
    

    

    

HISTÓRIASHISTÓRIASHISTÓRIASHISTÓRIAS    

DE UM DE UM DE UM DE UM 

MÉDICOMÉDICOMÉDICOMÉDICO        

DDDDOOOO    

SESPSESPSESPSESP    

 

 

 

2006 



Página 2 de 29 

    
 

SALOMÃO PONTES ATHIASSALOMÃO PONTES ATHIASSALOMÃO PONTES ATHIASSALOMÃO PONTES ATHIAS    

Médico sanitaristaMédico sanitaristaMédico sanitaristaMédico sanitarista    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Página 3 de 29 

    

    

OS OS OS OS Textos Textos Textos Textos 

elaborados elaborados elaborados elaborados 

ocorreram em ocorreram em ocorreram em ocorreram em 

várias cidades do várias cidades do várias cidades do várias cidades do 

estado do Pará estado do Pará estado do Pará estado do Pará 

quando quando quando quando 

trabalhávamos trabalhávamos trabalhávamos trabalhávamos 

como médico da como médico da como médico da como médico da 

Fundação Serviços de Fundação Serviços de Fundação Serviços de Fundação Serviços de 

Saúde Pública Saúde Pública Saúde Pública Saúde Pública ---- FSESP,  FSESP,  FSESP,  FSESP, 

iiiinstituição do nstituição do nstituição do nstituição do 

Ministério da SaúdeMinistério da SaúdeMinistério da SaúdeMinistério da Saúde 

 
 

 



Página 4 de 29 

Rio de Janeiro / rj  
 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO    

    
    

Págs. 

1 . APRESENTAÇÃO ............................1 . APRESENTAÇÃO ............................1 . APRESENTAÇÃO ............................1 . APRESENTAÇÃO ............................    04 

2 . GÊMEOS .............................................2 . GÊMEOS .............................................2 . GÊMEOS .............................................2 . GÊMEOS .............................................    07 

3 . CESARIANA ..........3 . CESARIANA ..........3 . CESARIANA ..........3 . CESARIANA ......................................................................................................................    10 

4 . FE4 . FE4 . FE4 . FECCCCAAAALOLOLOLOMA ......................................MA ......................................MA ......................................MA ......................................    14 

5 . DIFTERIA .......................................5 . DIFTERIA .......................................5 . DIFTERIA .......................................5 . DIFTERIA .......................................    16 

6 . FEBRE AMARELA ........................6 . FEBRE AMARELA ........................6 . FEBRE AMARELA ........................6 . FEBRE AMARELA ........................    19 

7 . PÉ TORTO CONGÊNITO ..............7 . PÉ TORTO CONGÊNITO ..............7 . PÉ TORTO CONGÊNITO ..............7 . PÉ TORTO CONGÊNITO ..............    22 

8 . 8 . 8 . 8 . PARTO NO CAMINHÃO PARTO NO CAMINHÃO PARTO NO CAMINHÃO PARTO NO CAMINHÃO ........................................................    24 

9 . 9 . 9 . 9 . PRIMEIRO CLIENTE ..................PRIMEIRO CLIENTE ..................PRIMEIRO CLIENTE ..................PRIMEIRO CLIENTE ..................    26 

10.10.10.10. GESTANTE INTOCÁVEL ............ GESTANTE INTOCÁVEL ............ GESTANTE INTOCÁVEL ............ GESTANTE INTOCÁVEL ............    29 

11.11.11.11. OSTEOMIELITE ........................... OSTEOMIELITE ........................... OSTEOMIELITE ........................... OSTEOMIELITE ...........................    32 

12.12.12.12. fratura do fêmur ............... fratura do fêmur ............... fratura do fêmur ............... fratura do fêmur ...............    35 

    



Página 5 de 29 

1 . 1 . 1 . 1 .     

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    
Os textos elaborados ocorreram em várias cidades do 

estado do Pará quando trabalhávamos como médico da 

Fundação Serviços de Saúde Pública - FSESP, instituição do 

Ministério da Saúde instituída em 17 de julho de 1942, 

devido às necessidades cruéis da Segunda Guerra Mundial, 

defendendo a saúde dos homens que precisavam produzir.  

Até 31 de dezembro de 1948 o SESP (assim denominado 

a extinta FSESP) limitava-se ao Amazonas, Pará, 

Territórios Federais na região norte e Vale do Rio Doce, no 

Espírito Santo. 

