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PREFÁCIO I

UMA HISTÓRIA EXEMPLAR
Uma instituição centenária como a Faculdade de Medicina da USP é sempre uma
referência para as demais por seus incontáveis exemplos de sucesso e pioneirismo. Tornarse referência nacional traz também a responsabilidade de disseminar suas experiências,
multiplicando os resultados de suas conquistas.
Tal papel vem sendo exercido por nossa Casa com a grandiosidade da visão de nossos
fundadores, através da disseminação constante do conhecimento produzido e das estreitas
relações com outras instituições acadêmicas.
Parte importante desse processo é a documentação histórica de todas as experiências,
desafios e trajetórias das mais diversas áreas de nossa Escola. Sem dúvidas, um relato rico
que em muito contribuiu para o desenvolvimento da saúde nacional.
Neste sentido, o livro sobre a História da Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo adquire particular interesse ao se basear no relato daqueles
que viveram as diversas etapas e tiveram a responsabilidade de responder às demandas de
nossa sociedade por um atendimento de excelência.
Dos primórdios do atendimento na Enfermaria de Cirurgia de Homens, da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, primeiro hospital a receber os alunos da Faculdade de Medicina,
até o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a
evolução foi enorme. Mas o embrião dessa excelência já podia ser notado na instalação da
cátedra de Clínica Cirúrgica com o Professor Alípio Corrêa Netto, tendo como assistentes,
os Profs. Arrigo Raia, Victor Spina, Luiz E. Puech Leão e Euryclides de Jesus Zerbini. E em
1954, atinge-se a fundamentação didático-científica necessária para a criação da Disciplina
de cirurgia torácica, sob o comando do Prof. Zerbini.
Ao recontar essa história e enriquecê-la com o perfil e depoimentos dos docentes e
assistentes, temos um documento fundamental para a compreensão do desenvolvimento
da Cirurgia Torácica em nosso país e um excelente modelo de como é possível fazer ciência
de qualidade.
Parabéns aos editores! A comunidade científica agradece pelo precioso material
coletado.
José Otávio Costa Auler Junior
Professor Titular de Anestesiologia
Vice-Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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PREFÁCIO II

UM VELHO SONHO REALIZADO
A ideia de escrever um livro sobre a História da Cirurgia Torácica da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo vem de longa data.
Não é possível precisar um dia específico em que ela surgiu, como um sonho, em nossa mente.
Talvez a semente dessa publicação esteja na metódica compilação de fotos de cada pessoa
que trabalhou na Torácica, feita de forma carinhosa pelo Professor Ribas. Os que o visitam
em sua sala impressionam-se com a galeria que ocupa todas as paredes disponíveis. Mas o
que se tem certeza é que o projeto tomou corpo alimentado pela boa-vontade e entusiasmo
com que todos os envolvidos na Disciplina se dispuseram a colaborar com essa publicação.
E entusiasmo é o sentimento presente em toda a trajetória da Disciplina da Cirurgia Torácica.
Foi a determinação de fazer sempre mais e melhor que tornou a Cirurgia Torácica da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo reconhecida nacional e internacionalmente.
Faz, portanto, todo sentido homenagear, como aqui fazemos, os responsáveis por
essas conquistas.
Entendemos que cabe uma explicação sobre o título deste livro: 80 anos de História da
Disciplina Cirurgia Torácica da FMUSP. Não há como identificar rigorosamente o momento
em que tem início a história da nossa disciplina. Mas houve um importante momento de
inflexão na Cirurgia Torácica em 1935, quando o recém-formado doutor Euryclides Zerbini
passa a trabalhar na Enfermaria dos Homens, então comandada pelo Dr. Alípio Correa
Netto, na Santa Casa de Misericórdia.
Seria ali que os dois doutores enxergariam as possibilidades da Cirurgia Torácica com
olhos que viam além das limitações técnicas e de conhecimento científico daquele período.
Inaugurariam uma visão ousada e inovadora que, ao passaram a atuar nas instalações do
recém-inaugurado Hospital das Clínicas da USP, levaria a Disciplina à elevada estatura de
que hoje desfruta.
Os editores se sentirão muito felizes e orgulhosos caso os seus leitores julguem que eles
conseguiram materializar o que foi um velho e acalentado sonho em um livro que mereça ser
lido. Esta obra em papel tem sua edição fechada, como uma foto de um momento histórico
específico.Mas a edição digital será permanentemente atualizada, não temos dúvidas, com
novos e brilhantes colaboradores. Estes, temos certeza, tomando como base este nosso
legado não irão cessar de fortalecer a nossa querida Cirurgia Torácica e lhes dar cada vez
mais significado.
Paulo Manuel Pêgo Fernandes
José Ribas Milanez de Campos
Editores
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UMA CIDADE QUE CRESCEU
DA NOITE PARA O DIA
Vista aérea da Faculdade de Medicina da
USP, em 1948

Da última década do século XIX até os anos 1920, a capital São Paulo experimentou um crescimento
em sua população em um ritmo poucas vezes vivido por qualquer cidade no mundo. Para se ter
uma ideia da velocidade com que a cidade se expandia, o censo de 1873 contava 31.400 habitantes
na cidade. Em 1890, 17 anos depois, a população chegava a 64.900 pessoas. Nos 10 anos seguintes, o
salto seria gigantesco: 239.400 moradores foram contabilizados pelos encarregados do censo. Um
crescimento de 660% em um espaço de uma geração! Nunca mais na sua história São Paulo voltaria a
se expandir em um ritmo semelhante.
A cidade era ocupada por migrantes brasileiros, alemães, japoneses e italianos – na primeira década do
século XX, a língua italiana era mais falada na cidade do que o português –, atraídos em grande parte pelo
dinheiro das lavouras de café. Os bairros se expandiam para além da várzea do Tamanduateí, e o Espigão
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da Paulista ganhava uma avenida elegante, ladeada
por mirantes, parques e casarões dos milionários
do café.
Mas se a cidade movimentava-se em sua
pujança, o número de médicos e hospitais não
fazia jus àquela que era considerada a cidade
que mais crescia no Brasil. Segundo explica
Guido Arturo Palombo em seu livro História da
Academia de Medicina de São Paulo “não havia
uma agremiação médica, bem como faltava uma
escola de Medicina”. Os debates médicos sobre
os avanços e pesquisas, principalmente voltadas

para epidemias, eram feitos por meio de artigos
publicados nos jornais da época, entre eles A
Província de São Paulo, fundado em 1875, que
daria origem ao atual O Estado de S. Paulo.
No interior paulista, onde de fato se concentrava
a riqueza do estado e a maior parte da sua
população, a presença de profissionais da saúde
era nula. Palumbo relata que fazia sucesso à
época o Guia medico ou resumo de indicações
practicas para servir aos srs. Fazendeiros na falta
de profissionaes, editado em 1879, que trazia uma
lista de medicamentos básicos que os moradores
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Fachada da Faculdade de Medicina,
década de 1930, defronte a Av. Dr. Arnaldo

das fazendas deveriam ter em mãos para enfrentar
problemas de saúde. O autor resume alguns dos
produtos que deveriam constar dessa farmácia de
mais de um século: alume, calomelanos, cânfora,
cloral, centeio espigado, poaia, tártaro emético,
sulfato de quinina entre outros.
Os hospitais de relevância da cidade foram
criados em um espaço de pouco mais de duas
décadas. Um dos mais antigos deles, o Hospital
São Joaquim – Beneficência Portuguesa, é de
1876; o Hospital dos Variolosos, que se tornaria
o Hospital Emílio Ribas futuramente, foi

inaugurado quatro anos depois, em 1880. Os
demais praticamente ainda cheiravam a tinta na
passagem do século XIX para o XX: A Santa Casa
de Misericórdia havia sido inaugurada em 1884;
o Hospital Evangélico, futuro Samaritano, 1891;
o Hospital Militar da Força Pública de São Paulo,
1892; a Maternidade São Paulo, 1894; Santa Casa
de Santo Amaro, 1895.
A Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo só viria a ser fundada em 1913, apesar de ter sido
“inaugurada” no papel em 24 de novembro de 1891,
pela lei nº 19. Sua grade curricular era montada com
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Professor Arnaldo Vieira de Carvalho

LINHA DO
TEMPO

28 disciplinas fundamentais,
conforme exigência legal, embora o diretor da Faculdade, Arnaldo Vieira de Carvalho, tenha
introduzido duas “novidades”, a
clínica oftalmológica e a clínica
otorrinolaringológica. Dr. Arnaldo preconizava um ensino com
base científica e experimental e
dava ênfase à pesquisa e aos estudos laboratoriais, enquanto
as demais faculdades brasileiras
– as de maior destaque estavam
no Rio de Janeiro e em Salvador –
colocavam maior peso nas aulas
teóricas e na atividade clínica.
No início de seu funcionamento, professores e alunos se
espremiam em salas emprestadas na Escola de Comércio
Álvares Penteado, no Largo São
Francisco, no centro da cidade
junto a onde hoje funciona a
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O espaço acanhado foi trocado por
dependências
improvisadas
em um solar na rua Brigadeiro
Tobias. Mas a precariedade no
funcionamento da Faculdade
aumentava. O “hospital escola”
Santa Casa da Misericórdia, na

Criação da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo.
Em 1926 passa a ser
denominada Faculdade de Medicina de
São Paulo.

Inauguração
da Faculdade de Medicina.

1912

1931
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Cirurgia realizada pelo Dr. Arnaldo de Carvalho (segundo à
esq.) na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

qual a superlotação e falta de equipamentos revoltava o diretor Dr. Arnaldo, que não cessava de enviar ofícios ao governo estadual denunciando as péssimas condições de atendimento do hospital. O
primeiro sinal de mudança viria com os acordos assinados entre a Fundação Rockefeller, dos Estados
Unidos, e a Faculdade de Medicina a partir de 1918 e na década de 1920 para a construção de uma sede
própria para a instituição, o que aconteceria em 1931. Ironicamente, o médico Arnaldo Augusto Vieira
de Carvalho, um de seus mais entusiasmados e criativos idealizadores, não conheceria as novas dependências, morto prematuramente aos 44 anos, em junho de 1920.
Mas o ciclo só se fecharia 11 anos depois da construção da Faculdade, em 1944, quando de fato
seriam inauguradas as instalações daquele que deveria ser um hospital-escola modelo, o Hospital
de Clínicas, construído pelo governo do Estado, conforme era exigido no convênio com a Fundação
Rockefeller. Até essa data, os alunos de Medicina frequentavam as enfermarias superlotadas da Santa
Casa para ter o necessário contato direto com as enfermidades.

Criação da Universidade
de São Paulo. A Faculdade de Medicina de São
Paulo passa a ser denominada Faculdade de
Medicina da Universidade
de São Paulo, nome que
detém até os dias atuais.

Indicação do Prof.
Alípio Correa Netto
como Professor
Catedrático da 16ª
Cátedra (1ª Clínica Cirúrgica) da
FMUSP.

Inauguração
do Hospital das
Clínicas.

1934

1935

1944
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A ENFERMARIA DOS HOMENS

Prof. Alípio Corrêa Netto:
Catedrático da Clínica Cirúrgica

Prof. Euryclides J. Zerbini:
Formatura em Medicina,
em 1935

Mesmo com cheiro de novo e com um espaço nunca visto
em nenhum outro hospital da capital paulistana, o Hospital
das Clínicas não receberia de imediato todas as disciplinas
da Universidade de São Paulo. Em 1934, as enfermarias dos
Departamentos de Clínica Médica e de Cirurgia da Faculdade
de Medicina ainda estavam instaladas na Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo. Foi lá, em sua Enfermaria de
Cirurgia de Homens, então chefiada pelo Professor Alípio
Corrêa Netto, que dois de seus assistentes, o Dr. Euryclides de
Jesus Zerbini e o Dr. Eduardo Etzel, tornavam-se os primeiros
cirurgiões a se dedicarem ao tratamento cirúrgico das
doenças torácicas e pulmonares, que até então se limitavam
às primeiras tentativas de tratar a tuberculose pulmonar e
os empiemas pleurais, o que deu ensejo à criação, naquela
enfermaria da Santa Casa, do primeiro Serviço Hospitalar de
Cirurgia Torácica e Pulmonar da Faculdade.
Era uma novidade. “As cirurgias da época eram principalmente
operações no intestino, cirurgias do tórax eram raras”, conta o
Dr. Pedro Carlos Piantino Lemos, que se interessa pela história
da evolução da cirurgia. “Cirurgia do coração, então, não se fazia.
Um grande cirurgião da época, um alemão, dizia que o coração
era intocável, que não era possível fazer qualquer intervenção
cardíaca”, afirma Dr. Piantino.
Começava, então, a Cirurgia do Tórax e do Pulmão, que, pouco
tempo depois, assistiria ao auge do prestígio da cirurgia pulmonar,
que era uma atividade médica relativamente nova àquela altura.
Seu sucesso era uma decorrência da gravidade que a tuberculose,
doença predominante à época e de cura difícil, representava
para a saúde pública. Os antibióticos, embora já tivessem sido
descobertos, ainda estavam longe do alcance da grande maioria

Criação do Serviço
de Cirurgia Torácica
e Pulmonar da 1a
Clínica Cirúrgica.

Criação da
Disciplina de
Cirurgia
Torácica.

Nomeação do
Prof. Euryclides
de Jesus Zerbini
como Chefe da
Disciplina de Cirurgia Torácica.

1944

1954

1954
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Profs. Décourt, Zerbini e Alípio: juntos no
Departamento de Cardiopneumologia

dos profissionais de saúde. Tuberculose combatiase, então, com repouso, alimentação reforçada e
algumas cirurgias heroicas.
“Até a década de 1920, não havia possibilidade
real de se fazerem cirurgias com ressecções apropriadas, pois não havia anestésicos adequados e
eram problemáticas intervenções como traqueotomias, além de não existirem os instrumentos
necessários”, conta o Dr. Piantino. A tuberculose destruía o pulmão, criando cavernas nas quais
se desenvolviam, além da própria tuberculose,
infecções oportunistas, resistentes, induzindo à
criação de pus que podia drenar para a própria cavidade pleural. A drenagem é o que podia ser feito
àquela época.
O professor Zerbini era um dos cirurgiões
que se ocupavam da realização das cirurgias
pulmonares, que eram as primeiras tentativas
de tratar a tuberculose pulmonar. Em 1939, as
Enfermarias dos Departamentos de Clínica
Médica e de Cirurgia já haviam sido transferidas
para o Hospital das Clínicas, quando o Professor
Zerbini foi nomeado Primeiro Assistente da
Primeira Clínica Cirúrgica do Departamento de
Cirurgia. Mantendo seu interesse pela cirurgia
pulmonar, Zerbini defendeu, em março de 1941,
sua tese de doutoramento, na qual analisava o

Tratamento Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
por meio do Pneumotórax Extrapleural.
O sucesso dessa cirurgia teria repercussões que,
de certa forma, iriam mudar de maneira profunda
como a cirurgia pulmonar passou a ser vista e a
evoluir nos anos seguintes.
Mas, antes de seguir adiante, é bastante
elucidativo examinarmos mais de perto a maneira
como o professor Zerbini foi apresentado à
cirurgia torácica. O relato que faz o professor
doutor Euclydes Marques, autor do livro A Face
Oculta dos Transplantes, mostra de maneira clara
a grandeza do personagem. “Quando o professor
Alípio Corrêa Neto assumiu a cátedra da Clínica
Cirúrgica, ele tinha quatro assistentes de confiança:
o Arrigo Raia, o Victor Spina, o Pedro Puech Leão e
o Zerbini”, conta o professor Marques. A cirurgia
do aparelho digestivo era a mais desenvolvida, ele
a entregou para o Dr. Raia; para o Spina, a cirurgia
plástica que era a especialidade de que ele gostava;
para o Puech Leão, cirurgia vascular periférica. “A
cirurgia torácica era voltada quase exclusivamente
para a tuberculose, era muito precária, retirava-se
a costela do doente, o pulmão colabava, ninguém
queria fazer, mas o Zerbini adiantou-se e disse: ‘eu
faço, pode deixar’. Então deram um limão para ele e
ele fez uma limonada”, diz o Dr. Euclydes Marques.

Criação da
Disciplina de
Cardiologia e
Pneumologia.

Indicação do
Prof. Luiz Venere
Décourt como
Professor Titular
da Disciplina de
Cardiologia e
Pneumologia.

Indicação do Prof.
Euryclides de Jesus Zerbini como
Professor Titular
da Disciplina de
Cirurgia Torácica.

1965

1965

1968
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O ESTILHAÇO NO CORAÇÃO
O professor Zerbini era um cirurgião de
pulmão por excelência. Em fevereiro do ano
seguinte, 1942, ele realizou sua primeira
toracotomia de urgência ao remover, em
uma criança, um fragmento de ferro que
estava encravado na parede do ventrículo
esquerdo, provocando sangramento e
hemopericárdio. O fragmento foi retirado,
a ferida no ventrículo foi suturada e um
ramo coronariano que sangrava foi ligado,
com o paciente evoluindo bem. O sucesso
da operação teve grande repercussão. Se
alguém ainda duvidava, ficara claro que o
Dr. Zerbini sabia fazer limonada.
Em um gesto típico seu, Euryclides
Zerbini decidiu que deveria passar uma
temporada no exterior e conhecer como a
cirurgia torácica evoluía nos grandes centros médicos. Iria aos Estados Unidos e à
Inglaterra. Era o ano de 1943, a Segunda
Guerra Mundial estava no auge, o que não
demoveu nem um centímetro da decisão
do médico em seguir adiante. “Essa foi
uma oportunidade fantástica”, afirma o
Dr. Adib Jatene, que seria o seu assistente
algum tempo depois. “Os cirurgiões americanos estavam no front, no campo de batalha. Isso lhe deu uma oportunidade fan-

Zerbini viaja aos EUA e Inglaterra,
em 1943...
...quando a II Guerra lhe abriu os
melhores hospitais destes países

Criação do Incor.

