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A relação médico-paciente 
na Cardiologia Unir Tecnologia e Humanismo 

–Desafio da Cardiologia 
Contemporânea. Esse será o 

tema do Congresso Pernambucano 
de Cardiologia deste ano. A SBC-
PE pretende discutir, ao longo de 
2011, de que forma seria possível 
fazer uso dos avanços tecnológicos, 
tão importantes para o diagnóstico 

de alguns problemas 
cardíacos, sem esquecer o 

acolhimento do paciente 
e a humanização do 

atendimento,  já que 
o médico não está 
diagnosticando um 
problema em uma 
máquina que tem 
uma peça quebrada, 
está tratando de um 
ser humano, algo 
bem mais complexo.  
[Cont. na pág. 3]
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EDITORIAL NOTAS

Nesta primeira edição de 2011, o Cardio PE 
traz algumas novidades. Este ano, a Socieda-
de Brasileira de Cardiologia – Pernambuco, 

a segunda mais antiga regional afiliada à nacional,  
celebra seus 65 anos e, para marcar a data, foi confec-
cionado um selo comemorativo que durante todo o 
ano será utilizado nas correspondências e nos even-
tos da instituição. O selo também vai substituir a lo-
gomarca tradicional da SBC-PE nesta publicação, nas 
seis edições que serão publicadas este ano. 

A partir deste número, a distribuição do Cardio 
PE passará a ser feita pelos Correios, ampliando seu 
raio de ação, chegando até às casas e consultórios dos 
associados. Após consulta aos presidentes da Cope-
clin (Dra. Sirleide de Oliveira Costa Lira) e Copepe 
(Dra. Analíria Pimentel), com o apoio do Labora-
tório Gilson Cidrim, contemplaremos também os 
médicos cooperados da clínica médica e da pediatria 
com o recebimento do nosso informativo.

O conteúdo editorial desta quinta edição traz 
como destaque a matéria sobre a relação médico-pa-
ciente. A escolha desta pauta está em sintonia com o 
tema do Congresso deste ano que pretende discutir 
como é possível aliar a tecnologia ao humanismo, 
proporcionado um atendimento integral ao doente, 
restabelecendo e fortalecendo os vínculos entre mé-
dico e paciente. 

Em entrevista, o presidente da SBC-PE, Dr. Carlos 
Melo, fala das suas pretensões no segundo ano de ges-
tão e dá detalhes de algumas ações planejadas. O artigo 
do Dr. Luiz Alberto Mattos trata do ultra-som intraco-
ronário e a série de artigos sobre a história da Cardio-
logia, assinado pelo Dr. Cláudio Renato Pina Moreira, 
conta como e quando foram registrados os primeiros 
casos da doença de Chagas no Estado. Boa Leitura!

Lançamento de livro
No próximo dia 17 de março, o 
cardiologista Carlos Henrique 
Menezes lançará o livro No coração 
do tempo, no Clube Náutico 
Capibaribe, a partir das 19h. A obra, 
que tem prefácio do advogado Edgar 
Mattos, é uma coletânea de crônicas 
escritas ao longo do ano passado e 
postadas na web, no blog do médico 
e escritor Roberto Vieira, que assina 
a apresentação. Segundo o autor, os textos, baseados em 
histórias reais, começaram a ser escritos informalmente, 
mas caíram no gosto do público. “Muitas das crônicas são 
engraçadas, outras comoventes, porém todas envolvendo o 
coração, no seu mais puro sentimento, e o tempo”, explica 
Dr. Carlos Henrique. 

Unicordis faz 35 anos
O grupo Unicordis, fundado no início dos anos 70 por 
um grupo de jovens cardiologistas, comemorou com 
grande festa, no dia 15 de fevereiro, na Usina Dois Irmãos, 
os 35 anos da instituição. Muitos médicos e pacientes 
compareceram ao evento e confraternizaram com os 22 
sócios do grupo, que é a maior referência local na área, 
reunindo um dos maiores quadros de cardiologistas em 
clínica privada do Norte e Nordeste. 

II Cardiovale 
Com o tema Abordagem Prática dos Desafios em 
Cardiologia, será realizado,  entre os dias 11 e 12 de março, 
no auditório da Biblioteca Central da UNIVASF (Campus 
Petrolina), o II Cardiovale – Simpósio de Cardiologia do Vale 
do São Francisco. A programação científica já está fechada e, 
segundo o Dr. Anderson Armstrong, um dos organizadores 
do evento, abordará os grandes dilemas da especialidade de 
forma a auxiliar a prática dos profissionais em seu dia a dia. 
O presidente da SBC-PE, Dr. Carlos Melo, participará com 
a palestra Abordagem Prática da Miocardite. As inscrições já 
estão abertas. Mais informações: cardiovale@gmail.com.
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Por uma relação cada 
vez mais próxima

FOCO

Cardiologistas reafirmam a necessidade de um verdadeiro 
acolhimento do paciente cardíaco | Mariana Oliveira

[Cont. da pág. 1] Em todas as especiali-
dades da medicina, é indispensável o es-
tabelecimento de uma boa relação entre 
médico e paciente. Na Cardiologia isso é 
ainda mais forte, graças ao simbolismo 
que o coração carrega. “O cardiologista 
não pode esquecer que existe um coração 
emocional, um coração psicológico e um 
coração espiritual que requer atenção”, 
pontua Dr. Wilson de Oliveira Jr. Segun-
do ele, a Ouvidoria do Procape tem con-
firmado a necessidade e a importância 
da construção de uma relação médico-
-paciente empática. A grande maioria das 
queixas e críticas aos médicos não dizem 
respeito à competência técnico-científica, 
mas sim às dificuldades de comunicação 
interpessoal.

