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APRESENTAÇÃO
Neste volume, A Saúde dos Ventos II, o narrador, Prof. Humberto Leivas, continua 

transcrevendo os principais acontecimentos médicos e sociais registrados num fictício 
Diário. Com isso, o leitor perceberá que, a despeito dos permanentes conflitos entre o 
governo positivista, devido à Liberdade Profissional, a Faculdade de Medicina e Farmá-
cia de Porto Alegre se mantém aberta e progride durante as primeiras décadas do Sécu-
lo XX. Na Santa Casa ampliam-se as especialidades médicas. Professores e alunos, por 
meio das teses de conclusão do curso, começam a apresentar alternativas técnicas para 
a solução de dois temas muito importantes para a população: saneamento básico e o 
aporte de água. Na sociedade, os médicos higienistas, além de atuarem nas questões de 
saúde da população, passam a orientar os pais na educação dos filhos, nas questões de 
higiene, vestimentas, hábitos familiares e alimentares. Os cuidados com a higiene não 
deviam se limitar aos bons costumes de limpeza das casas, mas se estenderem a outras 
ações, tais como tratamento dos dejetos, das águas servidas e das construções das casas. 
E as crianças, que tipo de educação recebiam nos seus lares? Era a mãe que amamentava 
os filhos, ou ainda imperava a cultura da ama-de-leite? Os pais deviam mandar seus fi-
lhos para os internatos, a fim de afastá-los dos perniciosos hábitos oriundos do Período 
Colonial.  Como deviam agir para combater o nefasto onanismo? Eram as bactérias que 
transmitiam doenças e não os miasmas? Não era apenas nas campanhas a favor da vacina 
da varíola que os médicos deviam atuar. Se a ciência médica progredia a olhos vistos, não 
era menos verdade que esses conhecimentos ainda eram pouco usados em benefício da 
população. O combate às doenças começaria dentro de casa?  E, justificando que os ro-
mances eram fontes importantes para se compreender melhor épocas, o narrador do Di-
ário volta a se socorrer da literatura para reforçar seus argumentos. Nos romances as per-
sonagens, ao se manifestarem, mostram-se como são na intimidade. Criadas com maior 
ou menor rigor, revelam seu modo de ser, de conviver, de se conduzir em sociedade. O 



Sr. Seixas, do romance A Senhora, de José de Alencar, por exemplo, dá ao leitor uma ideia 
clara de seu perfil psicológico, tão bem traçado no texto. Relatando o comportamento 
de Aurélia, também personagem de Alencar, o narrador registra como era vista a mu-
lher do século dezenove. No romance Casa de Pensão, Aluísio de Azevedo, ao descrever 
as antigas relações familiares, revela a educação bárbara que ainda dominava no século 
novecentista. É por meio da descrição física e comportamental de Amâncio e do Prof. 
Antônio Pires que o narrador denuncia a péssima educação vigente. Os pais, ignorantes, 
viciados pelos costumes bárbaros do Brasil da época, atrofiados pelo hábito de lidar com es-
cravos, entendiam que aquele animal era o único professor capaz de endireitar os filhos.

Com minuciosos detalhes, Prof. Humberto retrata, ainda, muitos outros episó-
dios históricos marcantes, dentre eles, a participação dos médicos e dos estudantes de 
Medicina no combate à Gripe Espanhola em 1918; a participação na Revolução de 
1923; a construção do majestoso prédio da Faculdade, no Campo da Várzea, que durou 
de 1913 a 1924; a posse de Getúlio Vargas como Presidente do Estado, em 1928, no 
Salão Nobre da Faculdade Livre de Medicina; a participação de alunos e professores na 
Revolução de 1930. 

Na leitura dos resumos das teses dos doutorandos, o leitor perceberá que houve 
significativos avanços no fornecimento de água potável, no tratamento de esgotos, na 
iluminação pública, no transporte coletivo, durante os anos transcorridos nesse tempo, 
mas, pelos atendimentos prestados na Santa Casa de Misericórdia, constatará que não 
houve progresso médico significativo, com exceção das campanhas de vacinação. 