Criação da
Disciplina
de Pneumologia.

Indicação do Prof.
Matheus Marcondes
Romeiro Neto como
Professor Titular da
Disciplina de Pneumologia.

1977

1977

1977

Nomeação do
Prof. Rubens
Monteiro de
Arruda como
chefe do Serviço de Cirurgia Pulmonar.

1978
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Prof. Jatene: Zerbini foi a
mola propulsora

tástica, porque agora ele poderia fazer muita coisa
nos hospitais de excelência. E ele esteve nos melhores serviços do mundo na época. Era o serviço,
por exemplo, do Dr. Maxwell Chamberlain, entre
outros cirurgiões de renome. Ele esteve em Saint
Louis, Boston, no Indiana Hospital. Quando ele
voltou ao Brasil, trouxe as primeiras sondas endotraqueais. Não há dúvidas de que o Dr. Zerbini foi

a mola propulsora de tudo aqui”, diz Dr. Jatene.
Mesmo com sua habilidade e gosto pelo pioneirismo, o Dr. Zerbini não era o único cirurgião
habilidoso e habilitado a fazer cirurgias torácicas.
E a especialidade também não se prestava exclusivamente às intervenções heroicas com vistas a
combater as consequências da tuberculose. “Na
década de 1930 foram operados os primeiros ca-

Ingresso do
Dr. Fábio
Jatene.

Ingresso do Dr.
Ricardo Beyruti, do Dr. José
Ribas Milanez
de Campos, do
Dr. Luís Miguel
Melero Sancho.

Indicação do
Prof. Adib
Jatene como
Professor Titular
da Disciplina
de Cirurgia
Torácica.

Ingresso do
Dr. Ângelo
Fernandez,
do Dr. Hélio
Minamoto.

1ª mediastinoscopia.

1981

1982

1983

1983

1983
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Desenho de traqueoplastia em bisel

sos de câncer no tórax”, conta o Dr. Fábio Biscegli
Jatene, presidente do Conselho Diretor do Incor.
“E, com grande sucesso, o cirurgião responsável
pela operação morreu antes do paciente, que superou com sucesso a doença.”
Em 1954, o Serviço de Cirurgia Torácica e
Pulmonar que havia sido criado na Santa Casa
e estabelecido no Hospital das Clínicas deu a
fundamentação didático-científica para a criação de
uma nova disciplina do Departamento de Cirurgia,
denominada Disciplina de Cirurgia Torácica, para
cuja chefia foi nomeado o Dr. Zerbini.
Vivia-se, por assim dizer, o auge da cirurgia
pulmonar, enquanto a cirurgia cardíaca era
ainda muito mais uma possibilidade do que de
fato um exercício médico. Ainda perdurava a
convicção daquele cirurgião alemão, de que o
coração era inoperável.

Prof. Décourt na galeria de
fotos no Incor

Em 1956 e 1957, o Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP seria
institucionalizado, no Departamento de Clínica
Médica e no Departamento de Cirurgia. Sua criação veio da união das disciplinas de Cardiologia e
de Pneumologia com a Disciplina de Cirurgia Torácica, pertencentes, respectivamente, a esses departamentos e, à época, chefiadas pelos professores
Luiz Venere Décourt e Euryclides de Jesus Zerbini. Essas disciplinas haviam começado com os pequenos serviços médicos dedicados ao tratamento
clínico e cirúrgico das enfermidades do pulmão e
do coração, que, vinham se desenvolvendo nos Estados Unidos e Europa desde as décadas de 1930 e
1940, cujas técnicas e conhecimento o Dr. Zerbini
havia trazido para a Faculdade.
Mas os antibióticos tornavam-se mais acessíveis, e a terrível tuberculose começou finalmen-

1ª pleuroscopia
convencional.

1º tratamento de estenose traqueal com
endoprótese de Montgomery.

Nomeação do Prof.
Nagib Curi como
chefe do Serviço de
Cirurgia Pulmonar.

1983

1983

1984

INCOR

te a ser controlada. “Boa parte das toracoplastias acabou,
o antibiótico combatia a doença, não havia mais necessidade de retirar costelas e fazer intervenções invasivas
nos doentes de tuberculose”, conta o doutor Fábio Jatene. “E nesse momento ocorre outro fato decisivo: com o
advento da circulação extracorpórea, a cirurgia cardíaca
começa a se desenvolver.” O coração já não era mais um
órgão intocável.
Era um mundo novo para os cirurgiões. Operar um coração era uma conquista icônica. E suas possibilidades
seduziram aquele que era considerado um dos mais hábeis cirurgiões torácicos, o próprio Dr. Euryclides de Jesus Zerbini. Esse novo interesse levou-o novamente aos
Estados Unidos, de onde voltou, em 1957, para realizar no
Hospital das Clínicas as primeiras cirurgias do coração
“a céu aberto”, com o uso de uma máquina de circulação
extracorpórea.
“Eu estava já havia oito anos nos Estados Unidos me
especializando em cirurgia torácica, quando o professor
Zerbini me pediu que voltasse para o Brasil”, conta o cirurgião
e professor Nagib Curi. “Ele queria que aperfeiçoássemos o
aparelho de circulação extracorpórea e o transformássemos
em algo que pudesse ser usado rotineiramente nas cirurgias
cardíacas.” O professor Nagib Curi voltou para São Paulo e
trouxe o primeiro equipamento de circulação extracorpórea
dos Estados Unidos para o Hospital das Clínicas.
“Eu conheci vários centros médicos nos Estados Unidos,
inclusive os que eram pioneiros no uso desse equipamento.
Aqui no Brasil, trabalhamos durante alguns anos aperfeiçoando o equipamento que testávamos em cirurgias em cães,
nós chegamos a operar mais de 300 cães para desenvolver a
tecnologia”, conta o professor. Em julho de 1964, mil cirurgias dessas já teriam sido feitas.
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“Eu estava
já oito anos
nos Estados
Unidos me
especializando
em cirurgia
torácica, quando
o professor
Zerbini me pediu
que voltasse
para o Brasil”

Prof. Nagib Curi: a primeira
extracorpórea

1ª cirurgia de
traqueia.

Criação do Departamento de
Cardiopneumologia.

Disciplina de Cirurgia Torácica passa
a ser denominada Disciplina de
Cirurgia Torácica e
Cardiovascular.

Ingresso do
Dr. Miguel Lia
Tedde

1985

1985

1988

1988

|

21

22 |

INCO R

|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

NASCE A DISCIPLINA DE
CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA

Prof. Zerbini (de roupa escura) posa em
meio à turma de estagiários, acompanhado
de seus assistentes, em 1977

Início do
Programa
de Pósgraduação
em Cirurgia
Torácica e
Cardiovascular.

1990

1º transplante
pulmonar unilateral.

1990

1ª videotoracoscopia.

1992

Ingresso do
Dr. Paulo
Manuel Pêgo
Fernandes

1994
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Com o crescimento da cirurgia cardíaca, o professor
Alípio Corrêa Netto transformou o Serviço de Cirurgia Torácica em Serviço de Cirurgia Cardiotorácica,
sob a chefia da Disciplina de Cirurgia Torácica do
Departamento de Cirurgia, cujo primeiro chefe foi o
professor Zerbini. O escopo da Disciplina de Cirurgia Torácica englobava, então, o tratamento cirúrgico
das patologias torácicas, pulmonares, cardíacas e da
aorta torácica.
O Serviço de Cirurgia Pulmonar, ligado a essa
disciplina, chefiado pelo professor Rubens Monteiro
de Arruda, que contou com o auxílio do Dr. Nagib
Curi tanto na condução do serviço quanto no ensino
da especialidade, passou a prestar atendimento aos
pacientes portadores de afecções torácicas gerais, em
enfermaria e ambulatório, em todo o Complexo do HC.
O professor doutor Luiz Venere Décourt, professor
catedrático do Departamento de Clínica Médica da
Faculdade e chefe da Segunda Clínica Médica do HC,
solicitou ao Conselho Diretor do Departamento de Clínica
Médica que criasse uma nova disciplina que absorvesse
o Serviço de Tratamento Clínico das Enfermidades
Pulmonares e Cardíacas nela já existentes. A solicitação
foi aprovada, e a Disciplina de Cardiologia e Pneumologia
do Departamento de Clínica Médica foi criada em 1º de
outubro de 1965. Passou-se a ter duas disciplinas, uma
cirúrgica e outra clínica, que cuidavam do estudo, do

Nomeação
do Prof. Fabio
Jatene como
chefe do Serviço de Cirurgia Pulmonar.

1993

1ª simpatectomia torácica para tratamento da
hiperidrose
primária.

1995
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Prof. Rubens: chefe do Serviço
de Cirurgia Pulmonar

Indicação do professor
Francisco Vargas Suso
como Professor Titular
da Disciplina de Pneumologia.

1ª videomediastinoscopia
do Brasil.

1996

1996
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Prof. Alípio Corrêa Netto: da sua enfermaria na
Santa Casa surgiram os embriões das cirurgias
cardíaca e torácica

Introdução
do uso da
traqueostomia percutânea.

1ª timectomia por
videotoracoscopia.

1996

1997

ensino e do tratamento das enfermidades
cardíacas e pulmonares.
O desejo inicial do Professor Zerbini e
do Professor Décourt havia, portanto, sido
parcialmente satisfeito, em 1959 e 1963,
sob a forma de dois espaços físicos no HC,
um no sexto andar, no qual funcionava a
disciplina de cardiologia e pneumologia
do departamento de clínica médica, e no
oitavo andar, com a disciplina de cirurgia
torácica do departamento de cirurgia.
As duas disciplinas passaram a compor o
Instituto de Doenças Cardiopulmonares, o
primeiro Instituto do Hospital das Clínicas,
e embrião do atual Instituto do Coração.
Mas a essa época, no Hospital das
Clínicas, se a Cirurgia Torácica ganhava
notoriedade pelos seus feitos, era obrigada
a lutar, literalmente, por um espaço maior
dentro da instituição. Parte dessa tarefa
coube ao Dr. Noeldir Stolf. “Desde 1968, a
convite do Dr. Zerbini, eu assumia a chefia
da Cirurgia Torácica no Hospital das
Clínicas quando seus chefes, professor
Rubens Monteiro de Arruda e o Doutor
Nagib Curi, saíam para seus períodos de
férias. Posteriormente o professor Adib
Jatene me solicitou que eu assumisse a
chefia do serviço de cirurgia torácica por

Criação da
Liga de
Cirurgia
Cardiotorácica.

1997

Inauguração do
anfiteatro e sala
administrativa do
Serviço de Cirurgia Torácica do
ICHC-FMUSP.

1998
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um período, porque ele achava que a minha autoridade
poderia dar mais força, uma vez que, o serviço estava lá
na primeira clínica cirúrgica e estavam disputando o
espaço da disciplina. O que acontecia era que no oitavo
andar do HC havia outras disciplinas, como cirurgia
vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, que lutavam pelo
espaço em salas e por leitos e estavam tentando invadir
o espaço da torácica.”
Mas o fascínio que as possibilidades que se abriam
com a cirurgia cardíaca exercia sobre os profissionais
parecia irresistível. “Em meados da década de 1950,
começou a crescer o número de cirurgias cardíacas
e a diminuir as de pulmão”, diz o professor titular de
Cirurgia Torácica, Paulo Pego. “É neste momento, em
especial na década de 1960, que a cirurgia cardíaca
começa a crescer com rigor, e a década seguinte, 1970,
foi a década de ouro da cirurgia cardíaca. Enquanto isso,
a cirurgia torácica deu uma estacionada e até mesmo
andou para trás.”
“Na medida em que a cirurgia cardíaca começou
a avançar, ela foi progressivamente tomando o lugar
da cirurgia torácica”, afirma o professor Adib Jatene.
“E isso aconteceu porque a cirurgia cardíaca é uma
cirurgia mais espetacular.” As condições técnicas e
científicas necessárias já estavam dadas. Começaram a
serem realizadas no Hospital das Clínicas, em janeiro de
1968, as primeiras cirurgias com o uso de pontes de veia
safena e, em 26 de maio de 1968, o primeiro transplante
de coração no Brasil.

Inauguração
do ambulatório
do Serviço de
Cirurgia Torácica
no Prédio dos
Ambulatórios.

1999
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Dr. Tarcísio em aula: sete técnicas
cirúrgicas trazidas para o País

Aniversário do Dr. Nagib: grupo unido

Indicação do
Prof. Sergio de
Almeida Oliveira
como Professor
Titular da Disciplina de Cirurgia
Torácica e Cardiovascular.

Ingresso
do Dr.
Marcos
Naoyuki
Samano

2000
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O IMPACTO DO TRANSPLANTE

Dr. Barnard (esq.), pioneiro do transplante,
e Dr. Zerbini: visita ao Brasil

O impacto da cirurgia de transplante do coração foi de uma intensidade que hoje é difícil de compreender.
Nesta época, de tantos avanços científicos surpreendentes, mesmo as mais impactantes inovações médicas
atuais não são recebidas com o entusiasmo, a estupefação e os delirantes voos no imaginário popular que a
notícia de que era possível trocar um coração de um ser humano pelo de outro suscitou na ocasião. Outros
transplantes, que já eram realizados havia mais tempo, como o de córnea ou de rim, não provocaram nenhuma

Ingresso
do Dr.
Ricardo
Mingarini
Terra

2002

Criação do
Grupo de
Transplante
Pulmonar
do Incor.

2003

1º transplante
pulmonar
bilateral
no Incor.

2003

1º tratamento do
Pectus Excavatum
pela técnica de Nuss.

2003

2000
INCOR
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Instituto do Coração: obra iniciada
em 21 de janeiro de 1969

reação parecida. Nem mesmo transplantes muito
mais complexos e desafiadores, como é o de fígado,
suscitaram tamanha perplexidade. Para quem
testemunhou na época, o transplante de coração foi
considerado tão espantoso e inacreditável como se
o homem algum dia pusesse os pés na Lua, o que,
aliás, ocorreria pouco mais de um ano depois, em 20
de julho de 1969.
As repercussões para a Cirurgia Cardíaca e
Torácica foram gigantescas. O professor Adib
Jatene destaca uma delas: “Não há dúvida, o
Instituto do Coração só existe por causa do
Ingresso
do Dr.
Pedro
Henrique
Xavier
Nabuco
de Araújo

Ingresso
do Dr.
Alessandro
Wassum
Mariani

2004

2005

transplante do coração feito pelo Dr. Zerbini”.
Mesmo com toda a excitação mundial que o
primeiro transplante de coração, que à época os
jornais chamavam de enxerto, feito pelo médico
sul-africano Dr. Christiaan Barnard provocou,
em 3 de dezembro de 1967, seis meses antes da
operação brasileira, para nós, brasileiros, o mágico
se chamava Euryclides de Jesus Zerbini.
O assunto permaneceu na mídia por muito tempo. Dr. Zerbini, Dr. Luiz Venere Décourt – professor
catedrático da Clínica Médica e criador das disciplinas de Cardiologia Clínica e Cirurgia Cardíaca junto

Indicação do Prof. Noedir Stolf como
Professor Titular da Disciplina de
Cirurgia Torácica e Cardiovascular.

2006

A Disciplina de
Cirurgia Torácica
e Cardiovascular
dá lugar a duas
novas Disciplinas:
Cirurgia Torácica
e Cirurgia Cardiovascular.

2006
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Gov. Laudo Natel, ao lado de
Zerbini, inaugura o Incor, em 1975

Indicação do
Prof. Fábio
Jatene como
Professor Titular
da Disciplina de
Cirurgia Torácica.

Ingresso da
Dra. Letícia
Leone
Lauricella

2006

2007

1º tratamento
cirúrgico de
osteossíntese da
parede torácica
com sistema
Stratos.

2007

100º transplante pulmonar realizado
pela equipe.

Ingresso do
Dr. Benoit
Jacques
Bibas

2007

2008

INCOR
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com Dr. Zerbini – e parte da sua equipe foram glorificados pelos
jornais, rádio e TV. A população se encantava e as autoridades
governamentais também. “O Dr. Zerbini e Dr. Décourt souberam aproveitar a fama, viram ali a oportunidade de realizarem
um sonho de criar um instituto próprio para o desenvolvimento da Cardiologia Clínica e Cirúrgica”, conta o Dr. Pedro Carlos
Piantino Lemos. O presidente da época, Artur da Costa e Silva,
o governador de São Paulo, Abreu Sodré, e em especial o então
Ministro da Fazenda, Delfim Netto, que pertencia à Universidade de São Paulo, deram um grande apoio à construção do que
viria a ser o Instituto do Coração. “O Brasil inteiro veio aqui, no
Hospital das Clínicas”, recorda-se Dr. Piantino, que à época era
aluno residente de Cirurgia Geral. A hora de criar um instituto,
um hospital para desenvolver projetos cardíacos era aquela.
“O professor Zerbini vinha pelejando para construir o Instituto de Doenças Cardiopulmonares à época, mas não conseguia. Com o transplante isso tornou-se possível”, conta o professor Adib Jatene. “Com a ajuda do governador Abreu Sodré,
ele conseguiu fazer o Incor.” O terreno de 3.000 metros quadrados no qual seria construído o Incor fora transferido em 5
de dezembro de 1966, pela Secretaria da Saúde de São Paulo,
ao Hospital das Clínicas e posteriormente ao Hospital Emílio
Ribas, cuja área se estendia desde a Avenida Dr. Arnaldo até a
Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar. “O diretor do Emílio Ribas, professor Otávio Martins Toledo, era amigo do Dr. Zerbini
e cedeu a área para que nela fosse construído o primeiro bloco
do Incor”, conta Dr. Jatene.
Em 21 de janeiro de 1969 teve início a construção do prédio
destinado a abrigar o Instituto de Doenças Cardiopulmonares. Esse instituto, a partir de 5 de maio de 1970 por força de
decreto, passou a chamar-se Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

1º Curso de
Transplante
Pulmonar.