Para Dr. Wilson de Oliveira Jr., a pri-
meira etapa desta relação tem início com 
o processo de escolha do profissional. 
Muitas vezes, o paciente chega a determi-
nado cardiologista, indicado por outros 
médicos, por amigos e familiares ou pela 
lista de nomes dos planos de saúde. Essa 
etapa é fundamental, pois é a confiança 
na escolha correta que vai dar o alicerce 
para a relação. No segundo momento, o 
médico transforma-se no protagonista, 
tudo vai depender da sua postura, da 
sua maneira de receber, da forma como 
vai examiná-lo. Na terceira e última, o 
cardiologista deve manter o padrão de 
cuidado e atenção. Além da competência 
técnico-científica, cada vez é mais neces-
sário a competência humanística, pois 
afinal a prática da Cardiologia contempo-
rânea tornou-se mais complexa, exigindo 
ciência, arte, tecnologia e humanismo.

Para a Dra. Socorro Leite, a consulta 
médica envolve o binômio confiança e 
competência. A pessoa que vem consul-
tar-se traz um sofrimento físico, funcio-
nal ou orgânico, e espera ser atendida por 
um médico competente que lhe dê um 
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diagnóstico e trace uma estratégia tera-
pêutica que lhe cure ou pelo menos alivie 
seu sintoma. “O diagnóstico começa já na 
entrada do paciente na sala: como cum-
primenta, se vem só ou acompanhado, 
se precisa ser estimulado a falar ou se o 
acompanhante é quem fala. É importan-
te observar como a pessoa se refere ao 
sintoma. A seguir, tão importante quan-
to a escuta, é o exame físico. Esse toque 
estabelece uma marca corporal que de-
monstra busca por subsídios que ajudem 
no diagnóstico. Depois, o médico solicita 
os exames e inicia o tratamento indicado, 
explicando todas as etapas e procedimen-
tos, assegurando a volta para nova ava-
liação. Isso é uma consulta médica, não 
mudou no século 21, e não deverá mudar 
nunca”, afirma Dra. Socorro Leite. 

Contudo, segundo a cardiologista, o 
que vem mudando é o tempo da consul-
ta que cada vez fica mais curto. Médicos 
que atendem através de planos de saúde 
recebem um valor irrisório pelo atendi-
mento e terminam tendo que realizar um 

maior número de consultas para conse-
guir ter seu rendimento mensal. “A tirania 
dos planos de saúde e a longa espera de 
atendimento no SUS, somadas à falta de 
recursos financeiros para a adesão ao tra-
tamento, vêm causando impacto negativo 
no estabelecimento de uma saudável rela-
ção médico-paciente”, diz Dr. Wilson de 
Oliveira Jr. Outro problema levantado por 
ele é a formação dos novos médicos. Ape-
sar dos avanços recentes, as faculdades 
não têm proporcionado uma formação 
ampla. A maioria está privilegiando uma 
abordagem mecânica, supervalorizando 
os avanços tecnológicos, em detrimento 
de uma visão mais humanista. 

O uso excessivo da tecnologia tam-
bém pode prejudicar o estabelecimento 
dessa cumplicidade. Um médico que não 
escuta, não conduz um exame clínico du-
rante uma consulta e passa uma lista in-
findável de exames de ponta está fazendo 
um uso negativo dos avanços tecnológi-
cos. “O avanço da tecnologia é irreversí-
vel e devemos usá-lo a nosso favor. Mas é 
preciso ter cuidado. Até bem pouco tem-
po a pessoa observava o médico se de-
bruçando sobre o prontuário, escrevendo. 
Hoje a maior parte dos consultórios tem 
prontuários eletrônicos e o que se vê é o 
rosto do médico iluminado pela tela do 
computador, às vezes tão fascinado pela 
tecnologia, levando algumas pessoas a se 
sentirem excluídas da consulta naquele 
momento”, descreve Dra. Socorro Leite. 

Cabe ao cardiologista do século 21, 
aprender a lidar com todas essas variá-
veis da prática da medicina na contem-
poraneidade. Porém, a frase do médico 
William Osler, atuante no século 19, con-
tinua sendo uma boa inspiração: “Não 
temos que saber apenas que doença a pes-
soa tem, mas que pessoa tem essa doença”. 

*Jornalista e professora.

