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José Rizal
um médico pouco conhecido no Brasil
György Miklós Böhm

Quem for à Manila, capital das Filipinas, não tem como
deixar de tomar conhecimento de José Rizal. Trata-se do
herói nacional do país e, além do imponente monumento
no centro da cidade, há lembranças dele por
toda parte.
Nascido em 1861, fez seus estudos secundários nas Filipinas e
formou-se médico na Espanha.
Especializou-se em oftalmologia
na Alemanha. Sua genialidade
manifestou-se nos primeiros anos
da infância, sobretudo nas letras e
habilidades manuais. Além de ser romancista, poeta, escultor, desenhista
e pintor, falava 11 línguas e lia mais de
vinte. Sua produção literária foi quase
toda em espanhol, língua que já não se
fala mais nas Filipinas. Deixou inúmeras
contribuições à história, biologia e antropologia. Basta dizer
que Rudolf Virchow convidou-o para falar na Sociedade
Antropológica Alemã, em Berlim. Envolveu-se de corpo e
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alma em lutas patrióticas pelas Filipinas, usando como armas
sua língua e pena. Jamais derramou uma gota de sangue.
Aos 35 anos foi fuzilado por ter escrito dois romances que
denunciavam a crueldade e miséria da colonização espanhola
nas Filipinas. Assim morreu um dos beneméritos da humanidade, em 30 de dezembro de 1896, conhecido por todos
de sua terra, porém pouco lembrado fora dela.
Após receber a sentença de morte, escreveu seu poema de
adeus, que se salvou porque entregou à sua irmã escondido
em um aquecedor de álcool. É uma das mensagens mais
nobres escritas por um patriota que se despede do mundo!
Nenhuma gota de amargor, nenhum traço de ódio ou revolta. Serenidade absoluta, amor pátrio incondicional.
Foi escrito em castelhano, possui 14 estrofes de cinco versos “alexandrino-espanhóis” (cuaderna-vía) cada. Tem muitas
versões feitas do original, além dos 46 dialetos e línguas nativas das Filipinas. Embora o português seja citado entre as
38 línguas estrangeiras em que fora traduzido, não encontrei
tal versão, por mais que procurasse. Desse modo, ofereço a
minha, que procura ser ﬁel ao conteúdo, mesmo com sacrifícios, espero que perdoáveis, da métrica e da forma.
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Meu último adeus
José Rizal y Alonso

Ora por todos quantos morreram sem ventura,
Por quantos padeceram tormentos sem igual,
Por nossas pobres mães que gemem sua amargura,
Por órfãos e viúvas, por presos em tortura
E ora por ti que vejas tua redenção ﬁnal.

Adeus, Pátria adorada, região de sol querida.
Pérola do mar de Oriente, nosso perdido Éden!
Vou te dar alegre a triste e murcha vida.
E fosse mais brilhante, mais fresca, mais ﬂorida,
Também para ti daria, a daria para teu bem.

Quando noite escura envolve o cemitério
E só, apenas mortos ﬁcam velando ali
Não perturbes repouso, não perturbes mistério;
Talvez acordes ouças de cítara ou saltério1,
Sou eu, querida Pátria, sou eu que canto a ti.

Em campos de batalha, lutando com delírio
Outros te dão suas vidas, sem dúvidas, sem pesar;
O lugar não importa: cipreste, laurel ou lírio.
Cadafalso, campo aberto, combate ou cruel martírio.
São iguais quando as pedem a Pátria e o lar.

E quando minha tumba de todos esquecida
Já não tiver cruz nem pedra que marque seu lugar,
Deixa que a are o homem, que espalhe com inchada
E minhas cinzas, antes que retornem a nada,
O pó do teu tapete permite que vão formar.

Eu morro quando vejo que o céu se colora
E o ﬁm anuncia o dia atrás, lúgubre capuz;
Se carmesim necessitas para ter tua aurora,
Verte meu sangue, derrama-o em boa hora
Doura-o com o reﬂexo de sua nascente luz.