2009

Ingresso do
Dr. Paulo
Francisco
Guerreiro
Cardoso

1º Curso
Internacional
de Ebus.

2009

2009

1º Ebus.

2009
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João Boiadeiro, o primeiro
transplantado de coração no País

Carteirinha de médico-bolsista e
estagiário da 1ª Clínica Cirúrgica
da Disciplina de Cirurgia Torácica
e Cardiovascular do professor
Olavo Ribeiro

Primeira lobectomia por videotoracoscopia

2008

São Paulo, o Incor. Curiosamente, o Incor ainda trocaria
de nome por duas vezes. Em
1980, outro decreto colocava
um sobrenome no Incor: Instituto do Coração Sua Santidade João Paulo II, por ocasião da vinda do Papa ao Brasil. Em 1995, o nome do Papa
João Paulo II daria lugar à
homenagem ao fundador
do Instituto, que passaria a
chamar-se Instituto do Coração Professor Euryclides de
Jesus Zerbini, falecido dois
anos antes.
Mas dificuldades financeiras fizeram com que a
construção se arrastasse. Foram cinco anos desde o início
das obras, em 1969, até o término da sua construção, no
final de 1974. O primeiro paciente só seria atendido em
10 de janeiro de 1977, e a primeira cirurgia cardíaca teria
lugar no dia 24 de outubro de
1978. O ritmo dos novos marcos e conquistas do Instituto
talvez tivesse sido mais len-

Início
das atividades
do
Icesp.

2009

Ingresso
do Dr.
Alberto
Jorge
Monteiro
Dela Vega

2009

to, caso o professor Zerbini
não houvesse conseguido a
aprovação, junto ao Conselho Diretor do Departamento de Cardiopneumologia, de
um novo modo de gerenciar
as finanças do Instituto do
Coração, o que se daria com
o estabelecimento de uma
Fundação, que passaria a
chamar-se Fundação Zerbini. Tal instituição daria mais
agilidade à gestão econômica
e teria grande importância
para contornar alguns desafios didáticos e mesmo políticos que retardavam a decolagem do Instituto do Coração.
Ao longo dos anos seguintes, a estreita vinculação do
Incor com a Fundação Zerbini seria um dos principais
fatores, do ponto de vista administrativo, de crescimento
continuado do Instituto do
Coração na assistência, ensino e pesquisa e por sua posição de destaque, no Brasil e
no exterior, na cardiologia e
na pneumologia.

Indicação Prof.
Fábio Jatene
como Professor Titular da
Disciplina de
Cirurgia Cardiovascular.

2009

1ª dissecção
mediastinal pela
técnica
Vamla.

1ª dissecção
mediastinal pela
técnica
Temla.

2009

2010
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A PNEUMOLOGIA DO LADO
DE LÁ DA AVENIDA

Prof. Adib Jatene recebe homenagem
ao final da residência médica, em 1988

Mas com a mudança para o Incor, uma questão se colocava para as duas especialidades – Cardiologia
e Pneumologia. Em tese, as duas deveriam dividir o mesmo teto no novo endereço, mas, na prática,
elas não atravessaram a Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar nem ao mesmo tempo, nem com a
mesma velocidade. O Dr. Fábio Jatene explica: “No mundo inteiro existe certa proximidade entre o

Ingresso
do Dr. Lucas Matos
Fernandes

Ingresso do Dr.
Luis Gustavo
Abdalla

2010

2011

1º transplante
pulmonar com a
técnica de
recondicionamento
ex vivo.

2012

1º Curso de
Extensão
Universitária
On-line.

2012
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“Na nossa disciplina, na nossa
faculdade, a cadeira era cirurgia
torácica e cardiovascular.
Historicamente nós tínhamos uma
combinação das duas disciplinas,
das duas áreas na mesma disciplina,
cirurgia torácica e cardiovascular. Com
o advento do Incor, que foi criado para
ser o instituto do coração e do pulmão,
a cirurgia cardiovascular veio para
cá, mas a torácica ficou do lado de lá.
Aos poucos, como eu fazia cardíaca
e torácica, eu operava uns casos de
pulmão aqui, mas sempre a maior força
da cirurgia torácica foi lá, no HC”

Cirurgião mostra, em 1986,
instrumentos que permitem
cirurgias menos invasivas

Centro cirúrgico, também em 1986

cirurgião cardíaco e o torácico. Nos Estados Unidos,
por exemplo, cerca de 40 % dos cirurgiões cardíacos
fazem cirurgia torácica e vice-versa. É comum, quase
metade opera nas duas modalidades. Aqui no Brasil
é incomum acontecer isso. Ou é cirurgião cardíaco,
ou cirurgião torácico. Eu acho que tem proximidade,
por exemplo, essa cirurgia que eu fiz hoje, embolia
pulmonar, ou os transplantes, elas precisam das duas
especialidades. São torácicas, mas usam circulação
extracorpórea”.

Cirurgiões torácicos em 1983
(Dr. Ribas, de bigode)

Comemoração do
Centenário da FMUSP.

Indicação do Prof. Carlos
Roberto de Carvalho como
Professor Titular da Disciplina de Pneumologia.

2012

2012

200º transplante
pulmonar realizado pela
equipe.

2013
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Prof. Zerbini em 1982; no ano seguinte iria
aposentar-se do cargo de Titular da
Disciplina de Cirurgia Torácica

No Brasil, explica o professor, isso foi separado. “Na nossa disciplina, na nossa faculdade, a cadeira
era cirurgia torácica e cardiovascular. Historicamente nós tínhamos uma combinação das duas
disciplinas, das duas áreas na mesma disciplina, cirurgia torácica e cardiovascular. Com o advento do
Incor, que foi criado para ser o instituto do coração e do pulmão, a cirurgia cardiovascular veio pra cá,
mas a torácica ficou do lado de lá. Aos poucos, como eu fazia cardíaca e torácica, eu operava uns casos
de pulmão aqui, mas sempre a maior força da cirurgia torácica foi lá, no HC.”
Por outro lado, o Hospital das Clínicas criava, nessa mesma ocasião, a regulamentação de
funcionamento administrativo de seus institutos, que passaria a ser exercido por um Conselho Diretor
e por uma Diretoria Executiva. O primeiro Conselho Diretor do Incor foi criado e o professor Euryclides

Indicação do
Prof. Paulo
Pêgo Fernandes como Professor Titular
da Disciplina
de Cirurgia
Torácica.

2013

Fórum da
Disciplina de
Cirurgia Torácica
da FMUSP.

2014

2014
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Vista do 8º andar do HC, onde
estava a enfermaria da Cirurgia
Torácica, o amanhecer de mais um
plantão dos residentes

Primeira equipe de enfermagem da
enfermaria e UTI do tórax, em 1984

Primeira (e atulhada) sala da
torácica, em 1988

de Jesus Zerbini foi eleito para ser seu presidente, em 1977.
O professor Zerbini iria aposentar-se em 1983, deixando
vago o cargo de Professor Titular da Disciplina de Cirurgia
Torácica, cargo que foi assumido, após concurso público,
pelo professor Adib Domingos Jatene. Um ano depois, com
o falecimento do professor Rubens Monteiro de Arruda, a
chefia do Serviço de Cirurgia Torácica passou a ser exercida
pelo Dr. Nagib Curi.
Nessa época, a Cirurgia Torácica vinha trilhando, mesmo
que de maneira ainda lenta, mas sempre progressiva,
caminhos de relevância e prestígio que, de certa maneira,
havia perdido décadas antes. Sua importância vinha
em um processo de recuperação graças aos novos
métodos diagnósticos empurrados pela tomografia
computadorizada, pelo desenvolvimento de novas técnicas
cirúrgicas e na consolidação do conceito de cirurgias
“minimamente invasivas”.
“Na década de 1980, a cirurgia torácica era uma cirurgia
ainda pequena e aí começou a aparecer a videocirurgia, que
começaria a dar um novo incremento para a cirurgia de
tórax”, explica o professor Paulo Pego. A razão para isso é
que as cirurgias torácicas exigiam que fossem feitos grandes
cortes, eram extremamente invasivas, então a opção pela
operação só se dava em último caso. “A partir do momento
em que elas tornaram-se menos invasivas, começaram a
ser muito mais aceitas, pelo doente, pelo clínico, por todo
o mundo.” E a demanda por essas operações iniciou um
processo de crescimento que se estende até os dias atuais.
O surgimento das técnicas endoscópicas e, em seguida,
videoendoscópicas fez com que a Cirurgia Torácica
ampliasse o seu campo de atuação, mas talvez o mais
alvissareiro foi ter assistido ao retorno do interesse dos
profissionais por ela. Era um processo que despontava em
todo o mundo e não apenas na Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Isso iria tornar-se ainda mais
patente e visível na década seguinte, quando uma nova
geração de profissionais começaria a assumir os cargos de
comando da especialidade e do Instituto do Coração.
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NASCE O DEPARTAMENTO
DE CARDIOPNEUMOLOGIA
Equipe de cirurgiões da Torácica

As equipes médicas da Disciplina de Cardiologia foram transferidas paulatinamente para o Incor e,
aos poucos, dividiam-se em novas equipes. No dia 1º de outubro de 1985 foi dado um passo histórico
para a configuração do perfil do ensino que passaria a ser exercido nas dependências do Instituto do
Coração. Nesta data, os conselhos do Departamento de Clínica Médica e do Departamento de Cirurgia
e a Congregação da Faculdade de Medicina aprovaram a junção de suas respectivas disciplinas
de Cardiologia, Pneumologia e Cirurgia Torácica para que se criasse o atual Departamento de
Cardiopneumologia.
“Eu entrei no Incor em fevereiro de 1982, naquela época ninguém se interessava muito pela cirurgia
torácica, a cirurgia cardíaca estava muito pujante naquela época, eu mesmo fazia as duas, torácica e
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Dr. Hélio Minamoto,
em 1983

Dr. Fábio Biscegli Jatene, 1981

“Hoje, não me arrependo nem um
pouco, porque isso coincidiu com
os anos em que a cirurgia torácica
começou a progredir em novas frentes
que se abriram, e a cirurgia cardíaca,
por outro lado, começou a declinar em
função de tratamentos clínicos que
substituíram as operações”

Procedimento de mediastinoscopia

Dr. Ricardo Beyruti,
em 1982

cardíaca, mas teve um momento que tive de fazer
opção pela torácia e isso doeu. Dói, não adianta dizer
que não, dói muito abandonar a cirurgia cardíaca.”
Esse depoimento do Dr. Ricardo Beyruti é um
exemplo claro do momento de transição que as duas
especialidades viviam na década de 1980. Dr. Beyruti
chegou ao Incor com pouco tempo de distância de
cirurgiões como Fábio Jatene, José Ribas, Ângelo
Fernandes e Hélio Minamoto. Eles formavam, por
assim dizer, a terceira geração da cirurgia torácica, se
considerarmos que na primeira estavam os doutores
Alípio e Zerbini e, na segunda, Adib Jatene, Nagib
Curi, Euclydes Marques.
“Hoje, não me arrependo nem um pouco, porque
isso coincidiu com os anos em que a cirurgia torácica
começou a progredir em novas frentes que se abriram,
e a cirurgia cardíaca, por outro lado, começou a
declinar em função de tratamentos clínicos que
substituíram as operações”, afirma.
No ano seguinte da chegada do Dr. Beyruti,
quando a cirurgia torácica ainda se comportava de
maneira tímida, o Dr. Adib Jatene assumiu no Incor
em substituição ao professor Zerbini. O quadro
em relação ao grupo do pulmão, que a nessa época
estava no Hospital das Clínicas, de fato não era dos
mais animadores, segundo conta. Ele estava com
pouco prestígio profissional, não participava de
congressos, tinha poucos trabalhos apresentados,
não funcionava.

INCOR

O primeiro armário para a sala
de tórax, em 1988

Residentes da Torácica, em 1985,
fazem suas primeiras cirurgias

Primeira equipe de enfermeiras
da UTI da disciplina, em 1983

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Cirurgia de emergência, realizada
à noite no HC, em 1985

“Eu era professor de Torácica e Cardiovascular e achei que o grupo de tórax precisava crescer. Nós havíamos conseguido dividir Cirurgia
Cardíaca e Cirurgia Torácica. Então lancei mão
do Fábio, meu filho, que era treinado em cirurgia geral. Ele fez concurso e ficou sendo professor de Cirurgia Torácica. E aí já estavam lá
o Paulo Pego, o José Ribas, já havia esse pessoal
todo que movimentou e deu força ao grupo de
tórax. E aí se fez um grupo.”
O professor Paulo Pego concorda. “O serviço do cresceu por vários motivos. Um deles
certamente foi a atuação do Fábio Jatene, que
teve uma importância muito grande. Ele conseguiu juntar um grupo, que foi trabalhando
junto. Naquela ocasião, assim como ele, nós
fazíamos a parte do grupo de cirurgia cardíaca.
No momento em que ele virou chefe da cirurgia de tórax, nós fomos nos moldando juntos,
sob a liderança dele. Renovamos o grupo, que,
naquele momento, era muito pequeno e com
cirurgiões de tórax mais velhos. Então a gente
começou a montar um pessoal mais novo que
tem um pique de trabalho mais alto, que tem
uma visão também mais dinâmica. Conseguimos desenvolver a parte científica da disciplina, que era muito fraca. Aumentamos também
a assistência.”
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O TÓRAX VEM PARA O INCOR,
E PARA FICAR

Desenho de traqueoplastia

Fortalecido por sua dinâmica e coesão interna, o grupo de tórax trabalhava principalmente no
Hospital das Clínicas, e eventualmente operava alguns doentes no Incor. Sua força, no entanto, lhe
dava músculos para falar mais alto. “Na medida em que o grupo ficou importante, seus integrantes
pleitearam vir para o Incor. E vieram. O pessoal do Incor reagiu, achou ruim”, recorda Adib Jatene.
Mas eles não iriam atravessar de volta a avenida. A 3 de setembro de 1986, seria eleito o primeiro
Conselho do Departamento de Cardiopneumologia. Sua primeira reunião se daria já nas dependências
do Incor e, pela sua importância histórica, vale a pena registrar a sua composição: Chefe de
Departamento, Professor Fúlvio José Pileggi; professores titulares, Adib Domingos Jatene e Matheus
Marcondes Romeiro Netto; e os professores Francisco Vargas Suso, Geraldo Verginelli, Giovanni Mauro
Vitório Bellotti, João Valente Barbas Filho, Luís Gastão de Serro Azul, Luiz Tarcísio Brito Filomeno,
Noedir Antônio Groppo Stolf, Paulo Jorge Moffa e Radi Macruz.

INCOR

Ainda naquele ano o Conselho
aprovaria o seu Regimento Interno,
no qual definiu como suas três disciplinas oficiais as disciplinas de Cardiologia, Cirurgia Torácica e Cardiovascular e Pneumologia. Em 16
de dezembro de 1993, uma mudança administrativa profunda se daria
com a criação de unidades cirúrgicas por áreas de atuação. Nesta data,
o professor Fábio Biscegli Jatene
passou a exercer a função-atividade de Diretor Técnico de Serviço
de Saúde II, do Serviço de Cirurgia
Pulmonar da Divisão de Clínica Cirúrgica do HC-FMUSP. Para as unidades cirúrgicas foram indicados os
seguintes cirurgiões responsáveis:
Unidade de Doenças Pleurais, sob a
responsabilidade do professor José
Ribas Milanez de Campos; Unidade de Neoplasias Pulmonares, tendo como responsável o Dr. Ricardo
Beyruti; Unidade de Parede Torácica, Dr. Ângelo Fernandes. Unidade
de Mediastino; responsabilidade do
professor Paulo M. Pego Fernandes;
Unidade de Pneumopatias Avançadas e Transplante Pulmonar, professor Fábio Biscegli Jatene; Unidade de Doenças Supurativas, Dr. Luis
Miguel Melero Sancho; Unidade de
Cirrurgia Torácica Geral e Métodos
Diagnósticos, sob a responsabilidade dos doutores Hélio Minamoto e
Miguel Lia Tedee; e Unidade Traqueia e Vias Aéreas, responsável Dr.
Luiz Tarcísio de Brito Filomeno.
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Prof. Paulo Pêgo na defesa de seu
doutorado, em 1997

TORÁCI C A

|

39

40 |

INCO R

|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

Prof. Euryclides de Jesus Ribeiro, ao lado do
Médico-Legista Prof. Wilmes Teixeira, recebe
homenagem na Universidade de Mogi das Cruzes,
em 1991.