O SESP não fazia parte da estrutura do Ministério de 

Educação e Saúde. Era um órgão de emergência. O 

Superintendente, seu mandatário máximo, com poderes de 

escolher, nomear, demitir servidores, estabelecer salários, 

determinar transferências e condições do emprego na 

Organização. Seu orçamento provinha do Governo 

Brasileiro e Americano. 

O objetivo alvo da empresa era a profilaxia da malária 

que dizimava a região amazônica e a instalação de serviços 

de água e esgotos em algumas cidades principais do Vale do 

Rio Doce. 
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Foi elaborado um Programa de Saúde com um 

subprograma: Assistência Médica e Sanitária como 

atividade: 

1. Serviços de Saúde Materno Infantil; 

2. Serviços de Saúde do Adulto; 

3. Serviços Odontológicos. 

O grupo materno infantil considerado como prioritário 

nas ações desenvolvidas pelo SESP, que em 1976 

representava 70,98% da população do País, apresentava 

elevados coeficientes de natalidade e de mortalidade infantil, 

que atingiram, em média, a cifra de 95,9 óbitos por mil 

nascidos vivos, nas zonas urbanas trabalhadas pelo SESP. A 

mortalidade do grupo de 0-4 anos representou em média, 

54; 7% do total de óbitos (1972). 

Dados disponíveis nessa ocasião informavam que 68% 

do total de óbitos ocorridos no país, são causados por 

enfermidades consideradas evitáveis, como as doenças 

diarréicas, doenças respiratórias, sarampo, coqueluche, 

tétano, difteria, desnutrição entre outras. Convém ressaltar 

que esses dados estatísticos só foram conseguidos quando a 

instituição já tinha 14 anos de funcionamento nas várias 

Unidades Sanitárias.    
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2 .2 .2 .2 .    

Gêmeos 
Todas as gestantes eram agendadas para o pré-natal na 

Unidade Sanitária e procuradas em suas residências pelas 

visitadoras sanitárias, acompanhando a orientação que 

recebiam por ocasião das consultas médicas. Entre estas 

havia a Maria que estava com gestação gemelar e lhes foi 

dado todos os cuidados para que tivesse um parto normal. 

Convém ressaltar que a Unidade de Saúde controlava todas 

as parteiras curiosas, recebendo aulas práticas e 

acompanhavam o médico por ocasião dos exames 

periódicos. 

Uma dessas parteiras curiosas fez o parto gemelar da 

parturiente mencionada e veio nos chamar para examinar 

as crianças que nasceram com 900 gramas. São partos 

realizados nas residências, com material fornecido pela 

Unidade de Saúde. 

A primeira consulta era realizada por volta de 7 dias de 

vida. Tempo suficiente para que, da convivência entre a mãe 

e filho, tenham surgido dúvidas que poderão ser sanadas 

nessa ocasião. 
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Este prazo também é ideal para uma primeira 

reavaliação do peso e da situação geral do bebê. O 

prontuário médico do bebê com dados relativos ao 

atendimento peri-natal,  ficavam  no  fichário da Unidade 

Sanitária para o acompanhamento do médico e da 

enfermagem.  

Mas neste caso havia necessidade de uma avaliação 

imediata. Não havia berçário apropriado na unidade para 

receber os recém-natos. Dessa forma foi usada a 

criatividade para manter o calor de que as crianças estavam 

necessitadas. No berço foi colocada uma baeta (tecido 

felpudo de lã,  utilizado no  inverno  da  Europa).  Neste caso 

 grande pano felpudo de lã no tamanho, de cobertor que 

serviu para agasalhar os bebês, intercalados com litros de 

água quente, para oferecer a temperatura adequada, 

avaliado por um termômetro. A alimentação era feito com o 

leite materno, retirado por bomba manual e oferecido por 

uma seringa. 

As consultas pediátricas seguiam a mesma rotina, 

diariamente nas residências dos bebês, com perguntas, 

observações e dando orientações na alimentação, vacinas, 

(neste período foi aplicado o BCG oral) prevenção de 
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acidentes, desenvolvimento neuro-psico-motor e banho 

adequado. 

Na supervisão da alimentação o cuidado era verificar a 

quantidade e tempo de intervalo.  

Os bebês com estes cuidados desenvolveram-se 

normalmente, para jubilo dos seus pais que estavam 

temerosos pela vida de suas crianças. Deus dá a roupa 

conforme o frio.   

 

3 .3 .3 .3 .    