Então nada me importa que me ponhas no olvido;
Teu céu, teus montes, prados e vales eu cruzarei
Vibrante e limpa nota serei ao teu ouvido,
Aroma, luz, cores, rumor, canto e gemido
Sem cessar a essência de minha fé ecoarei.

Meus sonhos quando apenas moço adolescente,
Meus sonhos quando jovem já cheio de vigor,
Foram te ver um dia, joia do mar de Oriente,
Com olhos sem lágrimas, de testa reluzente
Sem cenho, sem rugas, sem mancha de rubor.

Minha Pátria adorada, dor de minhas dores.
Querida Filipinas, ouça o último adeus,
Aí te deixo tudo, meus pais e meus amores.
Vou aonde não há escravos, verdugos, opressores.
Aonde a fé não mata, aonde quem reina é Deus.

Sonho de minha vida, meu ardente anseio,
Salve! Grita a alma que logo irá partir!
À tua liberdade caio feliz sem receio!
Morrer pra dar-te vida, morrer em teu seio
Encantada terra, a eternidade dormir.

Adeus, pais e irmãos, pedaços de minha alma,
Adeus amigos da infância do perdido lar,
Deem graças que descanso do fatigante dia.
Adeus, doce estrangeira2, minha amiga e alegria!
Adeus, queridos seres, morrer é descansar.

Se sobre meu sepulcro vieres brotar um dia,
Entre espessa erva, simples e humilde ﬂor,
Aproxima teus lábios e beija minha alma
Que sinta no rosto embaixo da tumba fria
De tua ternura o sopro, de teu hálito o calor.
Deixa a lua me ver com luz tranquila e suave,
Deixa que a alva envie resplendor fugaz,
Deixa gemer o vento com seu murmúrio grave;
Se baixar e pousar sobre minha cruz uma ave,
Deixa que entoe seu lindo cântico de paz.

1
2

Deixa que o sol ardente as chuvas evapore
E ao céu voltem puras com meu clamor de adeus,
Deixa que um ser amigo meu ﬁm precoce chore
E nas serenas tardes quando por mim alguém ore
Ora também, oh Pátria, por meu descanso a Deus!
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Saltério — instrumento de cordas.
Estrangeira — referência à irlandesa Josephine Bracken, com quem
vivia.

György Miklós Böhm
Professor Emérito da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo
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Cem anos de Doença de Chagas
Fábio Leite Vichi

“Aos 23 de abril de 1909, em uma pequenina doente portadora do poético nome de Berenice, presa de infecção aguda,
encontra o mesmo parasito que denominara Schyzotripanum
cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Vive a vertigem
que lhe proporciona a descoberta e trabalha dia e noite,
raramente indo a Juiz de Fora, onde deixara a família. Em
alguns meses, realiza a maior parte de sua obra: descreve as
formas clínicas da doença, explica-lhe a patogenia, determina
os fatores de sua epidemiologia. Sua energia não conhece
descanso, e os colaboradores que chegam à Lassance não
conseguem acompanhá-lo em sua infatigável faina.
Seu trabalho é único na história da Medicina, pois descobriu primeiro o agente morbígeno, que estudou, seja
morfologicamente, seja do ponto de vista infectuoso, para,
depois, ter esse tripanossomo desmascarado, descrever a
moléstia por ele provocada, moléstia cuja extensão em nosso
continente logo previu.”
Essas palavras foram escritas por um dos ﬁlhos de Carlos
Justiniano Ribeiro das Chagas, o descobridor de uma nova
doença — a doença de Chagas, que seria o mais belo capítulo
de ciência médica brasileira.
Carlos Chagas era mineiro. Nasceu em 09 de julho de 1879
em Oliveira, descendente de abastados donos de terras. Em
1898, matriculou-se na Faculdade Nacional de Medicina, no
Rio de Janeiro, escola pela qual formou-se médico em 1903.
Logo depois de graduado, integrou-se na vida do Instituto
Oswaldo Cruz.