Mas o crescimento do grupo sobre o qual referia-se o Dr. Adib Jatene também foi fator de
importância para a criação de um, até certo ponto, inesperado apertar de laços entre a Cirurgia
Torácica e a Pneumologia. “Nós funcionávamos completamente separados, principalmente
quando estávamos em andares diferentes, com
chefias um pouco mais distantes, tudo separado”, diz o professor José Ribas Milanez de Cam-

pos. “Em determinado momento, as clínicas começaram a conversar um pouco mais. Até o momento em que todos nós, nós e a pneumologia,
mudamos para o terceiro andar. A partir desse
momento os ambulatórios começaram a ficar um
pouco mais próximos.”
A Cirurgia Torácica e a Pneumologia não tratam,
necessariamente, das mesmas patologias. Mas têm
uma proximidade e complementaridade óbvias.
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Ainda com as suas instalações nas dependências do
HC, a Disciplina de Cirurgia Torácica recebia visitantes
qualificados de todo o mundo, como o prof. e
cirurgião torácico Tsuguo Naruke (ao centro),
diretor do National Cancer Center de Tóquio

Mas o estreitamento desse contato, na opinião do
professor Ribas, acabou tendo uma importância
fundamental. “Nós potencializamos a pneumologia
para vir para cá, ou a pneumologia potencializou
o tórax para vir para cá? Não é possível saber. Mas
tenho certeza de que os dois juntos, certamente,
fizeram muito mais força. Nós, sozinhos, talvez não
tivéssemos vindo, e nem a pneumologia, sozinha,
também não teria chegado aqui.”

Em 1994, as disciplinas oficiais passaram a ser
Cardiologia, Cirurgia Torácica e Cardiovascular,
Pneumologia e Aplicações Clínicas. O Instituto do
Coração, e nele a Cirurgia Torácica, adquiriu a configuração que manteria por mais de uma década.
Em dezembro de 1990, foi realizado o primeiro
transplante pulmonar pela Cirurgia Torácica. “O
grupo de tórax começou a ter prestígio”, recorda-se Dr. Adib Jatene. “Ia aos congressos, levava
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Desenhos de transplante pulmonar

A Cirurgia Torácica muda de armas e bagagens
para o Incor, em 2010
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Profs. Fábio Jatene e Francisco Vargas
Suso, união da cirurgia e da pneumologia
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Traqueostomia

Videomediastinoscopia

muitos trabalhos, publicava. Quer dizer, a atividade acadêmica exige isso. Você tem que fazer a
disciplina ser visível.” Essas cirurgias seriam realizadas de maneira esporádica até 2003, quando
houve a reestruturação desse programa e o transplante passou a ser realizado no Incor. Esse processo de reestruturação incluiu a formação de um
grupo de médicos, de cirurgiões e de uma equipe
multiprofissional, todos dedicados exclusivamente ao programa.
Para organizar e facilitar o atendimento, foi
criado o ambulatório de pneumopatias avançadas, que atende a pacientes graves portadores

de hipertensão, enfisema pulmonar, fibrose e
outras afecções. O Programa de Transplante
Pulmonar atualmente é um dos mais ativos no
Brasil e com a maior experiência nacional em
transplantes bilaterais, com mais de uma centena de transplantes realizados.
O atual programa de transplante pulmonar
detém a maior experiência nacional em transplantes bilaterais. Para seu funcionamento,
participam cirurgiões, clínicos, fisioterapeutas,
enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e farmacêuticos especialmente
dedicados a ele.
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TRANSPLANTANDO UM PULMÃO
RECONDICIONADO

Técnica de recondicionamento
ex vivo

Em 2 de março de 2012, o Grupo de Transplante Pulmonar do Incor realizou outro feito notável: o
primeiro transplante da América Latina usando um pulmão recondicionado. A técnica de recondicionamento pulmonar ex vivo vem sendo desenvolvida nos últimos anos para tornar pulmões de doadores
inicialmente rejeitados viáveis para realização de transplante. Isto é de grande relevância considerando que o índice de aproveitamento de pulmões ainda é muito baixo se comparado a outros órgãos. Com
esse procedimento, pulmões que estariam fora dos critérios de seleção para doação são selecionados
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Centro Cirúrgico no Instituto
do Coração

INCOR

para técnica de recondicionamento, podendo ser utilizados em
um transplante convencional. Os primeiros casos de uso clínico
foram publicados na Suécia e pelo grupo de Toronto. No Brasil, o
Incor começou a utilizar a técnica em 2008, com estudos experimentais de pulmões não aceitos para o transplante.
Desde 2009, com a inauguração do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira, houve importante
incremento no número de procedimentos em oncologia torácica, praticamente dobrando a capacidade de atendimento a pacientes com neoplasias intratorácicas pela Disciplina.
E já que se falou das três gerações de profissionais envolvidos
na construção da história da Torácica, ali no Icesp desponta a
quarta geração. No Instituto do Câncer, o médico assistente Pedro Henrique Xavier Nabuco envolve-se, juntamente com os
doutores Letícia Lauricella e Ricardo Mingarini Terra, na organização de um amplo, inédito e complexo banco de dados, com o
registro de dados clínicos e cirúrgicos das cirurgias pulmonares
para câncer de pulmão. O programa surgiu a partir do projeto
de doutorado de Letícia Lauricella. “Nós pretendemos abranger
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Transplante bilateral

Transplante unilateral

Stratos
Desenho esquemático de preservação pulmonar
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Curso de Videotoracoscopia,
em 2011

todo o Estado de São Paulo. Estamos começando
com alguns hospitais, o Incor, Icesp, Sírio-Libanês, A. C. Camargo.”
O projeto, mesmo estando em seu início, já no
final de 2013 angariava reconhecimento internacional. “Somos o primeiro e único instituto
brasileiro que colabora com os dados da IASLC
(International Association for the Study of Lung
Cancer)”, diz o doutor Pedro Nabuco. “E já somos

o quarto grupo que mais casos envia para essa associação internacional.”
Além disso, a disciplina de Cirurgia Torácica
acompanha as várias mudanças associadas à utilização crescente de métodos minimamente invasivos e à incorporação de tecnologia para diagnóstico e tratamento dos pacientes portadores de
neoplasia intratorácica.
Em 2010, em associação com a Disciplina de
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Grupo de transplante
de pulmão
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Prédio do Icesp

“Somos o primeiro e único instituto brasileiro que
colabora com os dados da IASLC (International
Association for the Study of Lung Cancer)”
Pneumologia, a Disciplina de Cirurgia Torácica implementou um ambulatório dedicado ao tratamento
endoscópico do enfisema pulmonar, oferecendo uma modalidade de tratamento inovadora e
minimamente invasiva, ainda não disponível no Estado de São Paulo.
Um Centro de Vias Aéreas, nos moldes daqueles existentes nos grandes hospitais do mundo,
destinado a assistência, ensino e pesquisa, foi montado pela disciplina. A iniciativa foi motivada pelo
grande desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas, particularmente em relação às técnicas
endoscópicas das vias aéreas. A criação desse Centro de Vias Aéreas concentra em um mesmo espaço
físico do hospital todas essas novas tecnologias e recursos terapêuticos que vêm surgindo, otimizando
assim pesquisa e treinamento, bem como assistência aos doentes.
Esse centro deverá se tornar referência nacional para o atendimento de pacientes com afecções
traqueais e será, também, importante local para aprendizado da abordagem da via aérea, atraindo
médicos especialistas de toda a América Latina. Dentro do escopo desse projeto, a Disciplina de Cirurgia
Torácica iniciou em 2010 contatos com alguns centros internacionais, para intercâmbio, formação de
parcerias e capacitação de recursos humanos.
A relevância nacional e internacional da Cirurgia Torácica do Incor pode ser mais uma vez
avalizada quando se observa a lista de procedimentos cirúrgicos que foram introduzidos, modificados,
aperfeiçoados ou difundidos pelo Serviço. Alguns exemplos: a utilização do cateter de “Pigtail”
para drenagem pleural, o emprego de próteses em afecções traqueais complexas, a traqueostomia
percutânea, a videotoracoscopia, a simpatectomia por videotoracoscopia para o tratamento da
hiperidrose, a tromboendarterectomia em portadores de embolia pulmonar crônica, o tratamento
videotoracoscópico para deformidades de parede torácica, os transplantes pulmonares bilaterais...
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA
LEVANTA VOO

A produção científica da
Torácica aumentou

Um importante crescimento da produção científica da Disciplina surgiria como uma decorrência
natural do aprimoramento das equipes. Houve um aumento expressivo de artigos publicados, teses
de doutorado orientadas e defendidas, bem como a participação do grupo de cirurgiões da Disciplina nas apresentações de trabalhos científicos nos principais congressos nacionais e internacionais.
Tal crescimento fez com que o Serviço assumisse a liderança no contexto nacional e sem dúvida
contribuiu para a captação de recursos junto às agências de fomento à pesquisa, permitindo, em um
círculo virtuoso, o desenvolvimento de projetos mais sofisticados.
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Plateia na defesa de doutorado
do Dr. Paulo Pêgo, em 1997

Banca examinadora durante a
defesa do doutorado em Clínica
Cirúrgica

Em função desse incremento de atividades, em 2006 foi criada a Disciplina de Cirurgia Torácica do Departamento de Cardiopneumologia, sendo o professor Fábio Biscegli Jatene, indicado em
concurso, seu primeiro professor titular. A Cirurgia Torácica tem dois laboratórios de pesquisa: o
Laboratório Anatômico Cirúrgico do Incor, no qual são centralizados e gerenciados os projetos de
pesquisa do grupo, tanto clínicos quanto experimentais, atividades de preparo e conservação de peças de anatomia cardíaca e pulmonar para estudo e pesquisa, setor dedicado à ilustração médica e à
filmagem e edição de vídeos técnico-científicos, e o Laboratório de Pesquisa em Cirurgia Torácica,
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Dr. Olavo Ribeiro Rodrigues, no Incor,
junto ao Prof. Fábio B. Jatene, em
avaliação de Tese, em 2006

no qual são desenvolvidos os projetos de experimentação em animais, principalmente aquelas
voltadas ao transplante pulmonar.
Os integrantes da Disciplina de Cirurgia Torácica prestam assistência médica rotineira no Instituto Central, no Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo, o Icesp, e em todo o Complexo HC.
Um relatório feito pelo professor Fábio Jatene
em 2012 trouxe um balanço revelador da evolução
dos indiciadores de atividade assistencial, de
ensino e de pesquisa firmando o grupo, segundo o
doutor Jatene, “como principal liderança do país
na especialidade”. A criação dessa disciplina, é dito
no relatório, “foi essencial para a consolidação da
Cirurgia Torácica em nossa Faculdade”.

Alguns números demonstram isso. Um exemplo: no período de 2006 a 2011, o número de cirurgias nunca deixou de crescer, passando de 1.180,
em 2006, para 1.649, em 2011. Houve, em média,
1.308 operações por ano.
Também o crescimento do atendimento ambulatorial foi notável. No ano 2000, o total de atendimentos chegou a 2.414. Em 2011, esse número aumento 3,5 vezes, atingindo 8.404 atendimentos.
Ao longo de sua trajetória, a Cirurgia Torácica
formou muitas centenas de profissionais qualificados vindos de todos os cantos do Brasil e do
mundo. A importância e densidade de seu ensino
de graduação e pós-graduação dispensa grandes
elucubrações. Em seu relato, o professor Fábio
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Dr Paulo Pego (centro, gravata
vermelha), com residentes e assistente,
no lançamento de livro sobre
a disciplina

Jatene faz um apanhado dos diversos níveis de ensino oferecidos pelo Serviço de Cirurgia Torácica.
No escopo da graduação, desde 1993, o Serviço de Cirurgia Torácica tem sido corresponsável pelo Módulo de Cirurgia Torácica e Cardiovascular ministrada aos alunos do 4°
ano do Curso Médico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Busca-se modernizar as ferramentas
de ensino, apoiados em atividades práticas no Laboratório
de Habilidades Médicas e Cirurgias Experimentais, além
das aulas teóricas e visitas às enfermarias. Foi solicitada
também a compra de alguns simuladores de cirurgia, que
tornarão o aprendizado mais dinâmico e interativo.
A Disciplina editou, em 2010, o Manual de Cirurgia Torácica Básica, e, em 2011, o Manual de Cirurgia Torácica
Oncológica. O objetivo era enfrentar o desafio de compati-
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Começando à esq., profs. Fábio Jatene, Marcos
Samano, Shaf Keshavjee (Universidade de Toronto),
Paulo Pêgo e José Ribas, em Los Angeles,
no Congresso STS 2014

bilizar a quantidade de informação com o tempo
que os alunos dispõem para absorvê-la. Segundo
o professor Jatene, uma decorrência da ultraespecialização observada em todos os ramos da Medicina é que a quantidade de informação médica
destinada ao aluno de graduação aumenta ano a
ano. Assim, o objetivo da Disciplina junto à graduação é oferecer ao aluno uma visão ampla da disciplina e da especialidade, com vistas à formação
generalista e que contemple temas de aplicação
diária na vida médica. Para tanto, os manuais foram editados com o objetivo de servir como referência e apoio ao aluno durante a graduação, internato e residência médica.
No segundo semestre de 201o, uma avaliação
feita junto aos alunos do quarto ano de graduação mostrou um resultado animador. Dentre eles,
48,1% consideraram o curso “ótimo”; 42,6% o

classificaram como “bom”, e os 9,3% restantes o
classificaram como “regular”.
Certamente contribui para essa apreciação
tão favorável (90,7% da avaliação entre “ótimo” e
“bom”, não é algo banal) a dinâmica da disciplina,
sua constante renovação e adaptação às transformações pelas quais passam a especialidade. Um
exemplo foi a criação da disciplina Pesquisa em
Cirurgia Torácica, uma disciplina optativa, ministrada pela primeira vez no primeiro semestre
de 1999 aos alunos do segundo ano da Graduação,
oferecendo então cinco vagas. Essa disciplina tem
por objetivo orientar o aluno quanto aos principais métodos de investigação em cirurgia torácica, possibilitando discussão de temas ligados à
especialidade e participação em projeto de pesquisa, vivenciando, assim, as principais etapas do
método científico.
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A IMPORTÂNCIA
DAS LIGAS ACADÊMICAS

Fachada da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

As Ligas Acadêmicas sempre tiveram grande importância na Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. A Liga de Cirurgia Cardiotorácica foi criada em fevereiro de 1997, vinculada à Disciplina de
Cirurgia Torácica e Cardiovascular. Ela tem por finalidade proporcionar, aos acadêmicos da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo e de outras faculdades de Medicina, oportunidade para o desenvolvimento de trabalhos científicos relacionados à especialidade, incentivar a especialização em cirurgia
cardiotorácica ao término do curso de graduação, além de promover cursos de extensão universitária.
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Prof. Paulo Pêgo e a equipe
da cirurgia torácica

O primeiro curso foi realizado no período de 8 a 11 de abril de 1997, do qual participaram 208 alunos,
tendo sido selecionados 18 como membros integrantes da Liga. Até 2012, foram organizados 13 Cursos
Introdutórios, tendo sido selecionados 210 alunos que participaram das atividades da Liga. A Liga, explica o professor Fábio Jatene, tem tido um importante papel na Disciplina, estimulando a escolha da
residência em Cirurgia Torácica aos acadêmicos. Como exemplo dessa influência, podemos citar que,
nos últimos anos, quatro preceptores da Cirurgia Torácica eram ex-integrantes da Liga.
Em 2010, trabalho publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pelos doutores Fábio
Jatene e Paulo Pego, entre outros, resumia os 12 anos de atuação da Liga, destacando seus objetivos, trajetória dos membros egressos e iniciação científica dos mesmos. Pelo levantamento feito, fica-se sabendo
que, nos seus 12 anos de existência, a Liga acumulou 47 artigos completos publicados em periódicos.
Em levantamento recente, com base em questionário enviado aos ex-integrantes da Liga, identificou-se que 69,2% daqueles que já escolheram sua especialidade afirmaram que a experiência obtida
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Dr, José Ribas em jantar de formatura
de residentes em 2013

na Liga influenciou essa decisão. Considerando-se que a Liga é cirúrgica, 55,3% dos egressos seguiram essa área, número expressivo se considerarmos que as vagas nesse campo correspondem a apenas
18,9% do total de vagas disponíveis na residência do Hospital das Clínicas da FMUSP. Dentre os alunos
que cursaram residência cirúrgica, 13,4% se especializaram em cirurgia cardiovascular ou torácica e
16,6% fizeram pneumologia ou cardiologia.
A pós-graduação lato sensu orienta e treina anualmente residentes de 1º e 2º ano na especialidade, residentes de 2º ano de cirurgia geral e estagiários de especialização em cirurgia torácica nacionais e estrangeiros, os quais cumprem um programa com atividades específicas. A Disciplina contava com 4 vagas de
ingresso de residência médica, o que totalizava oito residentes ao ano (quatro R3 e quatro R4). Em 2010,
houve ampliação para 6 vagas de ingresso, passando para 12 residentes ano (ou seja, seis R3 e seis R4).
Também criado em 2009, a disciplina mantém uma estrutura de Fellowship. São cursos de complementação especializada em Cirurgia de Traqueia e Endoscopia Respiratória Terapêutica, Cirur-
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Prof. Paulo Pêgo e a banca examinadora do
concurso a Prof. Titular
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Grupo da Cirurgia Torácica em 2006,
por ocasião do concurso a Prof.
Titular Fábio Jatene

gia da Parede Torácica e Mediastino, Cirurgia Torácica Oncológica e Transplante Pulmonar. São
cursos geridos pela Comissão de Ensino do Incor
e oferecidos a profissionais que já completaram
sua formação em Cirurgia Torácica na Faculdade
de Medicina da USP ou em outras instituições.
Os cursos têm duração de um ano e objetivam
fornecer formação teórica e treinamento prático na realização de procedimentos cirúrgicos em
áreas específicas.
Uma delas diz respeito à oncologia, área de saúde que tem recebido importantes investimentos e
desfrutado de avanços tecnológicos e científicos.
Por essa razão, o desafio de se manter atualizado e
capacitar novos especialistas é grande.
A Cirurgia Torácica Oncológica vem acompanhando esse rápido desenvolvimento. A cada ano
são publicados inúmeros artigos voltados para o
aperfeiçoamento de métodos para diagnóstico
e terapêutica das neoplasias de tórax. Portanto,
cursos que revisem a literatura moderna e as melhores práticas para cirurgia torácica oncológica
são essenciais para reciclar cirurgiões torácicos
formados e capacitar novos residentes de cirur-
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“Os cursos têm
duração de um ano
e objetivam fornecer
formação teórica e
treinamento prático
na realização de
procedimentos
cirúrgicos em
áreas específicas.”
gia torácica. Foi para atender à missão dada pela
Universidade de São Paulo em promover extensão universitária e difundir o conhecimento que
a Disciplina de Cirurgia Torácica criou, em 2011,
o Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Torácica Oncológica.
Doutor Fábio Jatene explica que o público-alvo
são cirurgiões torácicos que queiram se aprofundar e reciclar seu conhecimento em oncologia do
tórax e residentes de nossa especialidade que já
dominem as bases da cirurgia torácica geral. Para
democratizar o ensino e eliminar as distâncias físicas, o curso utiliza recursos da rede internacional de computadores.
Além disso, o princípio do aprendizado por colaboração entre alunos, adotado no curso, não só
potencializa resultados, mas também gera interação entre alunos de formação distinta e de diferentes regiões do país, criando, assim, redes de
relacionamento. Por meio do sítio www.cirurgiatoracica.org.br é dado o curso virtual utilizando
aprendizagem colaborativa por meio de fóruns de
discussão, palestras on-line e discussão de casos
por web-conferência.
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TESES, PROJETOS E CURSOS
CADA VEZ MAIS NUMEROSOS