CesarianaCesarianaCesarianaCesariana    
Uma noite, cerca de 20 horas um senhor foi a minha 

residência para informar que sua filha Cleonice estava 

grávida, com hemorragia e não podia ter a criança. Estava 

no porto da cidade de Ponta de Pedra, na Ilha do Marajó, 

no estado do Pará onde trabalhava (1959) como único 

médico neste local. 

A parturiente veio de canoa a remo deitada em um 

estrado, há mais de 6 horas, do município vizinho que não 

tinha médico. Fomos à unidade e entregamos a maca para 

trazer a gestante, a fim de ser examinada. Acionamos o 

laboratorista, a auxiliar de enfermagem, a visitadora 
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sanitária e mais dois empregados de serviços gerais para nos 

ajudar. 

Examinamos a gestante de 16 anos de idade, pelo toque 

vaginal identificamos uma massa que ocupava totalmente o 

orifício cervical e a falta de insinuação da apresentação 

fetal, além da hemorragia, diagnosticamos placenta prévia 

oclusiva, motivo porque não nascia a criança. 

Preparamos a gestante com cuidados médicos 

estabelecendo a reposição sangüínea com soro fisiológico e 

de um produto assemelhado ao plasma humano, para que 

ela tivesse condições de viajar de barco motor para a cidade 

de Belém, capital do estado do Pará, e em quatro horas seria 

atendida no Hospital, com todos os recursos. Procurado os 

barcos que estavam no porto, nenhum aceitou transportá-la 

naquele momento, porque estava sendo previsto um 

temporal e ninguém se aventurava a atravessar a baia do 

Marajó para chegar à cidade referida... “um dos 

comandantes chegou a declarar: é preferível morrer uma 

pessoa do que todos do barco durante a travessia”. 

Desolados os pais voltaram à unidade de saúde para 

buscar a gestante a fim de morrer em casa. Nessa ocasião 

fiquei perturbado porque teríamos que tomar as iniciativas 

para salvar, sem privilegiar a criança ou a mãe. 
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Conduta: 

• Correção da espoliação sangüínea e profilaxia de 

choque. 

• Placenta prévia oclusiva: cesariana. 

Como realizar a segunda conduta que se tratava do 

tratamento, vez que, estávamos numa unidade sanitária sem 

condições de realizar a cirurgia, por outro lado não podia ir 

de encontro às normas da Instituição que não permitia esse 

procedimento. 

Procuramos o Juiz de Direito da cidade que 

argumentou, você é o médico e se sabe fazer a cirurgia, 

desde que os familiares estejam de acordo, você pode 

executar o tratamento, mesmo com o mínimo necessário de 

instrumentos cirúrgicos. Encorajado voltamos à Unidade e 

tomamos as providências cabíveis: 

• Pedir autorização dos pais e todos os familiares presentes, 

vez que tínhamos poucas chances de êxito. Recebemos por 

escrito a autorização. 

• Funcionar o auto-clave (Aparelho de desinfecção por 

meio do vapor a alta pressão) a querosene, para 

esterilizar lençóis abdominais, capas, e gazes. Os 
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instrumentos cirúrgicos sempre estavam armazenados 

devidamente esterilizados para qualquer emergência. 

• Máscara para usar o anestésico existente na unidade.  

• Selecionar a técnica cirúrgica que iríamos executar, 

avaliando todos os momentos e suas conseqüências. Isto 

foi feito enquanto aguardávamos a esterilização do 

material. 

• Transfusão de soro glico-fisiológico e um produto 

assemelhado ao plasma humano, muito usado para 

substituir o plasma para a correção da perda sangüínea a 

que foi submetida a gestante. 

• Avisar a Usina de Energia Elétrica para manter as luzes 

acesas, vez que apagavam ás 24 horas. 

Ás 23 horas tudo estava pronto para iniciar o ato 

cirúrgico, utilizando a técnica clássica, ajudado pela auxiliar 

de enfermagem. Retiramos a criança em sofrimento fetal 

ainda com vida e foi passado para a Visitadora sanitária 

para os primeiros cuidados, sob nossa orientação enquanto 

concluíamos o fechamento uterino e do abdome, no tempo 

de 50 minutos. Mas a criança mesmo sendo socorrida com 

medicação apropriada faleceu.  
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Realmente caiu chuva torrencial após a cirurgia. A 

paciente foi levada de maca para o domicílio do fazendeiro 

bovino, seu empregador. Ali recebia, assistência médica e os 

cuidados de enfermagem (curativos e medicação). Cinco 

dias após foram tirados os pontos, com ótima recuperação 

sem elevação da temperatura. 

