Obstetrícia. Essa maternidade conta 
com campos de prática como o Pronto Atendimento Obstétrico, Enfermaria de 
Intercorrências Clínico-Obstétricas e de Puérperas, Ambulatórios de Atenção Pré-
Natal de Baixo Risco e Ambulatórios de Alto Risco e Bioimagem.

pandemia de covid-19 e transformações na ginecologia e na 
obstetrícia baianas

Ainda nos primeiros meses da pandemia da covid-19, o Ministério da Saúde, o 
Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira recomendaram 
a suspensão de determinados serviços médicos no Brasil. No que concerne ao 
campo da Ginecologia e Obstetrícia, entre outras medidas profiláticas, houve a 
suspensão de cirurgias eletivas, em maio de 2020, e de atendimentos ginecológi-
cos não emergenciais. Essa medida foi revogada em outubro do mesmo ano pela 
Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Após esse período, com o retorno à assistên-
cia ambulatorial e às cirurgias eletivas, os serviços mostraram-se sobrecarregados 
pelas demandas proteladas durante os meses de maior rigor das medidas supraci-
tadas. (ATUAÇÃO..., 2021)

A assistência pré-natal e ao parto foi mantida, contudo, com a desativação de vá-
rios serviços de atenção primária e com as dificuldades de manutenção dos serviços 
hospitalares também houve prejuízo na assistência obstétrica. (ATUAÇÃO..., 2021)

Observou-se também um receio por parte das pacientes em buscar assistên-
cia, incluindo desde consultas de rotina a casos de urgência.

Assim, o cuidado com a saúde da mulher foi prejudicado em diversos aspec-
tos. “O Conselho Federal de Medicina (2020) aprovou, a partir da Lei n. 13.989, 
de 15 de abril de 2020, a consulta telepresencial, bem como as prescrições digi-
tais, durante o contexto pandêmico”. (BRASIL, 2020) Apesar das limitações dessa 
nova modalidade de assistência médica, sobretudo na Ginecologia e Obstetrícia, 
em que o exame físico é significativamente prejudicado pela ausência do contato 
presencial, a telemedicina tem amparado algumas necessidades que, por questão 
de segurança, não podem ser atendidas da maneira tradicional.

considerações finais

É interessante analisar a dinamicidade da história da Ginecologia e da Obstetrícia 
brasileira ao longo dos séculos. Durante o Período Pré-cabralino, por exemplo, o 
trabalho de parto era um evento que pouco alterava a rotina da mulher, sendo, 
na maioria das vezes, realizado sem auxílio de outrem. Já após a chegada dos 
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primeiros portugueses em solo brasileiro, surge a figura da parteira, a qual passa 
a ser responsável não apenas pela condução do trabalho de parto em si, mas pelo 
conjunto de atividades que envolve o cuidado íntimo feminino. No entanto, a 
partir da criação da primeira instituição de Ensino Superior do Brasil, em 1808, 
gradualmente, o homem passou a ocupar a função que, até então, era exclusiva-
mente feminina.

Apenas em 1879, com a Reforma de Ensino Livre, a FMB desvinculou os es-
tudos da Ginecologia e da Obstetrícia, individualizando-os. Contudo, a formação 
ainda era bastante deficitária. Cabe destacar que, a partir desse período, houve a 
inserção da mulher no ensino superior, um marco histórico para o país.

Posteriormente, em 1910, foi construída a primeira maternidade da Bahia, a 
Climério de Oliveira, com o intuito de assistir mulheres economicamente desfa-
vorecidas e de servir como campo de estudos para os acadêmicos de Medicina. 
Assim, começou a se estabelecer, em Salvador, a cultura da medicalização do par-
to e do nascimento em ambiente hospitalar. Considera-se que essas mudanças 
eram um “caminho para a modernidade”, alterando tanto as concepções médicas 
quanto as ideologias sociais.

Em meados do século XX, houve uma maior consolidação da Ginecologia e 
Obstetrícia e foi criado o programa de residência médica na Maternidade Climério 
de Oliveira e no então Hospital das Clínicas da FMB, atual HUPES. Evidencia-se, 
desse modo, que o processo de construção e de ensino-aprendizado de Ginecologia 
e de Obstetrícia estão em constante transformação.
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O segundo livro da série de livros História da Medicina, 
produzido por estudantes da Faculdade de Medicina 
da Bahia (FMB), tem como público-alvo não apenas o 
público universitário, mas também os profissionais 
da saúde e todos aqueles que se sentirem instigados 
a conhecer um pouco mais sobre a história das 
seguintes especialidades clínicas e áreas da Medicina: 
Neurologia, Oncologia, Endocrinologia, Clínica 
Médica, Infectologia, Imunologia, Gastroenterologia, 
Cardiologia, Nefrologia, Psiquiatria, Medicina do 
Trabalho, Medicina Tropical, Dermatologia, Geriatria, 
Pediatria, Homeopatia, Medicina Natural e Acupuntura.
Diferentemente de outras obras historiográficas 
sobre Medicina, este livro traz uma visão didática 
sobre o assunto, não só relacionado à história das 
especialidades, mas também a discussões e dilemas que 
permeiam cada um dos capítulos temáticos. O objetivo 
não é esgotar o tema, mas trazer como recorte 
principal a história de cada uma dessas especialidades 
relacionadas com a Bahia, com Salvador e com a 
primeira Faculdade de Medicina brasileira, a FMB.
Convidamos o(a) leitor(a) para esta agradável e 
entusiasmante leitura e esperamos cativá-lo(a) para 
conhecer os demais livros da série História da Medicina.
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