Profs. Adib e Fábio Jatene
cumprimentam o Prof. Titular
Paulo Pêgo

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

A evolução da pós-graduação stricto sensu também vem se dando de maneira constante. Em 2006,
apenas três integrantes da Cirurgia Torácica estavam cadastrados como orientadores no Programa,
número que aumentou para quatro docentes permanentes e três orientadores pontuais. Em 2012 havia 31 alunos regularmente matriculados na Pós-Graduação em Cirurgia Torácica e Cardiovascular;
destes, 15 desenvolvem seus projetos de tese relacionados à Cirurgia Torácica, sendo orientados por
assistentes da Cirurgia Torácica.
No período de 2006 a 2012, foram defendidas 23 teses orientadas por membros da Disciplina de
Cirurgia Torácica. No período, foi finalizado também o pós-doutoramento de Fernando Luís Wesphal,
Edson Azevedo Simões e João Carlos das Neves Pereira, supervisionados por docentes da Disciplina de Cirurgia Torácica. Foi também a partir de 2006 que houve uma reestruturação do Programa de
Cirurgia Torácica e Cardiovascular, privilegiando disciplinas que abordassem aspectos específicos da
formação em pesquisa.

Profs. Francisco Vargas, Adib Jatene
e Fábio Jatene

A Disciplina vem dedicando-se ainda, nos últimos anos, à organização de cursos de extensão
destinados a residentes e cirurgiões torácicos do HCFMUSP e de outras instituições, abordando temas
em cirurgia torácica como lobectomia pulmonar videoassistida, transplante pulmonar, ultrassonografia
endobrônquica, entre outros.
Um dos cursos de maior alcance geográfico, que foi organizado por dois anos consecutivos em 2010 e
2011, foi o Curso de Treinamento para Captação de Órgãos para Transplante, com o apoio da Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos e da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. A meta foi treinar
cirurgiões torácicos de várias instituições do estado na captação de pulmões para transplante, com o
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Dr. Paulo Pêgo e o professor
pesquisador Eduardo Moacir Krieger

objetivo de aumentar o número de transplantes
e de centros transplantadores no estado de
São Paulo. Já está em planejamento, para uma
próxima etapa, o fortalecimento desse programa,
difundindo o conhecimento e técnica junto à
comunidade de cirurgiões torácicos do país.
Outros cursos de extensão organizados nos últimos anos também são relevantes o suficiente para
serem aqui destacados. Em junho de 2009, a Disciplina de Cirurgia Torácica organizou um I Curso de Ultrassom Endobrônquico, que teve como

convidado internacional o Dr. Armin Ernst, chefe
do Interventional Pulmonology Service do Beth
Israel Deaconess Medical Center. Durante sua
visita ao nosso hospital, o Dr. Ernst realizou, ainda, quatro procedimentos operatórios utilizando
o ultrassom endobrônquico para demonstração
da técnica e treinamento aos professores colaboradores e docentes da Disciplina de Cirurgia Torácica. A visita do Dr. Ernst também possibilitou
o melhor delineamento da parceria entre os dois
grupos, e o primeiro projeto de pesquisa coopera-
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Prof. Paulo Pêgo ao lado da assessora
acadêmica, Márcia Verneck, vice-diretor da
FMUSP, Prof. José Auler, e Fábio Jatene

tivo está em andamento (Fechamento endoscópico de fístulas broncopleurais com a utilização de
dispositivo para correção de defeitos septais cardíacos: oclusor Occlutech Figulla ASD Occluder
N), estendendo a parceria não apenas para treinamento, mas também para o âmbito da pesquisa. Esse curso foi realizado também nos anos de
2010 e 2011, tendo como convidados internacionais, respectivamente, o Dr. Jorge Pascual (Mayo
Clinic – EUA) e o Dr. Kazuhiro Yasufuku (Toronto
General Hospital – Canadá).Em dezembro desse
mesmo ano, foi organizado o Curso Internacional sobre Estadiamento Mediastinal: a técnica
VAMLA (Video Assisted Mediastinal Lymphadenectomy), tendo como conferencista internacional o Dr. Martin Huertgen, Chefe da Cirurgia
Torácica da Katholisches Klinikum, em Klobenz,
Alemanha. O Dr. Huertgen desenvolveu a técnica
da dissecção linfonodal radical pela mediastinoscopia (VAMLA), a qual não é empregada em nosso
país, mas que pode representar uma importante
aquisição no acervo da cirurgia torácica. O governo alemão, por meio do Consulado da Alemanha
em São Paulo, apoiou a iniciativa.
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Prof. Paulo Pêgo assina sua posse
oficial como Prof. Titular

Em março de 2010, organizamos o curso “A Aia
Transcervical: TEMLA e Ressecção de Tumores
Mediastinais”, tendo como convidado internacional o Dr. Marcin Zielinski, Chefe da Cirurgia
Torácica do Hospital Sokolowski, em Zakopane,
Polônia. O Dr. Zielinski desenvolveu a técnica da
timectomia radical por cirurgia videoassistida
com abordagem bilateral, que também não é técnica empregada em nosso meio, mas que suscita
muito interesse em nossas reuniões científicas. O
programa científico incluiu a realização de procedimentos cirúrgicos ao vivo. O Consulado da Polônia em São Paulo apoiou oficialmente o evento.
Em setembro de 2010, e em abril e setembro de
2001, foram realizados cursos de lobectomia pulmonar por videotoracoscopia. Esses cursos foram
organizados com módulos teóricos e práticos,
buscando o treinamento da equipe e introdução
dessa técnica em nosso meio.
Em outubro de 2012, nos dias 5 e 6, foram realizados, respectivamente, o I Curso Internacional
de Broncoscopia Intervencionista e o IV Curso Internacional de Ecobroncoscopia, que receberam
como convidado internacional o Dr. Heinrich Be-
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Festa dos pacientes transplantados
do Incor, em 2009

cker, de Heidelberg, Alemanha. A velocidade com que as vagas foram preenchidas confirmou o bom momento e a liderança que o Serviço de Endoscopia Respiratória do Incor desempenha no cenário nacional.
E a projeção do grupo deve aumentar nos próximos anos, com a entrada em operação do Centro de Via
Aérea do Instituto. A iniciativa inédita consiste na criação de um grupo multidisciplinar cuja base de trabalho está sendo instalada numa sala do centro cirúrgico. O espaço está sendo preparado para receber equipamentos de última geração, que já haviam sido adquiridos pelo Incor, para ali criar, a partir de 2013, o mais
moderno e completo centro de procedimentos endoscópicos e cirúrgicos das vias aéreas da América Latina.
Em dezembro de 2009, foi criado o Cetac – Centro de Treinamento Avançado em Cirurgia, uma iniciativa conjunta das Disciplinas de Cirurgia Torácica, Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia, e Disciplina de Transplante de Órgãos do Aparelho Digestivo. Nos primeiros dois anos de funcionamento, esse centro contou com a parceria da empresa Olympus do Brasil. O Cetac funciona nas instalações do Incor e tem por objetivo treinar os residentes e cirurgiões provenientes de outros centros
do Brasil e América Latina e capacitá-los para a execução de procedimentos que empreguem novas
tecnologias e o conceito da cirurgia minimamente invasiva.
A iniciativa, além de reforçar o compromisso de oferecer ferramentas para a formação, desenvolvimento e aprimoramento do staff da Disciplina e de seus residentes, abre a possibilidade de esten-
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Desenho de procedimento cirúrgico

Desenho de caixa torácica

der o treinamento a cirurgiões provenientes de
todo o país e América Latina, por meio de cursos
de educação continuada. Desde a sua criação, já
foram realizados três cursos de lobectomia pulmonar por videotoracoscopia, dois cursos de
transplante pulmonar e um curso de ultrassonografia endobrônquica.
No início de 2014, a Disciplina de Cirurgia Torácica da FMUSP, no escopo do Hospital das Clínicas,
era constituída de um Diretor de Divisão, um Diretor de Serviço, um Médico Supervisor, 13 médicos assistentes que se dividiam entre o Complexo
Clínicas-Incor e o Icesp. Em relação à Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, a Disciplina dispõe de um Professor Titular e dois Professores Doutores, um Professor Livre-Docente,
além de Professores Colaboradores. A residência
em cirurgia torácica dispõe de 13 residentes e um
estagiário de língua estrangeira, além de um médico preceptor. A Disciplina participa ativamente do
Currículo Nuclear da Graduação e com Disciplinas
Optativas, com destaque para a Liga de Cirurgia
Cardiotorácica, com quase 30 alunos por ano.
O Laboratório de Investigação Médica de Pes-