Para a médica Dra. Socorro Leite, consulta envolve o 
binômio confiança e competência
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ENTREVISTA

O presidente da SBC-PE fala dos projetos 
para 2011, ano em que a instituição completa 
65 anos | Depoimento a Mariana Oliveira*

Quais são seus planos para o segundo 
ano de gestão? 
O ano de 2010 passou rapidamente e 
com ele muitas conquistas foram alcan-
çadas, tanto para o sócio como para a 
SBC-PE. Contudo, isso ocorreu graças a 
muito trabalho e dedicação de nossa di-
retoria. Nosso grande desafio para o ano 
de 2011 é dar continuidade às ações que 
estão dando certo e estabelecer avanços. 
O compromisso com o público leigo 
sempre foi uma constante preocupação 
da SBC-PE. Alertar a população para os 
riscos das doenças que acometem o sis-
tema cardiovascular através da impren-
sa escrita, falada e televisiva sempre teve 
uma boa acolhida e um saldo positivo. 
O sucesso do 1º Encontro com a Comu-
nidade, durante o 20º Congresso, nos es-
timulou a realizar outros, em ambientes 
de trabalho ou em reuniões agendadas 
em auditórios.  Em 2010, a SBC-PE 

prestigiou vários eventos científicos 
promovidos por instituições, sempre 
que o tema envolvia a Cardiologia. Con-
tinuaremos apoiando esses eventos. 

E o que já está programado?
Destacaria o Curso de Reciclagem e o 
21º Congresso Pernambucano de Car-
diologia. O Curso de Reciclagem, que 
além de ser uma forma de capacitação 
do associado para a obtenção do título 
de especialista em Cardiologia, tem a 
finalidade de atualização científica para 
os cardiologistas e vai acontecer entre 
os dias 29/6 e 2/7,  no auditório Enio 
Cantarelli, no Procape. A realização 
anual desse curso foi um compromisso 
assumido atendendo às inúmeras soli-
citações dos associados. Para isso con-
tamos com a colaboração de 56 profes-
sores com título de especialista. O curso 
é coordenado pelo Dr. Luiz Fernando 

Salazar, Dr. Wilson Oliveira de Jr. e por 
mim.  O 21º Congresso Pernambucano 
de Cardiologia é o maior evento da nos-
sa sociedade. Devido à grande aceitação, 
avaliada pelo questionário de satisfação 
do Congresso anterior, será novamente 
realizado no Mar Hotel, nos dias 11, 12 
e 13 de agosto. A filosofia de priorizar 
os excelentes profissionais locais como 
palestrantes continuará sendo a marca 
da diretoria. Como atividade não cien-
tífica, porém de extrema importância 
histórica, estamos montando a galeria 
dos ex-presidentes, um reconhecimento 
pelos serviços prestados. No momento 
oportuno faremos a divulgação, e é de-
sejo nosso promover uma inauguração. 

O projeto de levar a SBC-PE para o inte-
rior está em andamento?
Oficializamos as sub-regionais das ci-
dades de Arcoverde, Caruaru, Gara-
nhuns e Petrolina, nomeando os seus 
respectivos representantes: Dr. Valde-
mar Arcoverde, Dr. Marcelo Baguetti, 
Dr. Lamberto Oliveira e Dr. Anderson 
Armstrong. É um compromisso dos que 
fazem essa diretoria incentivar encon-
tros científicos com temas que atendam 
aos interesses dos que fazem a Cardiolo-
gia local. Já estamos em contato com os 
representantes dessas cidades para de-
finir uma agenda para 2011. Iniciando 
esta programação, em março, estaremos 
realizando, em Petrolina, II Simpósio de 
Cardiologia do Vale do São Francisco. 

Em relação ao Congresso, é possível 
antecipar alguma coisa?
O nosso grande desafio é superar os nú-
meros de excelência alcançados no con-
gresso de 2010. Estamos nos reunindo 
desde novembro com o diretor científi-
co – Dr. Wilson de Oliveira Jr.  – para 
tentar promover um congresso inesque-
cível para todos os cardiologistas, com 
o tema: Unir Tecnologia e Humanismo – 
Desafio da Cardiologia Contemporânea. 
Teremos como novidade o 1º Simpósio 
de Doenças Negligenciadas, inédito no 
Brasil. Gostaria de deixar registrado que 
estão em estudo pela Diretoria Cientí-
fica algumas surpresas para a abertura 
do Congresso. Desde já adiantamos que 
teremos um formato diferente. Como 
estaremos no mês da fundação da SBC-
-PE (agosto), no dia 12, realizaremos 
um encontro para comemorar o 65º 

Mais um ano 
de muito trabalho 

FLORA PIMENTEL
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“O Cardio-PE, devido 
à grande aceitação, 
será realizado de 
novo no Mar Hotel, 
em agosto”

aniversário. Dr. Wilson de Oliveira Jr. já 
está escolhendo um nome internacional 
para participar do nosso evento. 

Por que unir tecnologia e humanismo?
Não se pode negar que a tecnologia 
trouxe uma grande contribuição para o 
diagnóstico e tratamento na medicina. 
Na esfera da Cardiologia, a tecnologia 
trouxe um avanço acima da média em 
relação às outras especialidades. Fica 
claro que os benefícios adquiridos não 

podem retroceder, pois foi através da 
tecnologia que houve um aumento subs-
tancial no tempo e qualidade de vida 
dos pacientes. Observamos que na me-
dida em que esses recursos foram sen-
do disponibilizados, houve um distan-
ciamento entre o médico e o paciente. 
Fragilizado emocionalmente, o paciente 
passou a sentir a falta do gesto amigo, 
da palavra de apoio e do acolhimento 
do médico. Até hoje, nenhuma máquina 
conseguiu suplantar o ato médico.  Nós 

profissionais da saúde devemos refletir 
e trabalhar melhor com os nossos pa-
cientes, pois a tecnologia é bem vinda, 
porém abraçada com o espírito huma-
nista do profissional e sintonizada com 
os desejos e anseios do paciente. 