Barbeiro
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Em 1908 foi designado para cheﬁar uma campanha proﬁlática contra a malária, doença de alta incidência e letalidade
nas regiões em que deveria passar a estrada de ferro Central,
em proximidades ao leito do rio São Francisco. Residindo em
Lassance, em um vagão de trem, por quatro anos, soube de
uma estranha doença que dizimava a população. Constatou
ainda a existência na região de incontáveis insetos que se
alimentavam de sangue, denominados pelos habitantes de
“barbeiros”. Logo soube que os insetos alimentavam-se
também de sangue humano.
Encontrou junto às fezes do inseto um micróbio que,
uma vez no organismo humano, se prolifera e o acomete
integralmente, com maior gravidade para o coração.
A descrição inédita em quase tudo empolgou o Brasil e o
mundo. Ela foi observada em todos os países latino-americanos e em partes dos Estados Unidos da América do Norte.
O Dr. Carlos Chagas tornou-se ﬁgura do maior destaque
no campo médico mundial. Assistiu em vida ao crescimento
dos estudos e da importância da doença em todas as suas
facetas. Recebeu homenagens e condecorações. Foi professor da escola em que estudou, bem como acadêmico em
várias instituições.
O reconhecimento da importância de sua obra foi mundial. Tinha vida muito familiar. Dispensava atenção especial
às crianças. Era muito estudioso e distraído. A vida de Carlos
Chagas foi uma prodigiosa aventura humana.
Em 08 de novembro de 1934, em uma quente tarde da
primavera brasileira, subitamente a morte o atinge. Morreu
trabalhando em seu escritório. Tinha 55 anos de idade e em
sua vida acumulara muitas glórias e fadigas.
“Vivera, na verdade, muito mais do que o tempo de sua
vida humana, e morria deixando um exemplo de patriotismo,
dedicação e generosidade impossível de esquecer, além de
um patrimônio cientíﬁco que é até hoje a grande glória de
seu país.”

Fábio Leite Vichi
Médico, Docente Aposentado da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
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A Imposição das Mãos e o Toque Real
Arnaldo Amado Ferreira Filho