quisa em Cirurgia Torácica, LIM 61, que nos seus
primórdios era apenas uma sigla, hoje dispõe de
área própria na FMUSP e no Incor, além de cinco funcionários. Este laboratório, assim como
linhas de pesquisa clínica, propicia o desenvolvimento de várias atividades de pós-graduação
e de iniciação científica. A Cirurgia Torácica
assistencialmente está fortemente inserida em
vários Institutos do Complexo Hospital das Clínicas, com destaque para o Incor, Instituto de
Ambulatórios, Instituto Central e Icesp. Tal inserção tem propiciado à Disciplina atender perto de 10.000 consultas ambulatoriais por ano,
perto de 2.000 operações anualmente, além de
cerca de 800 interconsultas de pacientes internados em outras clínicas. O desenvolvimento de
cursos presenciais e à distância para público interno e externo à Universidade, livros didáticos
para graduação e residentes têm acompanhado
todas essas atividades. O crescimento do número de transplantes pulmonares, inclusive com
desenvolvimento de novas técnicas nessa e em
outras áreas da Cirurgia Torácica, tem sido uma
feliz constante.
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UM SONHO
COMPARTILHADO
“Fazer parte dessa história é motivo de orgulho e
satisfação para todos nós”, diz o professor titular de
Cirurgia Torácica Paulo Pego. “Ao vermos o tempo
passar, é gratificante perceber como a soma do
trabalho dos muitos que passaram por aqui, com o
nosso que neste momento estamos encarregados de
dar continuidade a essa missão, se complementa e
soma para fazer com que a Cirurgia Torácica tenha a
estatura com a qual hoje se eleva.”
“Quando olho para o que conquistamos, não
enxergo apenas uma mera sucessão de eventos, mas
uma história de vida”, diz o professor José Ribas
Milanez de Campos. “Quando comecei, éramos
apenas dois médicos-assistentes e três residentes, que
realizavam de 55 a 80 cirurgias por ano. Hoje somos 16
assistentes, 13 residentes, dois diretores técnicos de
saúde, um professor titular de Disciplina. Chegamos a
fazer 2.000 cirurgias por ano, cobrindo três unidades
da FMUSP, inclusive com uma atuação marcante na
FMUSP. Ter vivido toda esta história, atuando junto
com a equipe, é sem dúvida o fato mais marcante
da minha vida. Há anos atrás, talvez eu nem sequer
sonhasse com esses números. Mas sonhei. Todos nós
sonhamos. E por isso chegamos lá.”
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TITULARES
E CHEFES
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ALÍPIO CORRÊA NETTO
Alípio Corrêa Netto nasceu em 14 de janeiro de 1898, em Cataguazes (MG). Graduou-se em 1923,
pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (FMUSP), quando a instituição contava com apenas uma década de existência. Pouco
se sabe da infância e adolescência deste que foi um dos cirurgiões e professores mais admirados pela
academia na primeira metade do século XX, em São Paulo. Doutor Alípio faleceu em 24 de maio de
1988, em São Paulo.
Dono de um espírito irrequieto e desassombrado – teve participação ativa nas trincheiras da Revolução de 1932 e acompanhou a Força Expedicionária Brasileira na Campanha da Itália, na Segunda
Guerra Mundial. Professor por princípio e caráter, aproveitou as duas oportunidades para produzir conhecimento: sobre a experiência em 32, publicou o trabalho “Cirurgia de Guerra no Hospital de Sangue
de Cruzeiro” e “Notas de um Expedicionário Médico”, em que registrava a sangrenta participação dos
pracinhas brasileiros nos combates na Europa, de 1944 a 1945.
Entre o período de suas duas experiências bélicas, o professor Alípio protagonizou transformações decisivas para o desenvolvimento do ensino médico. Foi ele quem introduziu na Faculdade, entres outras
inovações, a prática da publicação de trabalhos científicos e pesquisas bibliográficas com sistematização
internacional. Também é dele a iniciativa de dividir a cirurgia em especialidades, como a gastroenterologia, cirurgia vascular, traumatologia etc.
Em 1935, conquistaria a condição de professor catedrático de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cargo que ocuparia de 1935 até a sua aposentadoria, em 1968.
No comando da enfermaria de cirurgia da Santa Casa de Misericórdia, instituição que era usada como
“hospital-escola” pelos estudantes de medicina no período anterior à construção do Hospital das Clínicas, Alípio era querido pelos alunos, e uma vaga na sua enfermaria era disputada de maneira acirrada, segundo conta Celso Arnaldo Araújo em seu livro Dr. Zerbini, o Operário do Coração. O professor
distanciava-se do modelo de muitos dos mestres de então, altivos e inalcançáveis. “Era uma bagunça na
enfermaria”, contou o cirurgião torácico Eduardo Etzel ao autor Celso Araújo. “Pegava-se um doente,
discutia-se o caso com todo mundo, na frente dele. A estudantada realmente interessada dava palpites,
mesmo que fosse uma besteira qualquer.”
Do time de orientados pelo professor Alípio sairiam cirurgiões de renome, além de Eduardo Etzel, como Euryclides Zerbini, Arrigo Raia, Irany Novah Moraes, Rubens Monteiro de Arruda, Jorge Zaidam, Joaquim Vieira Filho, Antônio Moreira Cunha Campos, Ary do Carmo Russo, José
Francisco Monteiro, Puech Leão, Walter Henrique Pinotti, Victor Spina, Orlando Ludovici, Massayuki Okumura.
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EURYCLIDES DE
JESUS ZERBINI
Euryclides de Jesus Zerbini nasceu em 7 de junho de 1912, em Guaratinguetá, interior de São Paulo.
Formou-se em 1935 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especializando-se em
cirurgia geral. Especializou-se em cirurgia torácica, cardíaca e pulmonar e tornou-se professor da
Faculdade. Tornou-se o médico brasileiro que talvez tenha tido maior projeção internacional ao
realizar, em 25 de maio de 1968, o primeiro transplante cardíaco no país. As habilidades do Dr. Zerbini,
somadas à imensa notoriedade que adquiriu com o transplante e à sua determinação em fundar a
disciplina de cirurgia cardio-torácica, propiciaram o surgimento do Instituto do Coração, o Incor. Dr.
Zerbini faleceu no dia 23 de outubro de 1993, em São Paulo.
Euryclides Zerbini nunca havia pensado em seguir a carreira médica até às vésperas de cursar
uma faculdade, segundo o livro Dr. Zerbini, o operário do coração, do jornalista Celso Arnaldo
Araújo, a mais completa biografia escrita sobre o médico. Aos 17 anos, morando em Campinas, para
onde os pais haviam se mudado, Euryclides teve o seguinte diálogo com seu pai, Eugênio Zerbini,
que o chamava por um apelido familiar, segundo transcreve Araújo: “E aí, Euri? O que vamos fazer
da vida?”. “Não sei, pai. Acho que não tenho vocação específica para nada em particular.” Seu pai
fechou o semblante, mas disse: “Bem, se você ainda não pensou em nada, por que não vai estudar
medicina?” Filho de uma educação rígida e treinado em obedecer, Zerbini concordou: “Por que
não, pai?”
Em 1930, Zerbini foi aprovado nas provas escrita e oral do então vestibular para a Faculdade de
Medicina da USP. Após os dois primeiros anos de estudos, que foram interrompidos pela Revolução
Constitucionalista de 1932, na qual Zerbini foi mobilizado por três meses, era chegado o momento de optar
pela clínica ou cirurgia. Da mesma maneira que aderira, sem saber exatamente o motivo, à medicina,
Zerbini optou pela cirurgia. Na Santa Casa da Misericórdia, em cujas enfermarias, à época, os alunos de
medicina tomavam contato prático com os pacientes e doenças, o jovem estudante conheceu o Dr. Alípio
Corrêa Netto, um médico assistente formado oito anos antes, o qual Zerbini consideraria como o seu
“mestre” ao longo de toda sua vida.
Dr. Alípio também tinha grande apreço por Euryclides. Assim que este se formou, em 1935, ele o
convidou para ser o primeiro assistente em sua clínica particular e, pouco tempo depois, para integrar-se
à sua equipe de gastroenterologia na Santa Casa. Mas Zerbini permaneceu por pouco tempo na gastro.
Transferiu-se para a torácica acompanhando Dr. Alípio, que fora nomeado cirurgião-chefe do Hospital
São Luiz Gonzaga para tuberculosos, no bairro paulistano do Jaçanã.
A tuberculose grassava à época. Com os antibióticos ainda inacessíveis, uma das intervenções comuns
para aliviar os doentes do mal era a colapsoterapia cirúrgica, operação brutal e deformante, realizada
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EURYCLIDES DE
JESUS ZERBINI
sem anestesia, que se constituía em retirar algumas costelas do doente para provocar o colapso pulmonar.
Dr. Zerbini faria várias dessas cirurgias.
Sua carreira desenvolvia-se com rapidez. Em 1939, meros quatro anos depois de formado, era indicado
primeiro assistente do Dr. Alípio e, em 1941, aos 29 anos, conquistava em concurso o título de docentelivre da Faculdade de Medicina de São Paulo.
Leitor ávido de literatura estrangeira sobre cirurgia torácica, sobretudo publicações norte-americanas,
Euryclides Zerbini tomou conhecimento das novas técnicas que se desenvolviam naquele país, em
especial as pneumectomias, nas quais porções doentes do pulmão eram retiradas. Conseguida uma bolsa
para o Barnes Hospital, em Saint Louis, no estado do Missouri, Zerbini teve contato com o que havia
de mais avançado em cirurgias pulmonares. Mas seriam os seis meses de estágio no Hospital Geral de
Massachussets, feito ao término do período em Saint Louis, que transformariam sua carreira. Zerbini
conheceu as primeiras intervenções cirúrgicas no coração e foi tomado por uma febre, uma obsessão:
tornar-se cirurgião cardíaco.
Ao chegar ao Brasil, uma novidade: O Hospital das Clínicas acabara de ser inaugurado. Ali, Zerbini
iniciou um modus operandi também inédito à época ao estreitar sua parceria com a equipe clínica do
Dr. Luiz Venere Décourt. Se hoje a interdependência entre cirurgia e clínica parece óbvia, naquela época
funcionavam de maneira quase independente. A parceria Zerbini-Décourt, primeira iniciativa no país a
casar clínicos e cirurgiões, seria o embrião do Instituto do Coração, que surgiria seis décadas mais tarde.
Nos anos seguintes, o doutor traria novidades da América: o uso da hipotermia nas cirurgias cardíacas
mais simples, a máquina de circulação extracorpórea, que propiciou as cirurgias do coração a céu aberto,
válvulas artificiais, a revascularização do miocárdio...
As sucessivas bem-sucedidas cirurgias feitas pelo Dr. Zerbini o tornam conhecido dos jornais, do país e
do mundo. Mas ele mantinha um perfil discreto. Continuava a estudar e mantinha-se up to date com toda
tecnologia. Por esse motivo, o surpreendente transplante de coração feito pelo Dr. Christiaan Barnard no
dia 4 de dezembro de 1967 não o pegou desprevenido. Seis meses depois, Zerbini faria, também de maneira
surpreendente para os brasileiros e o resto mundo, o primeiro transplante na América do Sul, em 26 de
maio de 1968.
Transformou o sucesso pessoal em uma importantíssima aquisição para a cardiologia e a pneumologia
e seus braços cirúrgicos em 1977, com a criação do Instituto do Coração.
Em 1967, ganharia, por concurso, a cátedra da Clínica Cirúrgica. Dez anos depois, em 1977, Dr. Zerbini
seria eleito o primeiro presidente do Conselho Diretor do Incor. Em 1983, aos 70 anos, aposentou-se.
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RUBENS MONTEIRO
DE ARRUDA
Rubens Monteiro de Arruda nasceu em 15 de janeiro de 1922, na cidade de Barretos, no interior
de São Paulo. Era filho de Wladimir Rodrigues de Arruda e de Nisia M. de Carvalho e Silva de Arruda.
Destacou-se nos estudos desde cedo, recebendo, como consequência, diversos prêmios. No Grupo
Escolar de Barretos graduou-se em primeiro lugar, fazendo jus ao Prêmio Maria Parassu Borges.
Formou-se, em 1939, no Colégio do Estado de São Paulo, e ingressou, em seguida, na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, instituição em que se graduou em 1946. Faleceu em São Paulo,
em 21 de janeiro de 1984.
Dr. Rubens começou a trabalhar como estudante-estagiário na 1ª Clínica Cirúrgica em 1944, ainda
enquanto acadêmico e sob orientação dos professores Alípio Corrêa Netto e Euryclides de Jesus Zerbini.
Além desses, também devotou grande gratidão ao seu professor de anatomia, Renato Locchi (18961978), diretor da FMUSP e discípulo de Alfonso Bovero, anatomista fundador do Museu de Anatomia
da Universidade de São Paulo. Essa experiência o tocou de tal maneira que dedicou toda a sua carreira à
atividade cirúrgica e ao serviço. Conquistou rapidamente os postos por trabalho por seu mérito, chegando
ao cargo de chefe do Grupo de Pulmão e Mediastino, em 1978.
Atuou no Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital São Luiz Gonzaga, no bairro paulistano do Jaçanã,
entre 1947 e 1972, quando a instituição era dirigida pelo professor Zerbini. O trabalho de Rubens Monteiro de
Arruda seria fundamental para o progresso e projeção desse grupo, especializado em Cirurgia da Tuberculose.
Apesar de reconhecido pela dedicação ao paciente, determinação no trabalho, persistência e pelo ar sério
e compenetrado, Dr. Rubens relacionava-se de maneira franca e alegre com seus companheiros médicos
e paramédicos. Em 1952, defenderia sua tese de doutoramento na cadeira de Anatomia da Faculdade de
Medicina da USP, chefiada pelo professor Renato Locchi. Intitulada Observações Anatômicas sobre a
Distribuição Bronquial nos Lobos Inferiores no Homem, a tese receberia aprovação com distinção, grau
10. Sua dedicação à carreira universitária o faria submeter-se, em 1958, ao concurso de docência-livre,
ocasião em que defendeu a tese Lobectomia, Toracoplastia e Ressecção Segmentar no Tratamento das
Lesões Tuberculosas do Lobo Superior.
Rubens Monteiro de Arruda era dotado de sólida formação familiar, tinha grande preocupação social
e era muito sensível aos problemas comunitários. Em 1962, trabalhando na Santa Casa de Misericórdia
de Santo Amaro, ocorreu-lhe a ideia de ali criar uma escola de Medicina. Embora estivesse passando por
uma fase de fortes conquistas em sua carreira universitária, Dr. Rubens empenhou-se profundamente
nesse desafio. Planejou e executou não somente a base do ensino médico dessa nova instituição de ensino,
como também sua estrutura financeira.