Toda essa minuciosa narrativa é entremeada com o tom lúgubre e simultanea-
mente laudatório do Prof. Humberto em diversas passagens, como quando surge, por 
exemplo, a triste notícia da morte do Prof. Sarmento Leite, em 25 de abril de 1935. É 
um funeral apoteótico, no qual os alunos carregam nas costas o esquife do seu Diretor, 
desde o prédio da Faculdade até o Cemitério da Santa Casa, na Colina da Azenha. E, 
desse modo, ele segue descrevendo cenas e cenários que registraram o fim da Liberdade 
Profissional no Estado, a criação do Sindicato Médico e a implantação da Universidade 
de Porto Alegre. 

A partir de 1947, tão logo as revistas de medicina publicaram a possível descoberta 
de um novo medicamento para combater as infecções, o Diário registra mais uma inu-
sitada notícia: um grupo de pesquisadores decidiu fabricar penicilina em Porto Alegre. 
Depois de purificado o medicamento, surge a aventura de lançá-lo de avião no interior de 
uma fazenda da campanha, para tentar salvar a vida um jovem acometido de pneumonia. 
Em 1948 é descoberto um novo remédio para o tratamento da tuberculose, moléstia 
que levava sofrimento e morte a milhões de pessoas no mundo. E registra, com mínimos 
detalhes, a cura de um jovem acometido de tuberculose pulmonar, obtida pelo emprego 



de novo medicamento, trazido, de Nova York pela Varig: a estreptomicina. 
Por fim, Prof. Humberto Leiva lê o registro de outra notícia promissora. “Antes 

de encerrarmos nossa participação no Diário, torna-se mister que façamos, pelo menos 
mais um registro. A luta que começou em 1931 para que a Faculdade Livre de Medicina 
tivesse o seu hospital está, finalmente, se tornando realidade. Essa afirmativa se sustenta 
em provas concretas e não em  depoimentos aleatórios de pessoas. Tão logo o Diretor da 
Faculdade, Raul Moreira da Silva, junto com seu secretário, Prof. Oscar Bernardo Perei-
ra, conseguiram que o Presidente Getúlio Vargas liberasse os recursos financeiros para a 
construção da tão sonhada obra, os engenheiros contratados concluíram os alicerces e 
começavam a erguer paredes.  Assim, o andante que passasse na frente do Pronto Socorro 
Municipal e chegasse na esquina da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Protásio Alves, 
depois de ler os dizeres HOSPITAL DE CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDI-
CINA, veria paredes de alvenaria brotarem da terra. Então, assim que fosse concluída 
essa magnífica construção, a assistência, o ensino e a pesquisa de Porto Alegre atingiriam 
o patamar de qualidade conquistado pelas melhores faculdades de medicina do mundo 
desenvolvido. 





CAPÍTULO I
Às dezenove horas do dia oito de agosto de 2006, Prof. Humberto surpreendeu-

se, ao ver que, mesmo sendo a História da Medicina uma disciplina facultativa, setenta e 
cinco alunos se encontravam na sala para assistirem à aula inaugural. 

Depois de esclarecer que as atividades da nova disciplina estariam relacionadas ao 
avanço da Ciência Médica, Prof. Humberto informou que, pelo fato de a Dra. Tatiana 
Bruscky, não ter podido comparecer ao evento, haveria uma pequena alteração no pro-
grama de abertura. Ela havia sido convidada depois que o Decano da Faculdade, Prof. 
Antônio de Castro, divulgara seu poema durante uma reunião do Conselho da Faculda-
de, realizada em janeiro de 2005.  Assim, o poema, em vez de ser declamado, seria lido 
por todos e em voz baixa.  Tão logo todo tivessem concluído a leitura, faria uso da pala-
vra a Dra. Mercedes Prado Antunes para analisar as razões que podiam ter provocado a 
criação do poema em questão.  Aproveitava para comunicar também que as aulas, em for-
ma de conferência, tinham a duração de cinquenta minutos e seriam proferidas apenas na 
abertura de cada semestre. Nos demais encontros, os trabalhos seriam desenvolvidos no 
formato de trabalho em pequenos grupos.  

Vencidos dez minutos de leitura silenciosa, Prof. Humberto passou a palavra a 
Dra. Mercedes Prado Antunes, para que abordasse três questões que foram levantadas 
por alunos e professores: Que processo criativo teria determinado a composição dos ver-
sos? Quais as possíveis razões de o poema se tornar tão conhecido? Qual a importância 
da poesia para a Medicina?  