Ao Prof. Dr. Arnaldo Amado Ferreira, in memorian
A crescente crença popular na eﬁciência da “Imposição
das Mãos” para tratamento dos mais variados distúrbios físicos e psíquicos despertou em nós a curiosidade em conhecer
sua origem e propagação através dos séculos.
A imposição das mãos, hoje largamente utilizada como
terapêutica pela chamada medicina alternativa, de origem
muito antiga, se fortaleceu durante a Idade Média com a
instituição do “Toque Real”, para chegar aos nossos dias
com a denominação que lhe é peculiar.
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Essa prática já era utilizada na antiga Grécia, conforme
aﬁrmou o arqueologista e historiador alemão Karl Sudhoff,
que descobriu um mural no templo de Asclépio, em Atenas,
na base da Acrópole, que mostra o deus da Medicina curando
enfermos com as mãos.
Plínio, o Antigo, relata que Pirro, rei do Ponto, o valente
vencedor da batalha contra os romanos, curava os doentes
tocando-os não com as mãos, mas com a ponta do hálux
do pé direito. Tácito, renomado historiador romano, narra
que o imperador Vespasiano curava os cegos aplicando-lhes as mãos nos olhos e que Adriano também o fazia
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nos hidrópicos, tocando-lhes o abdome com as pontas dos
dedos. Segundo aﬁrmam os Evangelhos, Jesus, o Divino
Mestre, também curava leprosos e outros enfermos não só
tocando-lhes o corpo mas também apenas com o poder da
palavra, graça que outorgou aos seus discípulos.
A imposição das mãos ganhou importância na Europa e,
por ser considerada prerrogativa dos reis, passou a se chamar
Toque Real. Era um processo de cura, assim se acreditava,
praticado a partir da Idade Média pelos reis da França, desde
a conversão de Clóvis ao catolicismo, e pelos reis da Inglaterra, desde o reinado de Eduardo, o Confessor.
Naquela época, a doença que os reis curavam, sobretudo
os reis gauleses, era a escrófula, também chamada de doença
do rei ou doença real.
A palavra escrófula, que deriva do latim — diminutivo de
scrofa, ae que signiﬁca porco —, designa a lesão ganglionar da
tuberculose que ulcera e ﬁstula para o exterior, por analogia
com o que pode ocorrer com aqueles animais. Hoje, o termo abrange as manifestações externas tanto da tuberculose
ganglionar e óssea quanto das siﬁlíticas, além das provocadas
por bactérias e fungos patogênicos.
O poder de cura atribuído, na Idade Média, somente aos
reis católicos — a Reforma não havia ainda ocorrido — vinha da graça de origem divina, que, segundo se acreditava,
era recebida no momento da sua sagração. Mais tarde, também os reis Protestantes passaram a desfrutá-la.
Conforme relata a história da Medicina, a prática do Toque Real se iniciou na França, em 496 d.C., quando Clóvis,
condoído de Leão, seu pajem preferido que fora acometido
de escrofulose e presa de intenso sofrimento, recebeu a visita
de um anjo que lhe disse: “para curares o teu pajem basta tocares o
seu pescoço com as mãos e dizer, eu te toco e Deus te cura. O pajem se
curou e, dessa época em diante, os reis da França, consoante
São Tomás de Aquino, passaram a gozar desse poder.
O abade Gilbert de Nogent conta o que acontecia quando
Luís VI praticava o Toque: “O rei Luís nosso senhor realizava
prodígios, curava as pessoas afetadas de escrófulas no pescoço ou em
qualquer parte do corpo, ajuntando ao toque o Sinal da Cruz. Estando junto dele vi como a multidão se acercava do Rei e eu com as
demais pessoas do seu séquito ajudávamos a afastá-la”. O irmão do
rei Luís VI também gozava dessa graça. São Luís, o nono
dessa denominação, rei da França, realizava o Toque Real em
pomposa cerimônia por ocasião da Páscoa, de Pentecostes,
no dia de Todos os Santos e no Natal. Sébastien Le Nain de
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Tillemont, em 1649, na biograﬁa de Luís IX, o Santo, narra
o cerimonial dessas ocasiões. O rei se preparava com antecedência, submetendo-se a jejuns e a orações, permanendo
junto ao Santíssimo Sacramento colocado no altar de São
Marcos, na abadia de São Remi, em Corbeny. Os doentes
se colocavam em frente ao rei, o qual os tocava fazendo o
Sinal da Cruz e pronunciando as seguintes palavras: “Le
roi te touche e Dieu te guérit”. Benzia o doente, fazia-o passar
pela cozinha do palácio em que era alimentado e recebia
certa importância em dinheiro. Felipe IV, o Belo, sentindo
a morte aproximar-se, chamou seu ﬁlho, o futuro rei Luís
X, o Rixoso, “Luy enseingnant saintes et devotes paroles, quíl avait
accoutumé de dire en les touchant”, ressalvando, entretanto, que,
“selon l´Écriture Dieu, n´oyt ni exauce les vicieux, et par eux ne fait
miracle”. Dentre os inúmeros relatos que a história refere,
consta que em um só dia Felipe VI de Valois tocou 1.500
doentes; que Henrique III, quando de sua passagem por
Poitiers, em 1557, também teve atitude semelhante com
um número de 5.000 enfermos; que Francisco I, mesmo
prisioneiro na Espanha, foi solicitado a praticar a cura pelo
Toque; e que Henrique IV, em 1606, tocou 600 doentes. Até
no Leste Europeu, na Polônia, Henrique II também o praticava. Como se disse anteriormente, os reis franceses, antes