    

4444 .  .  .  .     

FeCaLOMAFeCaLOMAFeCaLOMAFeCaLOMA    
Atendemos o paciente Manoel no Hospital de Belterra (1956) 

que não evacuava há 15 dias. Pelas observações obtidas já tinha 

tomado os laxativos comuns, ao apalpar o abdome denunciava 

muitas dores. Após exame físico verificamos que se tratava de uma 

constipação retal ou disquesia. Neste tipo de constipação, as fezes 

que atravessam normalmente intestino grosso, ficam retidas na 

alça sigmóide e no reto. 

Há uma atonia retal ou reto-sigmoidiana. Ao toque retal sente-

se o bolo fecal endurecido. Como tratava-se de vários dias sem 

evacuar, o tratamento indicado foi a desobstrução manual, com 

resultados imediatos sobrevindo quantidade considerável de fezes. 

Estávamos atentos para uma descompressão abdominal que 

pudesse afetar o coração taquicárdico. 
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Permaneceu internado por dois dias, recebendo alta e 

orientação alimentar, apropriada para esses casos de constipação 

crônica. O paciente fazia uso constante de laxativos. 

Foi prescrita a higiene dos constipados; como evitar vida 

sedentária, comparecer ao gabinete sanitário a hora certa, 

procurar regularizar as funções intestinais, ficando o tempo 

necessário para uma boa defecação, pela manhã 

preferencialmente. 

     

5.5.5.5. 

DIFTERIADIFTERIADIFTERIADIFTERIA    
Estávamos no ano de 1958, quando se apresentou no 

consultório uma criança chamada Edmar de oito anos com 

sua mãe, informando que tinha febre, dor na garganta e 

dificuldade na deglutição. Tendo sido examinada, 

identificamos uma pseudomembrana próximo as amígdalas 

e enfarto ganglionar-submaxilar, com o termômetro 

medindo temperatura cerca de 38 graus. Fizemos o 

diagnóstico clínico de angina diftérica.  Pedimos ao 

Laboratorista para fazer um exame da secreção, que 

apresentou no resultado do exame o bacilo Coryne-

bactérium difteria e, confirmando assim nosso diagnóstico 

de difteria. 
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Essa criança não havia tomado às três doses da vacina 

DTP, fornecidas pela Unidade de Saúde – (US) a partir dos 

dois meses de idade. A mãe desinformada, não acolheu os 

convites das visitadoras  sanitárias.  

Na US não havia o soro anti-diftérico e nem na cidade 

vizinha. Receitamos antibiótico de largo espectro -, a 

eritromicina e penicilina simultaneamente, até a negativação 

do exame de laboratório. Como medidas complementares foi 

sugerido repouso, alimentação predominantemente líquida, 

com alto valor calórico, rica em proteínas, sais minerais e 

vitaminas. Combatendo a febre e a dor de garganta com 

aspirina e fosfato de codeína. Evitar todo e qualquer 

tratamento local (pincelagens e gargarejos). Torna-se 

oportuno esclarecer que na cidade não havia hospital e 

éramos os únicos médicos. Assim, os cuidados de 

enfermagem eram feitos em residência, assim como a 

assistência médica.  A orientação era dada aos responsáveis 

da criança para dar maior atenção no quadro de obstrução 

das vias respiratórias, enquanto a atenção médica estava 

voltada para o funcionamento do coração. 

A recuperação embora lenta, determinava o esforço 

físico ao mínimo necessário. Restou como seqüela 

estrabismo e perda do olfato.  
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Visitava-nos sempre um otorrino, toda vez que passava 

pela cidade. Mandamos chamar a criança para ser 

examinada por ele e se confirmou às seqüelas. Orientou-nos 

então da aplicação de vitamina B12 de dez mil microgramas 

em uma série de seis ampolas e mais complexo B injetável. 

Os pais seguiram nossas orientações. As seqüelas 

desapareceram e a criança ficou curada. 

 

6.6.6.6. 

FEBRE AMARELAFEBRE AMARELAFEBRE AMARELAFEBRE AMARELA    
Sete horas de um dia do ano de 1960, chegava em um 

carro utilitário na Unidade de Sanitária, Raimundo que 

estava doente a mais de uma semana com febre. 