Ela então observou que, mesmo sendo descendente de poetas e trovadores das 
Missões, passara a infância ouvindo e declamando os poemas de Jayme Caetano Braun, 
sem nunca ter criado um verso sequer. Mas, com o passar dos anos, no trabalho da profis-
são médica e no convívio com um universo de pessoas distintas, percebeu que a Ciência 
e a poesia caminhavam juntas.  Seu interesse por essa interface adveio da necessidade de 
compreender melhor o fenômeno científico, ou alterar a concepção, estritamente cien-
tificista, que se atribui à ciência. Os versos da poesia surgem para dar voz à alma. No 



Onde andará meu doutor, da Doutora Tatiana, a motivação deve ter surgido ao perceber 
o modo como os enfermos são atendidos atualmente nas emergências dos hospitais e 
nos consultórios dos colegas. Por ter trabalhado sempre em tempo integral, em Unida-
des Básicas de Saúde, não estava familiarizada com as condições de atendimento nesses 
outros lugares. Mas, no momento que precisara de ajuda para sua mãe, entendera me-
lhor as razões que motivaram a criação do poema. Tudo começou quando relatara a um 
colega o que se passava com a enfermidade da sua mãe. Depois de ouvi-la atentamente, 
ele recomendou que a conduzisse logo para a emergência do hospital. Fazia a indicação 
porque um ex-aluno de graduação e especialização, muito competente, lá se encontrava 
de plantão. Telefonaria para ele e, se fosse necessário, iria ao seu encontro. Foi então que a 
trágica realidade da assistência médica brasileira lhe açoitara a alma. Eram tantas pessoas 
aguardando para serem atendidas que sua mãe, mesmo tendo plano de saúde, ficara qua-
tro horas sentada em uma cadeira dura, tremendo de frio por causa da febre alta. Depois 
da consulta e obtidos os resultados dos exames, surgiu outra crua realidade: a mãe preci-
sava ser hospitalizada, mas não havendo leito disponível, o tratamento devia continuar 
em casa. Por amizade, seu colega passou a acompanhá-la diariamente até ficar melhor. 
Mas, uma semana depois, pelo fato de a febre continuar intermitente, ele lhe sugeriu 
que consultasse um especialista de pulmão. Foi então que conhecera a outra realidade da 
assistência: a do consultório cheio de gente e de um colega cansado e triste! Daí estava 
a seu ver mais uma cena para a composição do poema. O choque com a realidade acon-
tecera porque ela continuava com a ideia romântica da Medicina dos tempos em que 
fora estudante, quando aprendera que uma boa relação entre médico e paciente surgia 
da conversa entre ambos e que isso só era possível quando houvesse tempo e condições 
adequadas para fazê-lo. Mas, pelo fato de o médico não dispor do tempo necessário para 
ouvir seus pacientes, essa boa relação não se cultuava mais. Pelo que observara durante 
a doença da sua mãe, no atendimento médico atual estavam as razões do poema Onde 
andará meu doutor? Sobre sua grande aceitação, tinha certeza que a razão maior estava 
relacionada aos novos meios de comunicação. Ao ser publicado na Internet, o poema 
tornou-se muito conhecido. Então, era lógico que esses singelos versos se tornaram tão 
difundidos porque encontraram leitores interessados nessa questão.

Sobre a relação da Literatura com a Medicina, não se via como a pessoa mais in-
dicada para emitir parecer sobre o tema. Mas pelo fato de ter tido a felicidade de ler o 
livro A Cabeça bem-feita, do pensador Edgar Morin, reproduziria parte das palavras des-
se autor, quando registrara sua opinião sobre a importância da literatura para o mundo 
e para vida das pessoas. O texto assim registra: O romance e o cinema oferecem-nos o que é 
invisível nas ciências humanas. São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser 
humano com o outro, com a sociedade e com o mundo. O romance do século XIX e o cinema 