Onde a SBC-PE precisa avançar mais? 
A sociedade apresenta uma riqueza de 
opções para atuar. Estamos trabalhando 
com afinco para avançarmos cada vez 
mais e, para isso, conclamamos a parti-
cipação de todos os sócios. A opinião de 
cada um é enriquecedora e nosso suces-
so depende desta cumplicidade. Visite o 
nosso site http://sociedades.cardiol.br/
pe e mande suas sugestões através do e-
mail sbcpe@truenet.com.br.

O grande desafio do Congresso deste ano é superar o sucesso do evento de 2010
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Ultra-Som Intracoronário: 
Respostas precisas aplicadas 

na prática clínica da doença arterial

O ultra-som intracoronário é um 
método adjunto diagnóstico 
dedicado à intervenção coro-

nária percutânea. Trata-se de um pro-
cedimento invasivo, portanto similar a 
angioplastia coronária, que requer os 
mesmos cuidados preparatórios, sejam 
clínicos, técnicos e assistenciais. Esse 
método permite a geração de imagens 
em cortes tomográficos (360°) com 
plena visualização das camadas e da 
parede interna das artérias coronárias, 
com comprovadas e elevadas taxas de 
segurança para os pacientes.

A sua prescrição está direciona-
da ao esclarecimento da severidade 
de estenoses coronárias, visualizadas 
na cinecoronariografia (cateterismo 
das artérias do coração), classificadas 
como de grau moderado (50-70%), 
nas obstruções duvidosas localizadas 
no tronco da coronária esquerda ou no 
ostio aórtico, e também no auxílio ao 
implante de stents coronários, princi-
palmente em casos classificados como 
de maior complexidade morfológica 
e anatômica (doença multiarterial, 
bifurcações coronárias, reestenose de 
stents, abordagem do tronco coroná-
rio esquerdo, dentre outras).

Criado nos anos 1990, o disposi-
tivo evoluiu, ao longo destes mais de 
20 anos, de maneira considerável, seja 
em versatilidade dos cateteres como 
na qualidade de imagem, além da pro-
gressiva e consistente interpretação 
dos seus achados no translado para a 
prática clínica.

O ultra-som intravascular promove 
uma visualização adicional e superior 
à angiografia coronária, com a análise 
invasiva das camadas que constituem 
as artérias coronárias. 

ARTIGO

Criado nos anos 1990, o dispositivo evoluiu bastante 
Luiz Alberto Mattos*

A sua maior utilização estará di-
recionada para aqueles cenários nos 
quais a cinecoronariografia oferece 
dúvida persistente ou discordância 
com as evidências clínicas do pacien-
te, principalmente, a presença de is-
quemia miocárdica, seja espontânea 
(angina) ou detectada por exames não 
invasivos de imagem.

O ultra-som intracoronário se im-
põe como uma ferramenta de relevan- te aplicação em dois eixos distintos. O 

primeiro, como um método de eluci-
dação diagnóstico, qual seja, retirando 
dúvidas frente à severidade ou não de 
estenoses coronárias rotuladas como 
moderadas (50-70%) a cinecorona-
riografia, incluindo o tronco da coro-
nária esquerda, de modo mais robus-
to, quando da evidência de isquemia 
miocárdica. O segundo, como uma 
ferramenta de imagem associado à in-
tervenção coronária percutânea com 
o implante de stents, monitorando as 
diversas etapas do procedimento de 
revascularização percutâneo. São irre-
futáveis os valiosos ensinamentos ori-
ginados dos achados deste método, na 
expansão das indicações e na obtenção 
de resultados ótimos com o implante 
de stents coronários, a partir de 1994. 
O ultra-som nos ensinou o melhor ca-
minho para o implante seguro e eficaz 
destes dispositivos metálicos.

Ainda não existe consenso e evi-
dências clínicas robustas para sua re-
comendação em todos os pacientes 
submetidos à intervenção coronária 
percutânea, a angioplastia. As evidên-
cias mais consistentes direcionam van-
tagens naqueles pacientes selecionados 
para realização da revascularização 
percutânea revestidos de maior com-
plexidade, como estenoses localizadas 

O ultra-som 
intracoronorário 
promove uma 
visualização superior 
à angiografia
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no tronco da coronária esquerda não 
protegida, principalmente no acome-
timento da bifurcação, oclusões crô-
nicas e tratamento da reestenose in-
tra-stent. Novos estudos controlados 
estão em andamento e nos permiti-
rão ou não expandir ainda mais sua 
indicação. A utilização será variável, 
dependendo do perfil da população 
tratada em cada serviço. Em média, 
sua realização tem variado entre 10 e 
50%, conforme a complexidade das 
lesões coronarianas do paciente.