de praticarem o Toque, deviam realizar uma peregrinação
à abadia de São Remi, em Corbeny. Nessa cidade, antigo
reduto latino Carbonacum Castrum, na qual os príncipes
merovíngios iam descansar das suas lides guerreiras, Carlos
III, o Simples, em 905, mandou construir uma capela para
guardar os restos mortais de São Marcos. Era obrigatório
aos reis da França, depois da sua sagração em Reims, irem
prostrar-se perante o túmulo do santo. Para que a tradição
não se extinguisse, Luís IX, o Santo, criou a confraria de São
Marcos, à qual os reis de França passaram a pertencer. Luís
XII e Luís XIV modiﬁcaram o cerimonial do Toque. Após
o ato, Luís XIV lavava as mãos em um lenço embebido em
vinagre que lhe era oferecido pelo Monsenhor, seu irmão,
outro em água pelo conde de Artois e um terceiro em água
de ﬂores de laranjeira. O médico do rei, André Lemans,
conta que em um só dia o rei tocou 1.500 pessoas.
Segundo relata a História, prática semelhante foi introduzida na Inglaterra por Eduardo, o Confessor, que reinou
de 1042 a 1066 — o cerimonial era semelhante ao da corte
francesa. Na Inglaterra, o Toque era praticado nos feriados,
nos dias santos ou quando o rei o desejasse.
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O rei Henrique VII criou um cerimonial para o Toque que
foi inscrito no livro de orações da Igreja Anglicana e existiu
até o reinado de Jorge I. “O rei com os capelães, um dos quais um
lia o trecho do Evangelho de São Marcos, com ênfase para a passagem
que diz: ‛Eles impuseram as mãos nos doentes e eles se restabeleceram’.
Os outros capelães repetiam a oração, os doentes que desejavam ser
tocados pelo rei se punham em ﬁla e, cada um por sua vez, ajoelhava-se
em frente ao rei que colocava as mãos sobre a sua cabeça e dizia: ‛Eu
te toco e Deus te cura’. Em seguida, pendurava no pescoço do doente
uma moeda de ouro”. A eﬁcácia do Toque Real era aceita não só
pelo povo mas também pelas pessoas cultas daquela época.
Na França, o famoso clínico Antoine-Laurent de Jussieu
(1748-1836) acreditava sinceramente na sua eﬁcácia. Do
mesmo modo, na Inglaterra, o cirurgião do rei Carlos II, no
seu tratado Escrófula, dizia que a falência da sua habilidade
comparada à de sua majestade era tal que o rei em um ano
curava mais doentes que todos os cirurgiões de Londres
durante toda a vida. Gilbertus Anglicus, formado pela escola
Médica de Salerno, que acompanhou Ricardo Coração de
Leão na terceira cruzada, no capítulo “De Escrofulis” do
seu livro Medicinae, aconselhava aos doentes tocados pelo
rei que, para se curarem dessa moléstia, dissessem: “Scrofula
morbus regius, quia reges hunc morbum curant”.
Nos “Contos de Caça” de Eduardo I, que reinou de 1272
a 1307, lê-se que ele curou 74 doentes e, uma semana depois,
na Páscoa, mais 192. Tooker, capelão da rainha Elizabeth I
de Inglaterra, dizia no seu livro Angelica que a graça do Toque
Real era privilégio dos reis ingleses, no que foi vivamente
contestado pelos franceses. Glowes, cirurgião da rainha
Elizabeth I, era encarregado pela soberana de veriﬁcar a
realidade das curas. O rei Carlos II era grande aplicador do
Toque e, mesmo no exílio, seus partidários continuavam
crentes de que ele ainda gozava desse dom. Teve ele um rival,
o médico irlandês Valentino Greatrakes, que também curava
pela imposição das mãos nos casos em que o rei falhava.
Convidado para uma demonstração pública na pessoa de
uma nobre inglesa presa de enxaqueca, Geatrakes falhou e
ﬁcou desmoralizado.
O rei Guilherme III foi o último soberano inglês a praticar o Toque Real, o qual chamava de tola superstição. Em
vez de pronunciar as palavras clássicas, dizia: “Que Deus lhe
conceda melhor saúde e mais senso”. Com os reis hanoverianos,
a partir de 1714, o Toque Real usado durante sete séculos
na Inglaterra foi deﬁnitivamente abolido.
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Embora pareça incrível, na França, país que sempre esteve
na vanguarda cultural e cientíﬁca e o mais importante palco
da efervescência ﬁlosóﬁca e libertária do século XVIII, a
crença do poder de cura pelo toque do rei ainda persistiria
até o século XIX. A História relata que Luís XVI, quando
da sua sagração, em 1774, tocou 2.400 doentes, e Carlos X,
em 1824, também por ocasião da sua coroação, tocou 121
doentes que lhe foram apresentados pelo seu médico, o
grande cirurgião e anatomista Guillaume Dupuytren.
Eis, pois, alguns aspectos históricos, desde a remota antiguidade, da “Imposição das Mãos” que, fortalecida pela
ingênua, porém intransigente, religiosidade medieval, chegou
aos nossos dias como panaceia para a cura de todos os males físicos e psíquicos sem, contudo, que os seus hodiernos
adeptos necessitem, como acreditavam nossos crédulos
antepassados, de especial unção divina para praticá-la.
O exercício da prática médica — terreno sempre cobiçado
e frequentemente invadido por pessoas sem qualiﬁcação
para exercê-lo — reﬂete o grau de cultura do meio em que
é realizado. No passado, de sacerdotal, metafísica e, depois,
empírica; hoje, positiva e racional, a Medicina ainda não conseguiu vencer, em pleno século XXI, as inúmeras crendices
que ainda dominam a mente de tantas pessoas.