Era caçador no km 83 da Rod. Belém-Brasília, na época em 

construção, para ligar o centro ao norte do país. Era obrigatório 

a todos os trabalhadores, não só os da rodovia como 

também os da região, serem vacinados contra a febre amarela. 

Seus amigos que o trouxeram, informaram que a febre 

começava com calafrios à semelhança de malária que era 

endêmica na região. Começou a tomar anti-maláricos sem 

resultado de melhora, motivando assim, a busca urgente de 

tratamento médico. Convém relatar que ele não era 

vacinado contra o vírus amarílico. 
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Examinado o paciente, verificamos que se encontrava 

no 3º período da evolução clínica da enfermidade Febre 

Amarela, período em que a infecção, se localiza nas diversas 

vísceras, principalmente no fígado e nos rins, aparecendo os 

sinais clínicos destas localizações, com maior intensidade 

após o 6° dia da doença: Icterícia, albuminúria e hemorragia. 

Constitui esta tríade sintomática o quadro clínico, associado 

ao delírio ruidoso. Estes sintomas estavam acompanhados 

de pouca febre. Completava o conjunto clínico; a 

prostração, a angústia e a agitação, sem estado comatoso. 

O exame de urina apresentou albuminúria, cilindrúria, 

tornando-se nesse período sugerir o diagnóstico. Entretanto, 

só era confirmado, naquela época, através da autópsia. Na 

impossibilidade de fazer este exame, era obrigatório a 

hepatotomia (ou viscerotomia) com o viscerótomo de Décio 

Parreiras. 

Sabíamos que Miguel Couto disse em lições sobre febre 

amarela: “No tratamento da febre amarela só há um 

preceito: não matar o doente, vez que todos os recursos 

plausíveis que pareceriam infalíveis fracassaram”. 

Como medicação, foi aplicado imediatamente soro glico-

fisiológico, adicionado de complexo B e Vitamina C, além de 

sedantes para acalmá-lo. Todos os esforços de assistência 
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médica foram realizados no paciente, porém, ele não resistiu 

a ação da enfermidade.  Faleceu às 11h da manhã. 

Não existe tratamento especifico para a febre amarela, 

sendo ele apenas sintomático. O indivíduo deve tomar a 

vacina contra a Febre Amarela a partir dos 12 meses de 

idade e receber um reforço a cada dez anos nas áreas de 

risco. Na Amazônia, a vacinação pode ser iniciada a partir 

dos seis meses. A substância não produz efeitos colaterais, 

embora algumas pessoas manifestem dor muscular, dor de 

cabeça por um ou dois dias.  

7.7.7.7.    

PÉ TORTO CONGÊNITO PÉ TORTO CONGÊNITO PÉ TORTO CONGÊNITO PÉ TORTO CONGÊNITO     
Estávamos em São Domingos do Capim (Pará), no ano 

de 1959, quando foi à consulta uma criança de nome José, 

com dois meses de idade, portadora da enfermidade 

denominada pé torto congênito bilateral, confirmada apenas 

pelo exame físico. O tratamento adequado seria a redução 

da anomalia. Orientamos ao responsável para que a criança 

fosse levada a Belém a fim de ser tratada convenientemente, 

mas foi descartada pelo pai, que mencionou inúmeras 

dificuldades.  

Nessa época trabalhávamos na Unidade Sanitária de 

São Miguel do Guamá. Propomos ao pai que levasse a 

criança para essa cidade, onde não havia todos os recursos 
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necessários para o tratamento apropriado. O pai aprovou a 

proposta.  

Alguns dias depois, foi realizado o tratamento da 

deformidade utilizando o recurso do gesso para fixar as 

manobras ortopédicas. A resposta do procedimento foi boa, 

verificada após quarenta e cinco dias.  

O Pé Torto Congênito (PTC) é uma deformidade 

complexa que envolve ossos, músculos, tendões e vasos 

sangüíneos. A doença ocorre em cerca de 1 para 1000 

nascidos vivos e é bilateral em 50 por cento das crianças, 

onde os meninos são mais acometidos do que as meninas. 

Aliado a determinação da equipe, foi possível corrigir 

um defeito congênito nessa Unidade Sanitária que só 

dispunha de um ambulatório com equipamento e material 

necessário para pequenas intervenções assim como 

medicamentos indispensáveis.   

8.8.8.8.    