Como qualquer método em me-
dicina, exige um treinamento prévio, 
nem tanto para sua inserção percu-
tânea per se, mas sim na interpreta-
ção dos achados, principalmente em 
artérias coronárias livres de marca-
dores, como por exemplo, a presença 
radiopaca da liga metálica de stents 
coronários, previamente implan-
tados. Fazer um curso em centro 
qualificado é um bom início para 
aqueles que desejam incorporar o 
método à prática clínica. Após uma 
curva de aprendizado, será necessá-
ria, principalmente, a manutenção 
de uma rotina mínima de efetivação 
de casos, para que a proficiência seja 
mantida. Embora não exista ainda 
consenso na quantidade exata, tem 
sido sugerida a realização, no míni-
mo, de quatro casos mensais para 
adquirir e consolidar o método em 
seu meio.

Os avanços tecnológicos são 
constantes e o método ruma para as-
sociação com a tomografia por con-
vergência ótica, imagens em cores, 
com maior definição do relevo das 
artérias coronárias, associando-se 
aos métodos também em evolução, 
rastreadores de placas ateromatosas 
com potencial elevado de vulnerabi-
lidade para erosão e oclusão. É espe-
rar para ver.

CARPE DIEM

FRASE
“Os conservadores são 
pessimistas quanto ao futuro e 
otimistas quanto ao passado.”

Paparreta de chafanafra
Texto pinçado do livro Brasil, brasilei-
ro, de Duda Guennes: “Há gente que 
gosta de falar difícil, e esse título que 
encima a nota já é um exemplo. Em 
1968, os jornais do Rio divulgaram 
uma carta-aberta que o diretor do 
Serviço Nacional de Doenças Mentais 
endereçava ao escritor Gustavo Corção, 
na qual, entre outros mimos, chamava-
o de “doidarraz escanifrado e mau, 
moralão cloacino dos estultilóquios 
regeneradores que a canina facúndia 
de Quintiliano compele no sadismo 
incoercível dos maldizentes procelosos, 
ao duelo hipocondríaco da luta com os 
moinhos da sua alucinada quixotesca 
nosocomial dematóide do regicídio in-
consciente e de esquizopata da agressão 
bebefrênica...” e por aí vai.
Não se sabe se nesse artigo o remetente 
estava a elogiar o escritor.

Manchete de jornal
Tempos de ditadura, tensão política. 
Sob essa atmosfera, o cantor Sérgio 

Ricardo subiu ao palco do 2º Festival 
da  Record, em 1968, para defender a 
música Beto bom de bola. O público 
o brindou com a maior vaia da 
história dos festivais, pois a música era 
considerada não politizada. Irritado, 
Sérgio não se conteve, quebrou o violão 
e o lançou sobre a plateia. 
No dia seguinte, o jornal Notícias 
Populares, do Rio de Janeiro, estampava 
em letras garrafais: “Violada no 
auditório”.

Curtas
Conversa entre uma moça e um ami-
go em um restaurante no bairro de 
Botafogo, no Rio:
— Que perfume é esse?
— É do Hermenegildo Zegna.
— Ermenegildo o quê? É nordestino?

Filha e mãe conversando no corredor 
de um shopping:
— Olha o que eu comprei, um filme 
do Chaplin.
— Que legal. É dublado?

Pílulas de humor

*Coordenador 
do Serviço de 
Hemodinâmica 
e Intervenção 
Cardiovascular 
do Hospital 
Esperança do 
Recife, PE

Lewis Mumford, escritor e professor norte-americano
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nica da doença. As pesquisas prosse-
guiam, embora timidamente. Em abril 
de 1946, a Sociedade de Medicina de 
Pernambuco, em sessão extraordiná-
ria, reuniu-se para examinar o 3º caso 
humano identificado em Pernambuco, 
ainda em sua forma crônica, sendo o 

paciente trazido pelo Dr. Aristides Go-
mes para a Enfermaria São José, Ser-
viço do Professor Arnaldo Marques, 
no Hospital Pedro II, tendo atraído 
grande atenção dos médicos. Porém, 
de certa forma frustrante, o eletrocar-
diograma nada revelou.

Os primeiros trabalhos e as pri-
meiras observações sobre a 
doença de Chagas em Pernam-

buco devem-se a Durval Tavares de 
Lucena, médico graduado pela Facul-
dade de Medicina do Recife em 1936 
e docente livre da mesma faculdade 
em 1939. Foi ele que chamou pela pri-
meira vez a atenção da classe médica 
para a moléstia, descrita em 1909 por 
Carlos Chagas, publicando na Revista 
Medicina de Pernambuco o artigo in-
titulado “Sobre a presença provável da 
Moléstia de Chagas em Pernambuco” 
(1940), e “Existe a Moléstia de Cha-
gas em Pernambuco?”, na separata da 
Revista África Médica (1941). Naquele 
período ele achara 23% dos hemípte-
ros que coletara em Timbaúba infec-
tados pelo Trypanosoma. Já se sabia 
da existência de Triatoma em Pernam-
buco, alguns capturados em Goiana e 
outros no Recife, sendo encontrado 
em vários deles o Trypanosoma. No 
entanto, o primeiro caso humano da 
doença em nosso Estado foi descrito 
pelo próprio Durval Lucena na Folha 
Médica, impressa no Rio de Janeiro em 
5 de março de 1941, caso este revelado 
pelo xenodiagnóstico.

