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ENTREVISTA: Enfim, uma clínica 
médica à brasileira 

Antonio Carlos Lopes: Médico 'É desconcertante 
estudar doenças tropicais com livros estrangeiros, 
sendo que temos profissionais altamente 
competentes'  

Ricardo Westin  

Doenças tipicamente brasileiras como o mal de 
Chagas e a esquistossomose finalmente deixarão de 
ser estudadas por livros americanos. No fim do mês, 
será lançado o Tratado de Clínica Médica, o primeiro 
compêndio genuinamente nacional sobre a mais 
abrangente das áreas de atuação médica.  

A obra, dividida em três volumes que somam quase 
5.500 páginas, levou três anos para ser concluída. Os 
700 capítulos foram escritos por 1.060 dos mais 
renomados médicos, professores e pesquisadores 
brasileiros, como o cardiologista Antonio Carlos 
Chagas, a coloproctologista Angelita Gama e o 
geriatra Emílio Moriguchi.  

O responsável pela edição foi o médico Antonio 
Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica e professor da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp).  

"Sentíamos a falta moral de uma obra nacional nessa 
linha", explica Lopes. "Uma diferença em relação aos 
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livros americanos é que a nossa abordagem em relação 
às doenças tropicais, como a leishmaniose e a 
esquistossomose, é bem mais completa. Os autores 
estão capacitados para falar do tema não porque 
simplesmente leram sobre ele, mas porque vivem o 
problema no dia-a-dia. Ali está implícita a própria 
experiência. E a experiência é imbatível."  

Atualmente, a obra de referência em clínica médica no 
Brasil - e diversos outros países - é o americano Cecil 
Textbook of Medicine, que foi lançado em 1927 e, 
após várias atualizações, está na 22ª edição.  

"Finalmente podemos ter um livro feito totalmente por 
autores brasileiros de alta qualidade", afirma 
Clementino Fraga Filho, um dos clínicos mais 
respeitados do Brasil. "Esse tratado poderá até 
concorrer com os americanos."  

O Tratado de Clínica Médica é publicado pela Editora 
Roca e custará R$ 599. O lançamento será no dia 21, 
em São Paulo. A seguir, trechos da entrevista com 
Lopes, editor da obra:  

Por que a idéia de criar um tratado brasileiro de 
clínica médica?  

É um livro que faltava na literatura médica nacional. 
Sempre usamos um americano, de altíssimo nível. 
Mas não havia um nacional nessa linha, feito por 
médicos, professores e pesquisadores que encarassem 
as várias doenças a partir do ponto de vista brasileiro. 
Era desconfortável estudar doenças tropicais com 
livros estrangeiros, sendo que aqui temos profissionais 
altamente competentes, alguns até melhores que os 
americanos.  

Os médicos americanos não sabem tanto das 
doenças tropicais quanto os brasileiros?  

Nesse livro, as doenças tropicais, como a leishmaniose 
e a esquistossomose, são abordadas de uma forma 
mais completa. Não porque os médicos simplesmente 
leram, mas porque vivem o problema no dia-a-dia. Ali 
está implícita a sua própria experiência. E a 
experiência é imbatível. Além disso, o tratado é 
extremamente didático. Para ler o americano, por 
outro lado, é preciso que já se tenha uma boa base. 
Também nos preocupamos em fornecer uma extensa 
referência bibliográfica no final de cada capítulo, que 
pode servir de fonte para pesquisadores. Uma coisa 
interessante que procuramos destacar ao longo dos 
capítulos é a importância do humanismo, a 
importância de o médico gostar de gente. Na clínica 
médica, cuidamos do doente, não das doenças.  

Como o sr. escolheu os médicos que escreveram os 
capítulos?  

Escolhemos médicos de renome entre professores e 
pesquisadores das principais instituições. Nunca houve 
tantos expoentes da literatura médica nacional num 
único livro.  

O sr. precisou modificar o texto de algum deles?  

Sim. Como editor, tenho liberdade para isso. Havia 
algumas coisas puramente especulativas, ainda sem 
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veracidade, que poderiam ser contestadas em curto 
prazo. Isso tudo eu tirei. Vai para o livro apenas aquilo 
que está consagrado e que nunca será negado - no 
máximo, será atualizado. A tendência dos médicos 
hoje é estudar por revistas científicas. Isso é um erro. 
Medicina se aprende em livros iguais a esse. A revista 
é para saber o que estão pesquisando, em que pontos 
estamos avançando. Mas o alicerce da construção do 
conhecimento é o livro de texto.  
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