PARTO NO CPARTO NO CPARTO NO CPARTO NO CAMINHÃO AMINHÃO AMINHÃO AMINHÃO     
Eram 12h de uma manhã ensolarada e poeirenta na 

cidade de São Miguel do Guamá, no ano de 1960, à margem 

da Rodovia Belém-Brasília (Bernardo Sayão), quando parou 

em frente à Unidade Sanitária, um caminhão coberto de 

lona, com bancos transversais na carroceria, nos quais os 



Página 20 de 29 

passageiros se ajeitavam. Esse tipo de condução (também 

conhecido como pau-de-arara) é utilizado no transporte de 

passageiros e cargas, entre outros, das colônias agrícolas, 

povoados e municípios. 

Nele viajava Clara, uma gestante em trabalho de parto, 

que foi atendida no próprio caminhão, não sendo possível 

retirá-la para que seu bebê nascesse adequadamente no 

ambulatório que está fechado, (horário de funcionamento: 

7h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min) pois os 

funcionários já haviam saído para o almoço. Apanhamos a 

bolsa no ambulatório com materiais necessários para 

realização de parto. Convém ressaltar que nossa residência 

era acoplada à Unidade. 

Mandamos abaixar as cortinas de lona, para evitar que 

os curiosos ficassem afastados. Minha esposa (mãe de cinco 

filhos) me ajudou a realizar o parto e levou o recém-nascido 

para o ambulatório onde recebeu os primeiro cuidados. Os 

passageiros cuidaram de levar a parturiente na maca para 

concluir a realização do parto.  Medicamos com 500 ml de 

soro glico-fisiológico associado ao complexo B e Vitamina C, 

a fim de recuperar seu estado geral. 

São situações como estas que dão alegrias e 

entusiasmam o médico do interior para continuar suas 
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atividades profissionais mesmo que em algumas ocasiões 

sejam improvisadas. 

9.9.9.9.    

PRIMEIRO CLIENTE PRIMEIRO CLIENTE PRIMEIRO CLIENTE PRIMEIRO CLIENTE     
Formado em medicina em 08 de dezembro de 1955 em 

(Belém-PA). Fomos chamados para atender o senhor 

Miguel, engenheiro agrônomo, em sua residência. Tratava-

se de pessoa conhecida. Após ouvir sua queixa através da 

anamnese, procuramos examiná-lo e constatamos que 

apresentava um processo de abdome em tábua, 

característica de abdome agudo, mais conhecido como volvo 

(torcedura do intestino sobre si mesmo podendo fechar sua 

luz), com vômitos e obstipação condizentes ao diagnóstico. 

Determinamos a imediata internação hospitalar e 

orientamos para que providenciassem o médico cirurgião da 

família, embora fôssemos cirurgiões. 

Os familiares não aceitaram subitamente nossa 

orientação, considerando que éramos jovens. Mesmo assim, 

levaram o paciente para o Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia. Acompanhamos e prescrevemos as primeiras 

ações médicas. Fomos abordados no Hospital por um dos 

familiares perguntando se eles poderiam consultar um outro 

médico clínico. Imediatamente concordamos. Quando ele 
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chegou, passamos o paciente para o seu controle. Não 

concordando com o nosso diagnóstico, pois julgava tratar-se 

de uma cólica vesicular e foi medicado nesse 

direcionamento. Eram cerca de 22h, quando nos retiramos. 

Ao amanhecer do dia seguinte, fomos procurados para 

retornar ao hospital a fim de atender o senhor Miguel que 

havia piorado. Após um breve exame, mantivemos nosso 

diagnóstico. Solicitamos então o cirurgião da família o 

quanto antes, vez que estávamos perdendo tempo no pronto 

atendimento da ação cirúrgica dessa enfermidade. Às oito 

horas da manhã, chegou ao apartamento do doente o 

cirurgião que teve conhecimento prévio do estado atual do 

doente, e o encaminhou para o centro cirúrgico. Fazendo 

uma laparotomia exploradora, identificou uma alça do 

intestino delgado torcida sobre si mesmo com a coloração 

cinza. Desfeito a oclusão, a circulação da alça voltou a 

funcionar e a coloração retornou ao normal com manobras 

de soro frio e soro morno no local.  

O pós-operatório foi sem complicações. Convém 

ressaltar que não foram feitos exames complementares 

como hoje se realiza. Apenas foram realizados os exames de 

patologia clínica no sangue apropriado para o ato cirúrgico. 

O diagnóstico foi clínico balizado em dados semiológicos. 
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    10. 