O segundo caso da doença de Cha-
gas em Pernambuco foi descrito em 
1944, pelo professor Álvaro de Figuei-
redo, catedrático de Parasitologia da 
Faculdade de Medicina do Recife, e 
pelo Dr. Aristides de Paula Gomes em 
uma criança moradora na zona rural 
de Nazaré da Mata; Do mesmo modo 
que o anterior, já era uma forma crô-

HISTÓRIA

Em 1940, médicos e pesquisadores já observavam a presença 
da doença de Chagas no Estado | Dr. Claudio Renato Pina Moreira*

DIVULGAÇÃO

O médico sanitarista e pesquisador Carlos Chagas, descobridor da doença que leva seu nome
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com Guerrero Machado positivo”, José 
Expedito de Oliveira Cordeiro, tese de 
douramento não defendida, 1963.

Apesar de todas as comunicações, 
a doença não recebeu dos médicos, no 
início da década de 50, a consideração 
que merecia. Escreveu Ruy João Mar-
ques: “Este descaso pode ser atribuído 
a dois fatores principais: o primeiro, o 
desconhecimento da gravidade que o 
mal pode assumir: segundo, um certo 
cepticismo acerca, não diretos da exis-
tência, mas da difusão da moléstia.” E 
Aristides Gomes apelou para que seus 
colegas abandonassem a “indiferença 
ou mesmo a hostilidade fria que têm 

No 3º Congresso Acadêmico Inte-
restadual realizado no Recife em julho 
de 1947, os estudantes Alcides Ferrei-
ra Lima e Vanildo Pessoa relataram 
um caso de bloqueio átrio ventricular 
com Síndrome de Stoke-Adams em 
um paciente do serviço do profes-
sor Arnaldo Marques, cuja etiologia 
chagásica pode ser confirmada meses 
depois através da Reação de Fixação 
do Complemento realizada no sul do 
país, constituindo-se no primeiro caso 
com evidências eletrocardiográficas da 
doença. Outros dois casos de bloqueio 
átrio-ventricular completo foram ob-
servados pelo Dr. Ruy João Marques 
no início de 1948, em dois irmãos jo-
vens procedentes de Sertânia.

Ainda em 1948, durante a Semana 
Médica patrocinada pela Sociedade de 
Medicina de Pernambuco, o Dr. Aris-
tides de Paula Gomes comunicou ter 
encontrado mais dois pacientes com 
a forma crônica da doença, e solicitou 
providências dos poderes públicos, de-
clarando que, “do contrário, caminhare-
mos para uma epidemia de proporções 
maiores que a esquistossomíase”. Esse 
médico, que atuava na zona da mata 
norte do Estado, já conseguia ter uma 
visão social e humana do problema.

Formas de leishmania do Trypa-
nosoma cruzi foram encontradas pelo 
professor Raymundo de Barros Coe-
lho em fibras cardíacas em um cadá-
ver procedente de São José do Egito 
(1950). Naquele mesmo ano, no Con-
gresso Brasileiro de Higiene realizado 
em Porto Alegre, o Dr. Durval Luce-
na comentou a benignidade dos ca-
sos observados em Pernambuco e o 
não aparecimento das formas agudas, 
aventando a possibilidade da cepa do 
Trypanosoma cruzi apresentar baixa 
toxidade no nordeste.

O primeiro caso diagnosticado em 
vida em Pernambuco de cardiopatia 
cha gásica com miocardite e confirma-
do pelo exame anatomopatológico foi 
pu blicado em 1952 pelos Drs. Gonça-
lo de Melo, Ernani Granville Costa, 
Pinto Ferreira, Raymundo de Barros 
Coelho e Beltrão Neto. Mas durante o 
III Congresso Médico Estadual de Per-
nambuco, realizado em dezembro de 
1951, o Dr. Aristides Gomes apresen-
tou seus três primeiros casos de car-
diopatia chagásica.

Trata-se de uma 
doença social que 
predomina nas 
camadas mais 
pobres da população

Apesar das publicações e das co-
municações, o interesse pela doença 
permanecia pequeno em Pernambu-
co. Então, a Sociedade de Medicina de 
Pernambuco escolheu como um dos 
temas oficiais do IV Congresso Médico 
Estadual de Pernambuco, realizado em 
dezembro de 1952, a doença de Cha-
gas, sendo o relatório lido pelo profes-
sor Álvaro de Figueiredo, tendo como 
colaboradores oficiais os Drs. Ruy João 
Marques e Durval Lucena. Porém, 
até então, todos os casos encontrados 
eram do tipo crônico. Até que em maio 
de 1953 o Dr. Clóvis Paiva, catedráti-
co de Oftalmologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Recife, 
confirmou que se tratava do Sinal de 
Romaña a lesão apresentada em um 
paciente com 17 anos; Encaminhan-
do-o para o Dr. Ruy João Marques, a 
doença foi confirmada em sua forma 
aguda, e o Dr. Durval Lucena conse-
guiu encontrar o Trypanosoma cruzi 
no sangue periférico do doente. O se-
gundo caso da forma aguda foi relata-
do pelo Dr. Adejardo Francisco da Sil-
va, que atuava em Limoeiro, em uma 
criança moradora de Bom Jardim. O 
3º caso agudo foi comunicado à Socie-
dade de Medicina de Pernambuco pelo 
Dr. Durval Lucena em 1954.