|

71

72 |

INCO R

|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

RUBENS MONTEIRO
DE ARRUDA
Em 28 de janeiro de 1970 surgia a Faculdade de Medicina de Santo Amaro (FMSA), com a devida
aprovação do Ministério da Educação e Cultura, concretizada graças à fé em seu próprio instinto e uma
enorme energia de trabalho. Rubens tornou-se o primeiro diretor da nova instituição e paraninfo da
primeira turma, graduada em 1976. Fez sucesso a frase como iniciou o seu discurso: “Esta Faculdade
nasceu pobre, numa casinha, hoje folclórica e romântica”.
Professor livre-docente de cirurgia torácica da FMUSP e da FMSA, promoveu um rico intercâmbio
entre essas duas escolas de medicina. Cinco anos depois da graduação da primeira turma, em 1981, o
conjunto da Faculdade de Medicina de Santo Amaro alcançou o número de 6.000 alunos, prova de que
os objetivos estavam sendo atingidos. Dr. Rubens participou, organizou e ministrou diversas aulas em
congressos médicos. Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 21 de março de 1973.
Entre outras funções que exerceu, estão as de 2º tesoureiro do Capítulo de São Paulo do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões no triênio 1961-1963; atuação destacada na Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia, integrando o Departamento de Cirurgia Torácica. Como dirigente desse departamento
presidiu o Congresso de Cirurgia Torácica ocorrido em outubro de 1981, em São Paulo. Fez parte também
da Comissão Científica do XXI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia realizado em novembro
de 1982, em São Paulo. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia no biênio
1981-1982.
Apesar de sua fama e destaque entre seus pares, Rubens Monteiro de Arruda viveu sua vida de maneira
simples e autêntica. Nunca deixou de praticar a autocrítica e a autoanálise. Quem o conheceu de perto
testemunhou como exigia o máximo de si mesmo. Era de fácil relacionamento com seus colegas de trabalho.
Sua conduta foi exemplo no ambiente universitário, pois tinha preceitos éticos inatacáveis. Foi conhecido
como um esposo dedicado e amoroso, sempre se referindo à sua esposa, filhos e netos com admiração e
carinho sinceros.
Foi o primeiro a perceber a moléstia que o vitimaria. Entretanto, enfrentou-a com altivez, estoicismo
e nobreza de caráter. Faleceu em 21 de janeiro de 1984, aos 62 anos. Deixou magníficas lições de conduta
no ambiente universitário, postura profissional e de vida. Seu nome é honrado como patrono da cadeira
nº 123 da augusta Academia de Medicina de São Paulo; dá nome ao Centro Acadêmico e a um prêmio do
melhor trabalho acadêmico-cirúrgico apresentado no Congresso Médico-Acadêmico da Faculdade de
Medicina da Universidade de Santo Amaro; e a um Centro de Saúde na cidade de São Paulo, no bairro
de Santo Amaro.
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GERALDO VERGINELLI
Geraldo Verginelli nasceu em 4 de maio de 1920, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. É
filho de Ângelo Verginelli e Marina Marchetti. Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, em 1945.
Dr. Verginelli especializou-se em Cirurgia Cardiovascular e dedicou-se à carreira universitária na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, galgando a condição de professor livre-docente
em 1973. Três anos antes, havia ingressado na Academia de Medicina de São Paulo, mais precisamente
no dia 5 de março de 1970, tornando-se membro honorário da Academia. Fez parte, ainda, da diretoria
do conselho deliberativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular nos triênios 1981-1983 e
1983-1985. Publicou dezenas de trabalhos científicos em periódicos, entre eles: Taquicardia Ventricular
– Tratamento Cirúrgico Dirigido - Experiência Inicial; Reutilização de Geradores de Marca-Passos;
Aneurismas e Dissecções da Aorta Torácica - Tratamento Cirúrgico.
Em seu livro Dr. Zerbini, operário do coração, Celso Arnaldo Araújo conta que Verginelli sempre
teve “uma desenfreada paixão” pela cirurgia, mesmo quando ainda estava na graduação, época em que
as vocações ainda não se manifestavam. Dr. Verginelli era um cirurgião por excelência e tal qualidade
superava de longe suas habilidades administrativas, didáticas ou seu tino político. Para ele, médico de
verdade era apenas aquele que empunhava um bisturi. Não deve ter feito muitos amigos entre os clínicos.
Em 1942, quando Dr. Zerbini ainda era predominantemente um cirurgião torácico, convidou Verginelli,
dez anos mais moço, para ser o seu primeiro-assistente. O jovem Verginelli aproveitou a oportunidade.
Quando se formou, em 1945, já tinha em seu currículo um enorme número de cirurgias-solo.
Ainda recém-formado, o cirurgião chamava a atenção entre seus pares pela perfeição das suturas que
fazia. As suas anastomoses arteriais – o acabamento de um reparo cirúrgico, no qual nenhuma falha
pode acontecer – eram famosas no Hospital das Clínicas. Ele mesmo explicava o porquê da sua chamativa
técnica: “Para mim a cirurgia é uma arte. Quando opero um doente e a cirurgia não sai bonita, eu me
sinto mal. Considero como se fosse um gol válido, mas mal feito. Sou perfeccionista. E acho que a minha
habilidade é inata. Os movimentos da mão são inatos, o treinamento só fez aperfeiçoá-los”.
Com tamanha dedicação e habilidade, não é de surpreender que Dr. Zerbini o quisesse ao seu lado nos
momentos em que iniciava algum procedimento particularmente ousado ou inovador. Assim, Geraldo
Verginelli participou da primeira cirurgia cardíaca a céu aberto, da implantação da circulação extracorpórea no HC e, claro, estava ao lado do Dr. Zerbini quando este fazia o primeiro transplante de coração
da América do Sul.
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NAGIB CURI
O paulistano Nagib Curi formou-se médico em 1949, na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, onde foi professor livre-docente. Viveu grande parte dos seus recém-completados 90 anos
entre o Quadrilátero da Saúde, que tem a Avenida Paulista como transversal, e o bairro do Morumbi,
onde fica a sua residência. Engana-se, no entanto, quem mede a estatura desse professor de cirurgia
torácica e pesquisador da FMUSP, chefe do Serviço de Cirurgia Torácica da Divisão de Clínica Cirúrgica
I do Instituto Central do Hospital das Clínicas, por longos anos, pelos poucos quilômetros da sua
trajetória cotidiana entre o trabalho e a família.
Pode-se dizer que os conhecimentos do Prof. Nagib e seu exemplo de humildade e dedicação integral
em benefício do ser humano percorram o Brasil todo e alcançaram o mundo, por meio das centenas de
alunos de medicina e especialistas multiprofissionais que ajudou a formar no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP, tanto para a prática médica quanto para a pesquisa científica e o ensino.
Sem deixar de lado o rigor do estudo acadêmico e da pesquisa experimental, áreas às quais se manteve
ligado com paixão inesgotável, dedicou todo o seu tempo, seu corpo e sua alma para abrir caminho
para o aprendizado de seus jovens alunos. “Os residentes adoravam o Nagib Curi”, confirma Dr. Adib
Jatene. “Porque o Nagib Curi é um cirurgião que gosta de ensinar.” E ensinava até as coisas simples –
como montar a linha em uma agulha cirúrgica, por exemplo – detalhes que os grandes especialistas não
têm a paciência, ou a humildade, de ensinar.
“Não sei afirmar qual a minha contribuição para o ensino de cirurgia torácica. Sei apenas que sempre
pedi dedicação de corpo e alma a cada um dos meus residentes, só isso. Não se ensina chegando ao
anfiteatro e mostrando figuras. Isso é perda de tempo. O negócio é pessoa a pessoa, constantemente, é a
única saída.
No dia em que fiquei sabendo que, por lei, tinha de pedir aos 70 anos minha aposentadoria, tomei isso
como uma coisa corrente, que todo mundo é obrigado a fazer. Pensei bem e me perguntei: ‘o que vou fazer
agora, depois de muitos anos de cirurgia torácica, oito anos nos Estados Unidos? Vou levar isso comigo
para debaixo da terra? De jeito nenhum! Vou continuar fazendo a mesma coisa, agora, apenas como
voluntário’. E é isso o que eu continuo fazendo até hoje, oriento os médicos residentes e continuo indo ao
Instituto do Coração.
Sempre falei para minha família o seguinte. Na minha carreira de médico eu tenho duas satisfações:
a primeira foi a minha dedicação de corpo e alma aos doentes do Hospital das Clínicas, que são
completamente diferentes dos doentes particulares; e a segunda foi ter contribuído para formar um grupo
enorme de jovens, que agora são grandes cirurgiões de tórax espalhados pelo País. Não há nenhum título,
não há dinheiro que se compare à satisfação pessoal de ter feito isso.
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Nas inúmeras vezes em que fui homenageado, uma vez, quando subi ao palco para agradecer, estranhei,
disse que não esperava aquela homenagem. Disse para a plateia que tudo o que fiz foi a minha obrigação
de cuidar dos doentes e de ensinar. Todo mundo ficou de pé e tive que várias vezes pedir: ‘ por favor, parem
de bater palmas’. Cito essas passagens para mostrar que títulos não têm valor. Há colegas, e não é culpa
deles, mas do sistema, dando muito valor a esses títulos que para mim não valem nada. O que faz a
diferença entre sucesso e insucesso em um caso específico e, às vezes, entre a vida e a morte são pequenos
detalhes, pequenos detalhes técnicos.
Não sei se há interesse na minha história pessoal. Acho muito mais interessante a história da cirurgia
torácica aqui no Brasil. Eu me formei em 1949, peguei bem o final da época da tuberculose. Mais
adiante fiquei oito anos nos EUA, me especializando em cirurgia torácica, e voltei a pedido do professor
Zerbini. Junto com outros colegas, fiquei lá, durante alguns anos, trabalhando, tentando fazer com que
a circulação extracorpórea fosse rotineira para o professor começar a fazer a cirurgia cardíaca com
circulação extracorpórea.
Eu trouxe o primeiro equipamento para o Brasil. A bomba propulsora de sangue, que conseguimos com
um dos grandes laboratórios. E trouxe o primeiro oxigenador, uma bomba de plástico grande com várias
tubulações dentro do plástico, que sempre funcionou bem. Então o que queria, em primeiro lugar, nesta
entrevista, é homenagear a todos os colegas que colaboraram com a cirurgia torácica aqui no Brasil e foram
fundamentais para o professor Zerbini poder começar a fazer a cirurgia. Trabalhei com ele até ele falecer.
Dos três principais que ficavam trabalhando no laboratório, quer dizer, laboratório é maneira de falar,
porque trabalhávamos nas piores condições de pesquisa possíveis de se imaginar: um quarto comum, no
oitavo andar do prédio central do Hospital das Clínicas. E essa equipe principal era o Professor Verginelli
e um gaúcho, já falecido, o Doutor Dagoberto. Dagoberto da Silveira, se não me engano. Há inúmeras
passagens hilariantes daquele tempo, da época em que não conseguíamos ter mais cães como doadores
de sangue e saíamos procurando cães na rua. Chegamos a esse ponto. E tanta coisa aconteceu, daria para
fazer vários filmes.
Não sei dizer quando e se as coisas começaram a melhorar, mas sei que sempre foi excelente a ação dos
colegas que trabalhavam o dia inteiro sem nenhuma finalidade a não ser fazer o bem. Muitos fizeram
parte desta história. O doutor Rubens (Monteiro de Arruda) foi um dos maiores cirurgiões de tórax da
história do Brasil. O doutor Alípio Correia Netto, trabalhamos juntos muitos anos, cada um fazendo sua
parte. E sem dúvida o Adib Jatene, além de um dos maiores cirurgiões mundiais, contribuiu muito para
a cirurgia torácica. Praticamente era ele, e não o professor Zerbini, quem fazia tudo. O Adib era também
uma grande pessoa. Ele tinha uma grande experiência como mecânico e estava trabalhando naquela
época em um oxigenador muito menor que aquele trambolho que eu havia trazido dos Estados Unidos.
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EUCLYDES MARQUES
O impulso criativo do Dr. Euclydes Marques desafiou as barreiras que a medicina parece ter tentado
colocar diante dele. A inclinação em quebrar convenções começou no exercício da cirurgia torácica,
quando ainda era muito jovem, na posição de primeiro residente do professor Euryclides de Jesus Zerbini
(função que desempenhou entre 1963 e 1964). E esse arrojo potencializou-se quando o jovem médico foi
colocado diante da cirurgia cardíaca, na condição de braço direito do “Mestre dos Corações”, quando este
começou a esboçar o desejo e as técnicas do transplante cardíaco. Euclydes montou, literalmente “do dia
para a noite”, um laboratório cardíaco na FMUSP. E foi graças a esse laboratório que, quando o médico
sul-africano Christiaan Barnard surpreendeu o mundo com o primeiro transplante cardíaco, em 1967, o
Dr. Euclydes já tinha operado dezenas de cães experimentalmente e estava apto a transmitir detalhes da
técnica para ninguém mais ninguém menos que o próprio Prof. Zerbini. Devidamente adestrados, Euclydes
e Euryclides surpreenderiam o mundo com o primeiro transplante cardíaco da América Latina, em 1968. E,
anos mais tarde, Dr. Euclydes acrescentou às suas habilidades a de escrever, ao enfeixar no livro “A Face
Oculta dos Transplantes” reveladoras e saborosas histórias. Ainda hoje, decorridos quase 50 anos desse feito
surpreendente da cardiologia, a inquietação do Dr. Euclydes por novas descobertas não para. Agora são
pesquisas em várias técnicas cirúrgicas, transplantes, reimplantes, microcirurgia, raios laser em medicina,
ventrículos artificiais e por aí afora, levadas a cabo no Instituto do Coração e na FMUSP.
“Acabei o curso de medicina em 1958 e fiz residência geral em 1961 e 1962. Naquele tempo as coisas não
estavam tão formalizadas como hoje, mas mesmo assim consegui fazer residência em cirurgia cardíaca, com
o professor Zerbini. Ele estava entusiasmado com o coração. Operava-se, então, estenose mitral, de canal
arterial, sem cirurgia extracorpórea. São operações que não usam máquinas. Estenose mitral era operada
com o dedo. Colocava-se o dedo na válvula mitral, para dilatá-la. Fui o último cirurgião que aprendeu a
fazer isso.
Naquela época, os americanos, sempre à frente, resolveram fazer uma máquina que substituísse o coração,
de forma que ele pudesse ser operado. O Zerbini, que mantinha constantemente um olho nas novidades, foi
correndo para o Estados Unidos. Acompanhou o desenvolvimento, aprendeu a técnica e trouxe para cá. Foi
mais ou menos nesse momento que a cirurgia cardíaca começou a decolar.
E assim começou o desenvolvimento de um trabalho no grupo. E vieram o Adib Jatene e outros tantos.
Como Adib não tem outro cirurgião igual, jamais. Ele era muito criativo. A operação do Zerbini era perfeita,
mas ele era pouco criativo, pois avesso a mudanças.
Eu aprendi com gente muito boa, graças a Deus. E que só me ensinavam. De manhã eu ajudava o Zerbini;
de tarde eu operava pulmão com o Nagib (Curi). E, depois de todos esses anos, acho que onde mais eu
contribuí foi no transplante de coração. Pessoalmente foi a maior contribuição que eu dei”.
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NOEDIR ANTÔNIO
GROPPO STOLF
Noedir Stolf possui doutorado em cirurgia torácica e cardiovascular pela Faculdade de Medicina da
USP (1971) e, no período de setembro de 2006 a maio de 2012, exerceu a função de Professor Titular da
Disciplina de Cirurgia Cardiovascular na Faculdade – onde atualmente é pesquisador sênior. Ainda na
graduação, ele se interessou pelas pesquisas experimentais em transplante de coração e, no primeiro
procedimento da América Latina desse tipo, em 1968, ele fazia parte da histórica equipe do Professor
Zerbini. Entre seus interesses na pesquisa, estão o tratamento cirúrgico do aneurisma da aorta e, claro,
o transplante. Nessa última área, inclusive, pôde contribuir com a cirurgia do tórax na realização do
primeiro programa experimental de transplante de pulmão, na década de 1970.
“Contribuí como chefe do Serviço de Cirurgia Torácica no Hospital das Clínicas durante vários anos.
Entre 1968 e 1980, a pedido do Prof. Zerbini, substituía o professor Rubens Monteiro de Arruda (chefe
do serviço) e o doutor Nagib Curi (assistente mais graduado), quando eles entravam em férias. Posteriormente, por volta de 1985, depois da aposentadoria do Dr. Rubens, o professor Adib solicitou que eu
assumisse a chefia por um período, para dar mais força ao serviço.
Nos períodos em que chefiei o grupo de tórax, fizemos também alguns procedimentos inovadores,
como retiradas de tumores e de paredes torácicas usando ‘dura- máter’ e enxerto de costela. Este foi o
primeiro uso de ‘dura-máter’ para reconstruir a parede do tórax. A publicação desse caso teve enorme
repercussão internacional.
Também em caráter inédito, lançamos um programa experimental de transplante de pulmão. Foi a minha tese de doutorado. Ganhou prêmio, inclusive.
Fiquei lá por alguns anos e, com isso, conseguimos manter o espaço do tórax no Instituto Central, que
era objeto de grande disputa entre os outros serviços da Divisão de Clínica Cirúrgica 1.
Essa fase foi de reorganização básica do Serviço. Entre outras ações, houve a divisão da cirurgia torácica em parede torácica, de traqueia e de câncer; contratamos os primeiros instrumentadores cirúrgicos e
compramos broncoscópio para os cirurgiões, porque cada um levava o seu para as operações.
Foi um período muito bom. Ainda estava lá o doutor Nagib Curi, que me ensinou bastante de cirurgia torácica.
Hoje a Disciplina de Cirurgia Torácica vive um ótimo momento. Se em seus primórdios o forte da equipe era a vocação para a assistência, hoje ela é referência internacional no ensino e na pesquisa também, e
isso sem abrir mão da excelência no atendimento.
São várias as inovações do grupo em diferentes frentes da especialidade: na broncoscopia, na cirurgia
toracoscópica, no tratamento da hiperidrose palmar, que passou a ser mais conhecida e passou a ser tratada por via toracoscópica; no transplante de pulmão, com a técnica de recuperação do tecido pulmonar
para o transplante, o ex vivo”.
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DR. PEDRO CARLOS
PIANTINO LEMOS
Mineiro da cidade de Passos, o cirurgião Pedro Carlos Piantino Lemos graduou-se em Medicina pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1967), instituição na qual também obteve os títulos
de Doutorado em Cirurgia Torácica e Cardiovascular (1977) e pós-doutorado (1980). Em sua trajetória
acadêmica e como cirurgião esteve ao lado de figuras históricas da cirurgia cardíaca e torácica no Brasil.
Talvez tenha sido essa a inspiração para despertar sua vocação de historiador. Ou quem sabe ela surgiu
como consequência lógica de seu espírito observador e gosto pela pesquisa? Após uma carreira feliz nas
salas de cirurgia e junto à cabeceira de seus pacientes, Dr. Piantino hoje é um entusiasta de tempo integral
ao registro dos grandes momentos da história da Faculdade de Medicina da USP. Fundador do Museu
Histórico do Incor, tradutor de grandes luminares, como Os Cadernos de Anatomia de Leonardo Da Vinci,
e curador de exposições como a do Centenário de Nascimento do Prof. Euryclides de Jesus Zerbini, em 2013.
“Operações no coração já aconteciam desde 1968, e a cirurgia cardíaca era uma coisa muito atrativa.
Meu pai era médico e me incentivava. Vim para São Paulo porque ouvia falar que existiam algumas coisas
diferentes acontecendo na cirurgia do coração. A verdade é que eu não tinha um conhecimento profundo
da realidade.
Ainda na faculdade, eu e outros alunos participávamos de cirurgias com o professor Euryclides de
Jesus Zerbini e com os doutores Euclydes Marques e Noedir Stolf. Apesar de as cirurgias cardíacas e do
pulmão estar se desenvolvendo, poucos escolhiam essas áreas.
Formei-me em 1977 e, no início de 1978, já estava estudando cirurgia. Foi uma época fascinante. Não
devemos esquecer que as possibilidades de se operar o pulmão só começaram a ser pensadas durante a
Primeira Guerra Mundial.
As intervenções que se realizavam naquela época não apresentavam possibilidades de realizar grandes
ressecções do pulmão. Era a época da tuberculose, que destruía o pulmão criando “cavernas” em seu
interior. A tese de doutoramento do professor Zerbini discutia isso: a drenagem da cavidade pleural para
tirar o pus que ali se formava.
Havia coisas interessantes nisso. Por exemplo, nas cirurgias daquele tempo, os médicos faziam
pequenas aberturas e colocavam algum material – como uma gaze –, para que houvesse uma reação e
criasse naquele lugar uma cicatriz que grudasse o pulmão. Pois, se abrisse o tórax direto, o ar entraria
todo na pleura, colabaria o pulmão, encheria tudo de pus e, daí, não haveria solução.
Com o tempo, surgiram aparelhos capazes de manter a respiração e introduzir tubos – como a
sonda traqueal. Logo depois, no pós-guerra, apareceram os antibióticos, criando condições para o
desenvolvimento de aparelhos para a respiração e técnicas de dissecção se desenvolveram.
Definitivamente, essa droga contribuiu para o desenvolvimento da cirurgia torácica. Ela é achave de tudo.”
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Adib Domingos Jatene nasceu a 4 de junho de 1929, em Xapuri, no Acre. Graduou-se em medicina
aos 23 anos pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sua pós-graduação foi feita no
Hospital das Clínicas, da FMUSP, sob a orientação do professor Euriclydes Zerbini. Desenvolveu, em
1958, quando atuava no HC e no Instituto Dante Pazzanese, um modelo de coração-pulmão artificial.
Desenvolveu, ainda, uma técnica de correção de transposição dos grandes vasos da base, para
revascularização do miocárdio e correções de cardiopatias congênitas, intervenção conhecida como
Operação de Jatene e empregada em todo o mundo. Professor titular de cirurgia cardíaca e torácica
(quando ambas faziam parte da mesma disciplina) no Instituto do Coração, foi diretor da Divisão de
Cirurgia Cardíaca e Torácica e Presidente do Conselho Diretor do Incor.
Publicou 272 trabalhos científicos em revistas indexadas e tem 133 trabalhos publicados e citados na
literatura. Foi Secretário Estadual de Saúde de São Paulo e Ministro da Saúde em duas gestões.
“Quando entrei para a faculdade, tínhamos no Brasil 13 escolas de medicina. Doze delas eram federais