GESTANTE INTOCÁVEL GESTANTE INTOCÁVEL GESTANTE INTOCÁVEL GESTANTE INTOCÁVEL     
 

A gestante Luzia, agendada pela visitadora sanitária 

para os exames do pré-natal, na Unidade Sanitária de São 

Miguel do Guamá no ano 1959, veio para o atendimento, 

passando pela preparação com a tomada do peso e altura, 

medida da tensão arterial e apanhar as requisições para os 

exames de laboratório de patologia clínica, assim como 

orientação sobre alimentação e exercícios físicos para uma 

gestação saudável. 

Em seguimento foi levada para os exames obstétricos. A 

atendente de enfermagem expôs o abdome grávido para o 

exame, a senhora censurou energicamente para que não 

colocasse a mão, vez que seu esposo havia determinado que 

esse procedimento fosse evitado (nenhum homem coloca a 

mão na barriga de minha mulher, nem o médico). Com essa 

determinação encerramos as avaliações durante o pré-natal 

da mesma. Tivemos o cuidado de anotar na ficha obstétrica 

a orientação de seu marido para que não houvesse dúvida. 

Continuando, lemos para que fosse retificado pela gestante, 

perante a visitadora sanitária que acompanhava o exame. 
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Passado algum tempo fomos abordado por um homem, 

às 18 horas de um dia no centro da cidade, onde me 

encontrava passeando com minha família, como de costume 

fazer, informando que sua mulher estava na unidade de 

saúde porque a curiosa não podia fazer o parto. Fiquei 

surpreendido porque não tínhamos para esse mês nenhuma 

gravidez de risco, vez que listávamos todas as gestantes do 

mês e registrávamos as de risco para todos na unidade de 

saúde ficassem atentos. Perguntamos ao senhor se ela 

freqüentava o pré-natal, respondeu-nos afirmativamente. 

Ao chegar na Unidade de Saúde já toda a equipe de 

enfermagem estava a postos e me nos entregaram a ficha 

obstétrica. Tratava-se da senhora em que o pré-natal foi 

suspenso. Falamos ao senhor que não poderíamos fazer o 

parto tendo em vista sua determinação de que o abdome 

grávido de sua esposa não poderia ser tocado por nenhum 

homem inclusive o médico, que levasse para a cidade 

vizinha. O marido ficou desnorteado e suplicava para que 

realizássemos o parto. Em atenção a parturiente e o bebê 

entramos no ambulatório onde estava a gestante na mesa 

obstétrica. A apresentação de braço. O procedimento foi 

retornar com o braço para o útero gestante e pegar o bom 

pé para realizarmos a extração podálica. O parto de 
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nádegas não constitui-se por si mesmo causa de distócia. No 

parto de nádegas há três pontos do feto cuja saída oferece 

dificuldades. Estes pontos são: 1° cintura pélvica e membros 

inferiores; 2° cintura escapular e membros inferiores e por 

último - 3° A cabeça. A ajuda manual do obstetra deve ser 

intensa na segunda e terceira parte. Entretanto, na grande 

extração podálica interessam as três partes com suas 

manobras apropriadas. 

Finalmente o parto foi realizado e bebê recebeu os 

primeiros cuidados e da gestante foi retirada a placenta sem 

dificuldades. Mãe e filho passavam bem. O pai chorava de 

contentamento e pediu que retirasse a nota proibitiva da 

ficha obstétrica de sua esposa. Vem demonstrar que um pré-

natal bem elaborado os riscos são esperados. No interior 

todo parto de risco era de senhoras que não freqüentavam 

as avaliações periódicas.    

11.11.11.11.    

OSTEOMIELITEOSTEOMIELITEOSTEOMIELITEOSTEOMIELITE    
 

É uma infecção do osso, geralmente provocada por uma 

bactéria, embora também, em alguns casos, por um fungo. 

Quando o osso se infecta, inflama-se muitas vezes a 

medúla óssea. Como o tecido inflamado faz pressão contra a 
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parede exterior rígida do osso, os vasos sangüíneos da 

medúla podem comprimir-se, reduzindo ou interrompendo 

o fornecimento de sangue ao osso. 

Se o afluxo sangüíneo for insuficiente, algumas partes 

do osso podem morrer. A infecção também pode avançar 

por fora do osso e formar acumulações de pus (abcessos) nos 

tecidos moles adjacentes, como o músculo. 

 Em crianças, os locais mais comuns são os ossos longos, 

particularmente próximo à placa epifisária (extremidade de 

osso longo), e na extremidade da diáfise (porção mais 

estreita de osso longo). 