No V Congresso Médico Estadual, 
realizado em Garanhuns em 1953, os 
Drs. Paulo Borba, Aristides Gomes, 
Luiz Tavares e Jaime Scherb relataram 
as relações entre o megacólon e o me-
gaesôfago com a doença de Chagas. 
Naquele período, a doença era estuda-
da pelo Dr. Hermes Canto (médico em 
Afogados da Ingazeira, que publicou 
na Gazeta do Pajeú um artigo com a 
finalidade de esclarecer a população), 
pelo Dr. Raul Lafayette, em Sertânia, 
além do Dr. Adejardo Francisco, em 
Limoeiro.

Apesar da importância da doença 
em nosso meio, apenas três teses so-
bre o assunto foram apresentadas em 
concursos na Faculdade de Medicina: 
“Alguns aspectos da Doença de Chagas 
em Pernambuco”, Ruy João Marques, 
concurso para cátedra, 1956; “Consi-
derações sobre o vectocardiograma da 
cardiopatia chagásica crônica”, Ernani 
Granville Costa, concurso para cáte-
dra, 1960; e “Freqüencia e aspectos do 
bloqueio de ramo direito em pacientes 

pela doença de Chagas” e compre-
endessem melhor a importância do 
problema.

Mais de cem anos já se passaram 
da descoberta da doença pelo brasi-
leiro Carlos Chagas; e as autoridades 
parecem estar cegas e surdas à gran-
de quantidade de pacientes que che-
gavam, em nossa cidade, ao ambu-
latório do Hospital Osvaldo Cruz e, 
agora, chegam ao do Procape. Trata-
-se de uma doença social que predo-
mina na classe mais pobre da nossa 
população, e que, infelizmente, não 
traz o interesse dos laboratórios mul-
tinacionais, nem dá prestígio ao pro-
fissional que se dedica a estudá-la. 
Felizmente, em nossos dias, graças 
ao trabalho incansável da equipe do 
Procape, tendo à frente o Dr. Wilson 
de Oliveira Jr, os pacientes estão sen-
do melhor assistidos e observados, 
mas permanecem, como há 60 anos, 
à margem das decisões dos respon-
sáveis pela área de saúde em nosso 
país.

*Médico graduado pela UFPE em 1974. 
Presidente da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores - Sobrames-PE. Membro do Instituto 
Pernambucano de História da Medicina.
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ARTIGO

Com Capiba, o carnaval
era mesmo sensacional

O maior símbolo do 
frevo pernambucano, 
era um compositor 
versátil e também 
uma grande figura 
humana | Luiz Arrais

Embora tenha composto tangos, 
valsas, modinhas, choros — e até 
peças eruditas —, Lourenço da 

Fonseca Barbosa, o Capiba, ficou com o 
nome marcado para sempre no Carna-
val e em uma de suas vertentes, o Fre-
vo. Nascido em Surubim (então distrito 
de Bom Jardim), em 28 de outubro de 
1904, foi o oitavo filho dos treze do ca-
sal Severino Atanásio de Souza Barbosa 
e Maria Digna da Fonseca Barbosa. O 
pai, mestre de banda, legou aos filhos o 
gosto pela música, no entanto, todos se 
afastaram do ofício, exceto Capiba, que 
desde pequeno começou tocando trom-
pa e, aos 12, passou a tocar piano, ins-

trumento que o acompanharia durante 
toda a vida. 

Na década de 1920, foi para a Paraíba, 
onde começou sua vida de compositor 
para valer. Sua primeira composição edi-
tada é de 1923, a valsa Meu destino. 

Nomeado para o Banco do Brasil, em 
1930, chegou ao Recife para trabalhar. 
O banco pagava bem, mas exigia muito 
e Capiba jurou que se casaria somente 
quando se aposentasse, o que realmente 
aconteceu. Aos 56 anos, uniu-se a Maria 
José da Silva, a Zezita, 20 anos, auxiliar-
-atendente do médico e amigo da juven-
tude, João Suassuna, irmão de Ariano, 
ex-secretário de Cultura de Pernambuco. 

FOTOS:  DIVULGAÇÃO
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Capiba com os maestros Nelson Ferreira, Guerra 
Peixe e com o pianista Heitor Alimonda

Ao lado: Capiba em sua profissão de escriturário no 
Banco do Brasil, emprego que lhe dava o sustento 
para continuar fazendo suas composições

Ouvir Capiba nos faz 
percorrer ruas do 
velho Recife, ouvindo 
o povo e sentindo o 
espírito de sua música

O criador do Movimento Armorial, do 
qual Capiba também fez parte, usou um 
de seus frevos, Madeira que cupim não rói, 
na campanha vitoriosa de Eduardo Cam-
pos para governador, e conseguiu levantar 
multidões, sempre que o entoava com a 
sua voz característica e bem-humorada.

Em 1931, Capiba criou a Jazz Band 
Academia e compôs a canção que seria 
o seu cartão de visitas, A valsa verde. A 
partir de 1933, passou a apresentar-se nos 
carnavais de Pernambuco, estourando 
naquele ano com o frevo É de amargar.