Arnaldo Amado Ferreira Filho
Professor de Medicina
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Prelúdio em Mi Bemol Menor
Paulo Bomfim

Tia Yacyra e sua família, os Fleury de Amorim, de Manaus,
fascinaram minha meninice com histórias dos seringais e
lendas do grande rio.
O pai de tia Yacyra, o latinista Geraldo Amorim, foi rei
da borracha na virada do século XIX.
Quando na década de 1910 a grande crise se abate sobre
o Amazonas, ele, sua esposa Eugeninha e os ﬁlhos Yacyra,
Pitiguar, Taiguara e Tibiriçá fecham o palacete em Manaus e
se dirigem para a Europa, local em que passariam dez anos
sem voltar ao Brasil.
Junto, seguiam um cozinheiro, um jardineiro, duas índias
ainda crianças e a melhor amiga, Maria Carolina da Câmara, aparentada com Eugênia da Câmara, o grande amor de
Castro Alves.
Em sua longa permanência, os Fleury de Amorim ocuparam, sucessivamente, uma vila em São Remo, na Riviera
Italiana; uma casa em Lausanne, onde Eugeninha teve o ﬁlho
Ajuricaba; e uma propriedade em Baden-Baden, quando
a índia Emerentina aprende a falar alemão e passa a ser a
intérprete da família.
A peregrinação prossegue até Paris para Yacyra continuar
seus estudos de piano.
Contam que durante a gravidez europeia, Eugeninha
Amorim viu-se obrigada a consultar um ginecologista, novidade da medicina de então. Relutou o que pôde, mas quando
percebeu a iminência da consulta, não teve dúvida. Mandou
fazer meia máscara ﬁxa a um cabo de madeira, em veludo
negro bordado de lantejoulas da mesma cor, e se submeteu
ao exame mascarada, dizendo ao médico perplexo:
— O senhor vai me conhecer por baixo mas jamais me
conhecerá por cima!
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Na volta da Europa, já no Rio de Janeiro, tia Yacyra foi
estudar com Henrique Oswald, compositor, pianista e professor que a indica para o concurso do Instituto de Música
dirigido na época por Alberto Nepomuceno, no qual recebe
medalha de ouro por sua participação.
Sigrid, ﬁlha de Nepomuceno, seria sua grande amiga.
Foi casada com o artista Eduardo Alvim Correia, pintor e
assistente do cineasta René Clair, em Paris, cidade em que
o irmão, Roberto Alvim Correia, lança as Edições Correia.
Henrique Alvim Correia, o pai deles, ilustrador de A guerra
dos mundos, de H. G. Wells, é considerado o precursor do
surrealismo brasileiro.
Astrid, a outra ﬁlha de Nepomuceno, morava em Buenos
Aires. Tinha uma ﬁlha encantadora que um dia, no Rio de
Janeiro, em casa de D. Eugeninha, onde estávamos hospedados, em 1934, abre o chambre e me diz, com a pura malícia
de seus dez anos: “Mira mi cuerpo!”
Foi essa a primeira visão que tive daquilo que ainda, aos
82 anos, me fascina!
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O encontro entre tia Yacyra e tio Carlos aconteceu em
São Paulo, onde ela e o violoncelista Luís Figueras davam
concertos. Foi uma paixão que mesmo a morte de tio Carlos
não conseguiu arrefecer.
A espiritualidade dessa tia, tão bela e tão exímia artista,
paira sobre minha meninice embalada por suas interpretações magistrais de Chopin, Scriábin, Bach e César Franck.
Ah, quantas vezes suas mãos me abriram a “Porta de Kiev”
de Mussorgsky!
Uma tarde, tia Yacyra diz a seu ﬁlho Fernando que gostaria
de dar um concerto — somente para ele.
Veste seu melhor vestido e principia a tocar, como nunca,
os noturnos e as valsas.
Depois, em estado de êxtase, mergulha no Prelúdio em
Mi Bemol Menor de Bach, o mesmo prelúdio que levara seu
marido poeta a escrever um dia:
“— No silêncio da noite, o convite ao silêncio,
ao grande, ao profundo, ao impenetrável silêncio...
— João Sebastião Bach, a morte
deve ter a doçura angélica do teu prelúdio...
agora e na hora de minha morte...
Amém.”
Quando Fernando volta com o licor que fora buscar para
ela, ouve o barulho da cabeça tombando sobre o teclado.
Carlos viera buscar Yacyra.