João, com 12 anos, residente em São Miguel do Guamá, 

portador de uma ferida que não cicatrizava na tíbia direita 

às proximidades do joelho, foi levado à Belém, onde os 

médicos detectaram uma tumoração necessitando mais 

tempo para uma investigação apropriada a fim de iniciar o 

tratamento. Os responsáveis pelo menor, retornaram à sua 

cidade que estava sem médico na Unidade de Saúde. Faziam 

curativos sem nenhum sinal provável de cura, enquanto 

aguardavam serem chamados para concluir a investigação. 

No ano de 1960 chegamos nessa cidade para chefiar a 

Unidade de Saúde que ficava coincidentemente em frente a 

sua residência. Sua mãe desiludida, estava sem interesse e 
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sem credibilidade no médico recém chegado porque tinha 

ido a capital do Estado sem obter uma definição. Mas com a 

insistência dos seus amigos e vizinhos, aceitou agendá-lo 

para uma consulta. 

O diagnóstico de osteomielite baseia-se principalmente 

no exame clínico e nos dados históricos do paciente. Naquela 

década, os exames laboratoriais tinham por objetivo 

confirmar o diagnóstico e avaliar a resposta terapêutica. 

No exame cuidadoso, conjeturamos que provavelmente 

teria havido um traumatismo que passou desapercebido. Foi 

revelado que apareceu edema e dor aos movimentos do 

joelho, tratado somente o sintoma da dor. Posteriormente 

surgiu uma ferida. Após, avaliados os exames de sangue 

realizados no laboratório de patologia clínica da unidade de 

saúde, fizemos o diagnóstico de osteomielite. Entretanto, 

nesse caso, o tratamento deveria ser cirúrgico, devido o 

estado avançado, com secreção purulenta saindo pela ferida.  

Encaminhamos para um especialista no Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde foi confirmada a 

enfermidade e realizado o tratamento específico, 

permanecendo internado durante 15 dias. Retornou à sua 

residência, e o tratamento complementar foi concluído sob 
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nossos cuidados na Unidade de Saúde, recuperando-se 

totalmente da doença.  

O sucesso deveu-se na insistência dos seus amigos e 

vizinhos em procurar o médico recém chegado que por sua 

vez se interessou, de imediato, em encaminhar ao seu amigo 

e médico no Hospital da Santa Casa em Belém, que acolheu 

com interesse o pedido. 

 

12.12.12.12.        

FRATURA DO FÊMURFRATURA DO FÊMURFRATURA DO FÊMURFRATURA DO FÊMUR                        
Antônio foi ao porto de embarque na cidade de 

Alenquer, no ano de 1958, numa madrugada chuvosa para 

tomar conhecimento da chegada do navio que o levaria à 

Manaus. Descendo a escada de madeira no escuro, e ao levar 

a perna direita, não viu que estava faltando um degrau, seu 

corpo desequilibrou, e caiu fraturando o membro inferior 

direito. 

Deu entrada na Unidade de Saúde, às oito horas da 

manhã levado em maca. Feito o exame físico, constatamos a 

fratura no terço médio do fêmur direito. Sem equipamentos 

traumatológicos apropriados para a redução da fratura, 

utilizamos a criatividade para executar a imobilização. 
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Medicamos para retirar a dor e produzir o relaxamento 

do músculo. Utilizamos dois homens para puxar um lençol 

preso no tornozelo direito, enquanto dois outros homens 

puxavam outro lençol envolvendo a região coxo-femural do 

membro inferior direito, promovendo a tração do fêmur de 

maneira lenta, contínua e permanente ao longo do seu maior 

eixo, enquanto isso, nós manuseávamos a redução da 

fratura, para a posição normal. Conseguido nosso propósito, 

engessamos o membro inferior limitando assim os 

movimentos. 

As dores passaram e aconselhamos a embarcar no navio 

que passaria nesse dia em direção da capital do Estado do 

Amazonas. Ao chegar nessa capital, deveria procurar com a 

máxima brevidade a emergência de um hospital para ser 

radiografado a fim de identificar se a fratura fora reduzida 

corretamente. 

Voltando à cidade de Alenquer, foi à Unidade de Saúde 

para comunicar que a radiografia feita identificou que a 

redução estava correta e que o gesso fosse retirado após 45 

dias. O médico que o atendeu elogiou o procedimento 

realizado narrado por Antônio.  