do século XX transportam-nos para dentro da história e pelos continentes, para dentro das 
guerras e da paz. O milagre de um grande romance, como de um grande filme, é revelar a 
universalidade da condição humana, ao mergulhar na singularidade de destinos individu-
ais, localizados no tempo e no espaço. O romance é mais do que um romance. Sabemos que o 
romance, a partir do século XIX, tornou-se prenhe de toda a complexidade da vida dos indi-
víduos, até da mais  banal das vidas. Ele demonstra que o ser mais insignificante tem várias 
vidas, desempenha diversos papéis, vive uma existência, em parte, de fantasias, em parte, de 
ações. Dostoiévski demonstrou vivamente a complexidade das relações do sujeito com o outro, 
as instabilidades do eu.  É a literatura que nos revela que todo o indivíduo, e  mesmo o mais 
restrito  à mais banal das vidas, constitui, em si mesmo, um cosmo. Traz em si suas multipli-
cidades internas, suas personalidades virtuais, uma infinidade de personagens quiméricos, 
uma poli existência no real e no imaginário, o sono e a vigília, a obediência e a transgressão, 
o ostensivo e o secreto, pululâncias larvares em suas cavernas e grutas insondáveis. Cada um 
contém em si galáxias de sonhos e de fantasias, de ímpetos insatisfeitos de desejos e de amores, 
abismos de infelicidade, vastidões de fria indiferença, ardores de astro em chamas, ímpetos 
de ódio, débeis anomalias, relâmpagos de lucidez, tempestades furiosas. A poesia, que faz 
parte da literatura  e, ao mesmo tempo, é mais que a literatura, leva-nos à dimensão poéti-
ca da existência humana. Revela que habitamos a Terra, não só prosaicamente, sujeitos à 
utilidade e à funcionalidade, mas também poeticamente destinados ao deslumbramento, ao 
amor, ao êxtase. Pelo poder da linguagem, a poesia nos põe em comunicação com o mistério, 
que está além do dizível.

Depois da apresentação da Dra. Mercedes, Prof. Humberto tratou de abordar o 
tema que lhe cabia na segunda parte da aula inaugural: Ciência e Literatura. 

O que se entendia por ciência era um conjunto de conhecimentos precisos e con-
solidados, obtidos por experimento sistemático e que tentavam explicar, tanto quanto 
possível, um determinado objeto de indagação: o homem. Na ciência, a pessoa submete 
suas experiências aos pares e à análise crítica pelo método científico. Então, a verdade 
científica, por estar subordinada aos instrumentos de mensuração disponíveis e à aceita-
ção social da época, foi e sempre será circunstancial e temporal. Como num passado não 
muito distante não havia o rigor da análise científica para a comprovação de um novo 
saber, afirmações tomadas como verdadeiras se mantinham por séculos, até milênios, 
como ocorrera com os conceitos de Galeno sobre a circulação do sangue no homem. Mas 
a sistematização da ciência era diferente da sistematização da Arte. Se a Arte implica um 
sistema de sinais concernentes à singularidade do objeto e, como tal, escapa aos limites 
da matéria, a ciência, ao contrário, consiste no esforço de produzir um conceito objetivo 
da Natureza. Seu objeto é estritamente real. Aqui, sistematizar significa aprofundar, pe-
sar, medir espaço e tempo, argumentar, racionalizar e construir logicamente, rejeitando, 



desse modo, a potência criadora que dá ao objeto uma expressão humana, singular, trans-
figuradora.  Na Arte, na literatura, o artista é um artesão que recria o mundo segundo sua 
imaginação. Sua verdade, diferentemente da verdade científica, é a do fingimento poético 
de que fala Fernando Pessoa. Como não há pessoa igual à outra, vários mundos e várias 
concepções surgem como efeitos de sentido, resultando numa rica polissemia, apontan-
do variadas possibilidades de apreensão da realidade. Ao contrário da Ciência Exata, a 
literatura pode antever a verdade, reescrevê-la, para torná-la compreensível ou denunciar 
como inverídica uma verdade que fora registrada pelo vencedor. Tanto a ciência quanto 
a literatura não fogem a um determinante comum: ambas são testemunho de sua época, 
embora a Arte, ao contrário da ciência, não se restrinja ao meramente histórico, ao do-
cumental, pois ela abrange, em sua singularidade, a universalidade. Com o grande poder 
conquistado pela Ciência Positivista, alguns pensadores humanistas entendem que, na 
sociedade atual, há uma tendência em descartar tudo o que não for útil para a produção 
ou para o consumo, numa visão utilitarista que se opõe à satisfação livre e desinteressada 
que o objeto artístico demanda. Entretanto, como não seria possível abordar o percurso 
de toda a ciência no tempo que dispunha, centraria sua apresentação a um único tópico: 
os benefícios da Medicina para a humanidade através dos tempos. Sobre os benefícios 
da Ciência Médica os dados disponíveis são claros: a pessoa que vivia, em 1900, 40 anos 
vive hoje 75. Mas continua sem resposta a mesma pergunta que os gregos se faziam na 
Antiga Grécia: Quem somos nós? Encontraremos, um dia, resposta para essa indagação? 
Só o futuro nos dirá. 