Como quase todos os compositores 
de frevo, Capiba optou por permanecer 
no Recife. Tinha canções gravadas pelos 
astros do rádio brasileiro, mas somente 
com a gravadora Rozenblit seus frevos 
passaram a ser conhecidos e tocados em 
outras regiões. Capiba foi um dos pou-
cos compositores de província a fazer 
sucesso, morando fora do eixo Rio/São 
Paulo. À medida que, na capital, o samba 

amadurecia, no Recife, um título de uma 
de suas composições diz mais que muitas 
palavras: É frevo, meu bem.

Por essa época, Nélson Gonçalves 
conseguia seu primeiro grande sucesso 
com Maria Betânia, canção que Capiba 
tinha feito para uma peça de Mário Sette. 
Ficaria conhecido, nacionalmente, ainda 
por Serenata suburbana e A mesma rosa 
amarela, poema de Carlos Pena Filho, 
musicado por ele.

Para o maestro erudito, Guerra Peixe, 
que lhe deu aulas sobre composição e 
harmonia, Capiba foi o mais completo 
compositor brasileiro porque “além de 
culto, no sentido teórico e prático do 
termo, o compositor sabia o que queria 
e porque o fazia. Não se deixava conduzir 
pelo acaso. Antes, valia-se dos seus co-
nhecimentos, da convicção, da experiên-
cia e do talento para estar constantemente 
se renovando”. 

ESPORTE
A música e o futebol foram duas de suas 
grandes paixões. Peladeiro e dirigente de 
clube em Campina Grande onde mo-
rou, tornou-se torcedor fanático do Santa 
Cruz, do Recife, tendo feito o hino do 
clube do qual virou conselheiro e fre-
quentador de suas arquibancandas, até 
ter um enfarte, depois de ver agremiação  
virar o supercampeão pernambucano de 

1957. Hoje, quem saberia a sua opinião, 
ao ver o clube do coração patinar já, há 
alguns anos, na série D do campeonato 
brasileiro?

Era conhecido também por seu es-
pírito juvenil, brincalhão e irreverente 
e tinha seu defeito de voz associado a 
inúmeros casos relatados por colegas de 
copo e gandaia.

Deixou gravadas 217 composições, 
das quais 117 na voz de Claudionor Ger-
mano, o maior intérprete de frevos de 
Pernambuco. Na revista Continente Do-
cumento, em sua homenagem, Zezita, sua 
viúva, conta que ele compôs até alguns 
meses antes de morrer. O pesquisador 
José Batista, que colaborou com Zezita 
para organizar seu arquivo, revela que 
Capiba deixou ainda 525 músicas não 
gravadas, muitas delas sem título. A gran-
de divulgação nos bailes de carnaval das 
suas músicas é o melhor testemunho da 
penetração da arte desse pernambucano 
que fez de sua vida uma receita de alegria.

Faleceu aos 94 anos de idade, no 
Recife, no dia 31 de dezembro de 1997, 
em consequencia de um câncer de prós-
tata, do qual soube padecer, por acaso, 
através de noticiário da TV Globo, já 
que, segundo relato do jornalista e seu 
amigo de longa data, Aldo Paes Barreto, 
familiares e convivas lhe escondiam que 
sofria do mal. 
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Desde o dia 20 de dezembro, os 
pacientes portadores da doença 
de Chagas têm um espaço me-

lhor estruturado para recebê-los, loca-
lizado a poucos metros do Procape.  A 
Casa do Portador de Doença de Chagas 
e Insuficiência Cardíaca vai possibilitar 
um melhor atendimento para quem 
procurar o Ambulatório de Doença de 
Chagas e Insuficiência Cardíaca, que 
já funcionava há 23 anos, no Hospital 
Universitário Osvaldo Cruz e no Proca-
pe (UPE). 

O local vai contar com cinco salas 
de consultórios e os pacientes também 
terão acesso a um setor específico para 
avaliação de marca-passo e cardiodes-
fibrilador (único no serviço público do 
estado). A mudança vai possibilitar que 
a equipe multidisciplinar amplie o aten-
dimento, melhorando também a reso-
lutividade dos problemas. A casa vai 

receber alunos, estagiários e residentes 
em Cardiologia de todo o Brasil e até de 
outros países, incentivando as pesquisas 
e as extensões acadêmicas. Além disso, 
vai abrigar a sede da Associação dos Pa-
cientes com Doença de Chagas e Insu-
ficiência Cardíaca, pioneira no mundo. 

Segundo o coordenador geral do 
Ambulatório, Prof. Wilson de Oliveira 
Jr., a compra do imóvel, localizado na 

Rua Álvares de 
Azevedo, só foi 
possível gra-
ças ao apoio do 
reitor da UPE, 
professor Car-

los Calado, do seu assessor para área de 
saúde, Prof. João Régis, do Prof. Enio 
Cantarelli, e do Prof. Sérgio Montene-
gro e da Irmã Lucimar, da atual dire-
toria do Procape. As doações feitas por 
empresas e pessoas físicas engajadas na 
causa também foram fundamentais tan-
to para a compra, como para a reforma 
do espaço.  O investimento no novo am-
bulatório foi de R$ 380 mil.

Novo espaço para pacientes 
com Chagas e I. Cardíaca

ÚLTIMAS

A Casa fica na 
Rua Álvares de 
Azevedo, no bairro 
de Santo Amaro
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