Paulo Bomfim
Príncipe dos Poetas

Coordenação: Guido Arturo Palomba

Analogias em
Medicina (n. 24)
Pirulito lambido no esqueleto — Pirulito é espécie de caramelo cônico ou cone de mel escuro, ou em forma de disco, solidiﬁcado na
extremidade de um palito, por onde se pega para consumi-lo.
A imagem de pirulito lambido (ingl. licked candy stick appearance)
refere-se ao quadro radiológico caracterizado pelo aﬁlamento
cônico das cabeças dos metacarpos, metatarsos, falanges ou clavículas, como resultado de perda óssea ou osteólise. A absorção
óssea das falanges, sobretudo as distais (acro-osteólise), provoca
um adelgaçamento em forma de cone, cujo vértice aponta para
a extremidade livre do dedo. Esse quadro patológico-radiológico
pode ser observado em doenças degenerativas e inﬂamatórias/
infecciosas, como na artropatia psoriásica, na artrite reumatoide
e na hanseníase (bas., em parte, em Resnick, D. Diagnosis of bone
and joint diseases, 3. ed. 1995, W. B. Saunders Co.).
Na hanseníase, as lesões neuropáticas músculo-esqueléticas são
muito mais frequentes do que aquelas provocadas diretamente
pelo bacilo de Hansen. A cessação da função devido ao processo
de desnervação motora pode associar-se com a atroﬁa e absorção
do osso esponjoso e o desenvolvimento de atroﬁa óssea concêntrica. O resultado é um aspecto aﬁlado e cônico das extremidades
ósseas, mais evidentes nas falanges distais, comparado a um pirulito lambido (ingl. licked candy stick). Nos pés ocorre reabsorção
progressiva dos metatarsos e das falanges proximais. Nas mãos
e nos pés há também reabsorção das falanges distais, que eventualmente implicam perda das falanges (mutilações), em especial
quando o processo é complicado por infecção secundária.
Outras afecções que podem apresentar o mesmo quadro radiológico são a doença de Gorham — osteólise essencial — nos
ossos longos, tornando o osso residual aﬁlado, e o hiperparatireoidismo, principalmente na sua forma primária, com alterações
mais marcantes também nas últimas falanges das mãos.

José de Souza Andrade Filho
Professor de Anatomia Patológica da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
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