Quanto à literatura, vale afirmar que segue o mesmo caminho percorrido pela ci-
ência. Como definira Sílvio Romero no início de 1900, a literatura registra costumes, 
habitações, alimentos, vestuário e os sentimentos mais profundos das pessoas. E teste-
munha épocas de felicidade e de sofrimento. Além disso, pode prever o futuro. Como 
testemunho dessa afirmativa, vários são os exemplos. William Shakespeare, por exemplo, 
através dos sintomas apresentados por Lady Macbeth, caracterizou a presença de um 
quadro inequívoco de doença mental grave, quinhentos anos antes de surgir a Psicolo-
gia.  Do mesmo modo, Júlio Verne, através de suas obras, previu o futuro. Dentre elas, 
destacam-se: Cinco semanas em um balão – viagem à África, volume publicado em 1862, 
Viagem ao centro da terra, em 1864, Vinte mil léguas submarinas, em 1870, A Volta ao 
mundo em Oitenta Dias, em 1873, e Da  Terra à Lua, em 1875. 

Mas assim como ocorreram rejeições às descobertas sobre o verdadeiro caminho 
da circulação identificado por William Harvey, no século XVII, da vacina de Jenner con-
tra a varíola, no século XVIII, das Ciências Médicas Modernas, no século XIX e início 
do século XX, a Literatura não foi diferente. Quando Gustave Flaubert publicou Ma-
dame Bovary, em 1856, causou um estremecimento social. O romance contava a história 



de uma mulher casada que se entregava a sucessivos casos de amor extraconjugais para 
fugir da vida medíocre que julgava levar ao lado do marido, um médico de província. 
O enredo, que termina com o suicídio da personagem central, causou um escândalo na 
sociedade francesa de então e Flaubert foi processado por imoralidade. Mas, ao ser absol-
vido, em janeiro de 1857, o livro se esgotou rapidamente. 

Com o médico Joaquim de Macedo, que escreveu, em 1844, o primeiro romance 
brasileiro, A Moreninha, não houve resistências, pois o texto narrava os costumes mun-
danos de um Rio de Janeiro em transformação. Por não haver nenhuma conotação políti-
ca ou alteração drástica dos costumes sociais, a trama foi muito bem aceita pela sociedade 
carioca da época. Mas com José Caldre e Fião, médico gaúcho, aconteceu bem diferente. 
Ao publicar A Divina Pastora, em 1847, e  O Corsário, em  1849, por ser um ferrenho 
abolicionista e fervoroso adversário da Guerra dos Farrapos, seus livros desapareceram 
de circulação rapidamente. Por sorte foram encontrados cento e quarenta anos depois.  
Simões Lopes Neto, ao publicar, em 1912, Contos Gauchescos, em estilo novo e num lin-
guajar do homem da campanha, também não teve na época nenhum destaque. O valor 
literário dos seus textos foi reconhecido apenas em 1954, quando a obra foi recuperada 
pelo jornalista Carlos Reverbel. João Guimarães Rosa, médico e diplomata, ao escrever 
sua vasta obra em estilo semelhante ao de Simões Lopes, em especial, Grande Sertão: 
Veredas, por também adotar técnica narrativa incomum para a época e usar linguagem 
do homem do sertão, o livro não foi bem aceito pela crítica durante muitos anos. Hoje, 
finalmente, consagrado. 

Sobre a importância da Literatura para a humanidade, nada mais havia acrescentar 
além da referência feita pela Dra. Mercedes Prado Antunes ao texto de Edgar Morin. 
Quem estivesse interessado em conhecer melhor a produção literária publicada por mé-
dicos através dos tempos, nos trabalhos dos futuros encontros poderiam se apropriar de 
outras referências sobre o tema. E havia muitas, podia afirmar.

─ Por fim antes de encerrar minha breve exposição, relembro um detalhe sobre 
nossos encontros: as conferências magistrais servem para provocar estímulos e dúvidas ─ 
concluiu Prof. Humberto. 