e uma, a Escola Paulista de Medicina, que acabou federalizada, era particular. Aqui no Complexo do
Hospital das Clínicas, só havia mesmo o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina. As enfermeiras
que saíam de noite muitas vezes eram assaltadas porque aqui era um lugar ermo. Tudo isso mudou muito
rápido.
Entrei para o grupo de tórax, em 1951.
O grupo de tórax era o Dr. Zerbini e alguns assistentes. Não tinha especialidade. Tanto assim que ali
se internava de tudo. Hérnia, apendicite, tudo. O Dr. Zerbini era um sujeito que pensava longe. Naquela
época ele fazia, além das ressecções pulmonares, pericardite com seletiva, vários processos infecciosos,
empiema, bronquiectasia, abscessos pulmonares... Por quê? Porque não tinha ainda antibiótico.
Antibiótico começou na época da guerra, em 1943. Mas até se expandir e se tornar uma coisa comum, levou
tempo. Eu estava na faculdade, quando começou a estreptomicina. O grupo de tórax era principalmente
pulmão e principalmente processos infecciosos do pulmão. Mas o desenvolvimento foi rápido, e não tenho
dúvidas de que foi graças ao Dr. Zerbini. Ele trazia especialistas de renome mundial, equipamentos e
técnicas que não existiam por aqui.
Em 1943 eu trabalhava no grupo de tórax e na enfermaria. Havia três enfermarias de cirurgias e três
de clínica. Na época não tinha residência médica como tem hoje. A residência estava começando. Havia
um residente por enfermaria. Quem fazia todo o serviço eram os estudantes de graduação. Os estudantes
iam para lá nos intervalos das aulas, à noite, nos feriados. Eles que tocavam as enfermarias. Ficavam lá
no hospital dia e noite, dobrávamos a jornada no pronto-socorro. Era realmente um negócio de aprender
a profissão.
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Cada um tinha seus leitos designados. Um doente se internava no meu leito, eu no dia seguinte tinha
que apresentar para discussão toda a história clínica dele. Nós fazíamos uma história detalhada porque
não tinha exames como tem hoje: eco, ressonância, isso não existia.
No grupo de tórax internava-se de tudo, mas o pessoal não tinha interesse em operar hérnia, apendicite
e tal. Então o estudante tinha que operar. Quando eu terminei o curso, já havia feito perto de 200 cirurgias.
Mas o curioso da história é que eu não estudei medicina pra fazer cirurgia cardíaca. Eu estudei medicina
pra voltar pro Acre. Tanto que eu tava me preparando em microbiologia, em parasitologia, conhecia todas
as técnicas. Quando eu cheguei no 4º ano, eu precisava aprender cirurgia. E eu observei que o grupo que
tinha menos estudantes era o grupo de tórax. Por quê? Porque o estudante naquela época instrumentava
as operações, não existiam instrumentadores. E as operações de tórax eram muito longas. E os estudantes
não gostavam. Então eu disse: é aqui que eu fico. E eu fiquei pra aprender um pouco de cirurgia geral. Mas
logo depois, em maio (eu entrei em março), o Doutor Zerbini operou o primeiro doente de estenose mitral.
E ele era muito exigente, Doutor Zerbini. Ele me fazia ir à anatomia patológica pegar peças de mitral,
peças de patologia e eu vinha estudar com ele para ver como é que fazia, como é que não fazia. O doutor
Zerbini era um homem disciplinado. Se ele ia fazer uma operação, estudava na véspera. Já estava cansado
de saber, mas ele estudava, via detalhes. E obrigava a todos nós a termos um mínimo de disciplina.
E a coisa foi evoluindo, quando eu me dei conta, o sujeito que tinha mais experiência em cirurgia
cardíaca depois dele era eu. Porque eu era o mais ligado a ele. Então me perguntei: o que eu vou fazer com
isso no Acre? Não tem mais jeito. Aí fiquei.
Em 1983, eu entrei aqui pra substituir o professor Zerbini, que se aposentara, e tornei-me professor
titular da Cirurgia Torácica. Um ano depois, O professor Nagib Curi assumiu a chefia do Serviço de
Cirurgia Torácica. Os residentes adoravam o Nagib Curi, porque o Nagib Curi é um cirurgião que gosta
de ensinar. E ele ensina as coisas simples, que os grandes especialistas não gostam de ensinar. Ele foi
fundamental para o grupo de tórax. Os que hoje estão lá, o Paulo Pego, o José Ribas, o Fábio Jatene e
outros, foram treinados pelo Nagib.
Essa foi a grande contribuição do Nagib. A minha, se houve alguma, eu acho que foi ter promovido
a coesão interna. Quando eu vim para cá havia quatro cirurgiões importantes: Miguel Barbero, Sérgio
Almeida de Oliveira, Noedir Stolf e o Geraldo Verginelli. Eu apoiei todos. Porque quanto mais eles crescem,
mais você cresce.
A coesão interna é fundamental. Aqui no Hospital das Clínicas costuma acontecer de alguém fazer o
concurso e o concorrente preterido ir embora, com a sua equipe. Eu disputei com o Verginelli. Eu ganhei.
No dia seguinte fui convidá-lo para continuar. Eu tenho que somar, não tenho que dividir. Isso é claro. Ele
continuou e durante todo o tempo me ajudou horrores. Esse é o espírito da coisa. E esse espírito o grupo de
tórax tem. Eles são amigos. É um grupo que se ajuda”.
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Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Fundação Universitária do ABC (1978),
doutorado e livre-docência pela Faculdade de Medicina da USP (1991), Fábio Jatene ocupa o cargo
de Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Cardiovascular da FMUSP. É membro suplente do
Conselho Deliberativo HCFMUSP (2013) e chefe do Departamento de Cardiopneumologia da FMUSP
(2013). Presidente do Conselho Diretor e Diretor Geral do Incor (2013). Tem atuação assistencial e de
pesquisa em Cirurgia Torácica e Cardiovascular.
“A cirurgia torácica no passado era mais notória que a cirurgia cardíaca. Na primeira metade do
século passado, grande parte dos problemas torácicos era a tuberculose. E não tinha remédio pra tratar
as pessoas, como existe hoje. Então, uma das poucas alternativas para tentar controlar a tuberculose era
a cirurgia. Um dos lugares que mais faziam essa cirurgia era o Sanatorinho de Campos do Jordão, que
foi o precursor do HCOR. O projeto original do HCOR foi para desenvolver um centro para controle da
tuberculose em São Paulo.
Cheguei a ver vários casos de tuberculose. E não só os mais benignos, mas daqueles que tinham uma
apresentação diferente.
Os piores casos abriam umas cavernas no pulmão, o paciente sangrava. Aquelas cavernas elas eram,
como feridas internas, aquilo podia sangrar, a pessoa escarrava sangue, emagrecia muito. E você não
tinha como debelar, combater o problema.
Mas quando vieram os antibióticos, boa parte das toracoplastias acabou. Nesse momento começou a
cirurgia cardíaca, com o advento da circulação extracorpórea. As décadas de 1970 e 1980 foram o auge da
cirurgia cardíaca. Muitos cirurgiões torácicos se deslocaram para a cirurgia cardíaca, porque era próximo.
O doutor Zerbini e o professor Adib Jatene eram cirurgiões torácicos e foram para a cirurgia cardíaca. E
com isso, cirurgia torácica entrou num declínio. A gente dizia que era o primo pobre da cirurgia cardíaca.
E o número de pacientes era menor, o número de pessoas interessadas em fazer a especialidade era menor.
Mas, depois de um tempo, a cirurgia torácica começou a reassumir uma boa posição. Primeiro em razão
dos métodos diagnósticos mais eficientes. Como Raio-X, tomografia. Eu, quando fiz residência, não tinha
tomografia. Tomografia veio quando eu estava no fim da residência. Então, na minha formação, não
vi tomografia. Fui aprender depois. A videocirurgia ajudou muito porque boa parte dos procedimentos
torácicos são diagnósticos, não são só terapêuticos. Já a cirurgia cardíaca começou a sofrer uma forte
concorrência dos métodos menos invasivos, como o stents, cateterismo.
Eu sou cirurgião torácico e cardíaco, e primeiro professor titular da cirurgia torácica. Quando houve
a separação, nós já estávamos operando mais de 1.000 casos por ano. Hoje a cirurgia torácica é forte
o suficiente para ser uma disciplina e uma área exclusiva. Se estabeleceu em relação ao espaço físico,
diversificou mais a pesquisa, passou a fazer procedimentos importantes, como transplante pulmonar,
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com ótimos resultados. O grupo se fortaleceu. Desenvolveu aqui algumas operações muito interessantes,
como a de hiperidrose. E as técnicas das malformações congênitas, dos pectus. A produção acadêmica é
muito forte para um grupo do nosso tamanho. Mas precisamos renovar o grupo. Sempre identificamos os
melhores talentos na residência.
Acho que uma das coisas que ajudaram muito a disciplina de cirurgia torácica foram as pessoas que
compuseram o grupo. Pessoas envolvidas, dedicadas. Eu sempre digo isso, o grupo da cirurgia torácica ele
tem uma característica muito interessante. São ótimos profissionais, mas são amigos. Então o ambiente
de trabalho é bom. A gente não tem problemas de relacionamentos no grupo da cirurgia torácica. Claro
que a gente pode discordar de algumas posições, mas as pessoas cooperam. Então, quando a gente percebe
que alguma coisa não vai bem, um vai e conta pro outro, a gente discute abertamente em reunião. Então
acho que isso foi um grande ponto a favor. A gente sempre discutiu os nossos problemas abertamente. A
gente sempre teve reuniões nas quais todo mundo tem liberdade de falar. Isso fez a gente crescer.
Alguns perguntam se a vinda física da torácica para o Incor teve um grande significado. A resposta é:
teve e não teve. É muito bom estar aqui no Instituto. No meu caso, sempre fui praticamente daqui. Eu fiz a
residência, fui preceptor lá no HC e depois vim para fazer Cardíaca aqui. Quando eu avancei na cardíaca
aqui, eu passei a operar casos de cirurgias torácicas também aqui. Depois de uns anos que eu estava aqui
no Incor, eu virei chefe do grupo de torácica. Não era uma disciplina, nem havia professor titular, mas eu
fui responsável pelo grupo. Então professor Nagib Curi se aposentou. E eu era daqui, eu era lotado aqui,
minha vida era aqui. E eu era chefe de lá. Eu ia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e operava casos lá e operava
casos aqui. Nessa ida e vinda, construí uma ponte. E quando surgiu a ideia de que toda cirurgia torácica
deveria vir pra cá, o caminho da cirurgia torácica já estava meio pavimentado. Já existia a cirurgia
torácica na rotina, já existiam os equipamentos, já tínhamos reuniões. Então não é que foi um negócio
caído do céu. De repente, viemos para o Incor. A gente sempre esteve no Incor. A cirurgia torácica, nos
últimos 20 anos, já tem procedimentos, consciência. Aí quando veio a história dos transplantes, precisava
de circulação extracorpórea, então o transplante tinha de ser aqui. A gente deixou algumas cirurgias pra
lá e outras cirurgias pra cá. E, progressivamente, tudo veio vindo para cá”.
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PAULO MANUEL
PÊGO FERNANDES
Dr. Paulo Pêgo, Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Torácica da FMUSP e Diretor da Divisão
de Cirurgia Torácica do Incor (2013), formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, em 1982. Fez residência de Cirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP,
de 1983 a 1984. Foi residente de Cirurgia Cardiovascular no Incor, no período de 1985 a 1988. Preceptor
de Cirurgia Cardiovascular no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas FMUSP, de 1988 a 1990,
e concluiu seu doutorado em Clínica Cirúrgica pela USP, em 1997. Coordenador da Liga de Cirurgia
Torácica e Cardiovascular da FMUSP desde 1998, livre-docente aprovado em 1999, e Professor
Associado da Universidade de São Paulo desde 2000. Médico Assistente do Incor e Diretor Técnico de
Serviço do Instituto do Coração desde 2010.
“Quando eu comecei a cursar o Ensino Médio, o antigo Colegial, não havia decidido qual o curso
superior que eu faria. Foi no segundo ano que eu tive contato com o laboratório de Biologia, no
qual realizávamos dissecção de pequenos animais, seguindo os filos da Zoologia. Essa atividade foi
fantástica e realmente me entusiasmou a ponto de eu me decidir sem qualquer sombra de dúvidas
em ser cirurgião. Também influiu nessa decisão meu contato com a figura do professor Zerbini, que
constantemente falava à revista Manchete em entrevistas memoráveis sobre as cirurgias de coração e
particularmente do transplante de coração.
Quando entrei na Faculdade de Medicina da USP, em 1977, já estava direcionado para a cirurgia
cardiotorácica e, guiado pela convicção de que me tornaria um cirurgião, tive contato, já no primeiro
ano da faculdade, com um grupo cirúrgico de grande atividade experimental no Incor, liderado pelo
professor Noedir Stolf.
A área de pesquisa em que o grupo do professor Stolf atuava era uma das mais produtivas do Incor que,
àquela época, praticamente recém-inaugurado e tateando uma forma de sobrevivência financeira, ainda
funcionava de forma precária.
Foi nessa atividade de pesquisa que adquiri um grande aprendizado de habilidades técnicas. Ela foi
fundamental também para a minha motivação no curso da graduação, pois, eu conseguia vislumbrar a
aplicabilidade dos ensinamentos teóricos que tínhamos em aula. Foi uma fase realmente prazerosa da
minha formação.
Já em 1980, comecei a participar de cirurgias torácicas e cardíacas em pessoas. Quando terminei a
faculdade em 1982, ingressei na residência de Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas e, em 1985, ingressei
na Residência de Cirurgia Torácica no Incor. Foi nesse tempo que conheci o professor Adib Jatene, figura
que teve influência fundamental em minha formação pessoal e profissional, e o professor Fabio Jatene,
que trabalha no Incor com a cirurgia cardíaca e torácica. Assim como o Fábio, eu gostava das duas áreas.
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Essa identidade profissional fez com que começássemos a trabalhar juntos em muitas atividades de
ensino, pesquisa e assistência. Foi o início de uma parceria que dura até hoje.
No final dos anos 1980, surgiu a videocirurgia. Essa tecnologia operou uma verdadeira revolução na
cirurgia torácica, com impactos muito positivos, e irreversíveis, sobre a especialidade.
Internamente o grupo passava também por mudanças importantes em sua estrutura. Foi o momento
da transição de gerações em suas lideranças. Com a aposentadoria do Dr. Nagib Curi, o professor Fábio
Jatene passou a ocupar o cargo de chefe do Serviço de Cirurgia Torácica, que, àquela época, tinha seu
braço principal no Instituto Central do HC.
Fui convidado, então, para integrar o grupo e trabalhar para que o Serviço crescesse em suas três
vertentes: ensino, pesquisa e assistência. Certamente um fator que contribuiu muito para conseguirmos
atingir essa meta foi a incorporação progressiva de médicos assistentes mais jovens, tendo em vista que o
grupo era pequeno e com cirurgiões, em sua maioria, da mesma geração.
Desde essa época, a cirurgia torácica no Brasil cresceu muito e, com ela, a nossa Disciplina também. Os
números não deixam dúvidas sobre isso. Passamos de cerca de 100 operações por ano para quase 2.000.
O número de atendimentos ambulatoriais, de pessoas formadas, de trabalhos publicados e de técnicas
incorporadas cresceu exponencialmente.
Foram vários os procedimentos cuja realização foi introduzida ou expandida em função das
possibilidades trazidas pela videocirurgia, como as lobectomias pulmonares, as simpatectomias, as
correções de deformidades torácicas, as doenças pleurais e alguns tumores de mediastino.
O incremento de procedimentos na traqueia, boa parte deles por via broncóscopica, uma técnica invasiva;
a realização de operações para tratamento de tromboembolismo pulmonar crônico e de transplantes
pulmonares tornam a nossa Disciplina muito diferenciada no País e com destaque internacional.
Todos nós fazemos parte de uma história que ultrapassa a nós mesmos. Ela remonta a uma linhagem
de grandes médicos, humanistas; professores de dedicação extrema e absolutamente generosos em
compartilhar seu conhecimento com as gerações mais jovens; pesquisadores brilhantes e visionários que
apontaram novos caminhos na técnica; líderes que souberam amparar e incentivar o espírito criativo e
desbravador da equipe, fortalecida por laços de amizade e respeito mútuos, mesmo quando as divergências
são incontornáveis.
Tudo mudou muito rápido e de forma profunda nesses últimos 30 anos. Neste momento em que estamos
formando as gerações que nos substituirão muito em breve é fundamental resgatarmos essa história, para
que possamos sedimentar o alicerce desses valores e princípios que levaram a equipe a ser o que ela é hoje:
uma referência no País e um dos grupos mais produtivos na cirurgia torácica no mundo”.
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Paulo Affonso Pinto Saraiva nasceu em 1930 e morreu em 2007. Formou-se em medicina em 1954, na
FMUSP, e, já no ano seguinte, quando se casou com D. Altimira, com quem teve cinco filhos, foi admitido em
concurso para anestesiologista no Hospital das Clínicas da FMUSP. Ali, trabalharia por 55 anos.
Como anestesiologista do HC, Paulo Saraiva percorria o hospital atendendo pacientes em diversas
clínicas. Hospitais de Campos do Jordão, à época movimentados centros de tratamento da tuberculose, também estavam em seu roteiro.
Paulo Affonso foi aproximando-se paulatinamente do pulmão. Era a década de 1950, e a epidemia
de paralisia infantil assolava milhares de crianças no País. Em casos extremos, as sequelas da doença
comprometiam até mesmo o movimento involuntário da respiração. Para os pequenos pacientes que
padeciam dessa situação, existiam os chamados “pulmões de aço”, câmaras de pressão negativa que
diminuíam o esforço da respiração.
Numa época em que a metragem das indústrias de equipamentos médicos não ultrapassava a das
garagens das casas dos inventores independentes, a engenhosidade de jovens médicos era a grande
esperança dos pacientes em minorar seus sofrimentos.
O Dr. Paulo Affonso era um desses inventores. Chamado pelos amigos de “Professor Pardal”, o simpático e amalucado cientista das histórias em quadrinhos de Walt Disney, o Dr. Saraiva rapidamente se
envolveu com os parafusos, engrenagens e tubos dos pulmões de aço para torná-los mais eficientes no
auxílio à respiração dos pequenos pacientes. Em suas mãos mágicas tudo funcionava perfeitamente.
Forjado na luta diária nas enfermarias, nos estudos, desenvolvimentos, publicações de trabalhos e
participação em congressos, o Prof. Paulo rapidamente se transformou num dos maiores especialistas
em fisiologia do pulmão do País. No Grupo do Pulmão e Cirurgia Torácica do HC, batalhava junto com
os amigos Nagib Curi, Valente, Tarcísio Brito Filomeno...
Com eles, também atuava em hospitais como o Sirio-Libanês e o Oswaldo Cruz. Mas nunca deixou as
enfermarias do HC, as salas da FMUSP e outros hospitais públicos em que sua compulsão em cuidar de
vidas se fez necessária.
Dono de um estilo de vida simples e absolutamente discreto, o Dr. Paulo se revelava, no entanto, um
guerreiro feroz em sua militância contra o cigarro e a obesidade. Na década de 1950, era comum vê-lo
no consultório pedindo cigarros para os pacientes que ainda nutriam o vício. Aos incautos que lhe ofereciam um cigarro, confiscava seus maços imediatamente. “Vapt-vupt”.
Até mesmo nessas situações extremas de confisco, todos se rendiam à amizade fraterna e ao espírito
compassivo do Dr. Paulo. Ao se despedir de todos, seja num longo dia de trabalho ou na alta de um paciente, ele sempre dizia:
– Deus te abençoe e que você seja muito feliz!
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Edzira Centini era uma jovem mãe quando começou a trabalhar no HC, em 1972, como escriturária.
Em 2007, ao se aposentar como encarregada de seção, ela já se considerava a mãe, não apenas de seus
seis filhos, mas também, um pouquinho, das dezenas de médicos e médicas que passaram ou que se
instalaram na Divisão de Clínica Cirúrgica 1, no Instituto Central, que abrigava, além da torácica, as
cirurgias vascular, de cabeça e pescoço e plástica.
“Foi uma época fabulosa, de muito esforço e trabalho, que tenho saudade até hoje”, diz Edzira.
Esse sentimento quase materno da primeira secretária do, então, Serviço de Cirurgia Torácica
sempre foi o motor, não apenas do carinho incondicional que ela distribuía a todos, mas também
da paciência sem tamanho que só as mães têm ao lidar com as demandas inesgotáveis dos
membros da família.
Na Secretaria da Diretoria da Divisão, ela e sua equipe pilotavam com rigor a gestão burocrática das
disciplinas e equipes médicas.
“Era uma área muito grande, com quatro serviços, um diretor e um professor da Divisão, vários
assistentes e alunos.” Ufa! E mesmo assim ela ainda tinha tempo para mimos: “Eu fazia tudo o que eles
queriam”, confessa.
Entre os mimos, incluía-se datilografar teses, dissertações, artigos e até mesmo memoriais, vez
ou outra. Se isso já é um trabalho hercúleo nos dias de hoje com o computador, imagine-se naquele
tempo das Remingtons e Olivettis e seus teclados feitos sob medida para quebrar unhas femininas.
“Quando chegou a máquina elétrica, mais rápida e com fita de corretor de texto, foi uma revolução”,
conta Edzira.
Não foram poucas as noites que ela varou no HC fazendo esses trabalhos. O tic-tac e tlim da máquina
de escrever eram pausados apenas para uma rápida esticada no corpo, tomar um café e olhar, pela
janela da sala, a madrugada repousando na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar ou, quando seu olhar ficava
melancólico, lá para as bandas do Butantã, onde, em sua casa, o marido e os seis meninos dormiam.
Mas o empenho da equipe compensava o esforço de Edzira. Muitos médicos chegavam residentes,
recém-formados, e saíam Professores, com escalas de estudos no exterior.
Sobre os meninos da torácica, a chefe de seção lembra o grande empenho da turma para firmar o
Serviço dentro da Divisão em que competiam por espaço com outras especialidades.
A convivência com eles rendeu admiração, carinho e, com o seu instinto materno, não raro,
premonições. Numa delas, ela previu em décadas o surgimento da telefonia celular, tudo para atender
à sempre ávida necessidade de comunicação do Dr. José Ribas.
“O Ribas não saía do telefone, resolvia tudo pendurado naquele aparelho. Um dia eu disse a ele:
Ribas, alguém neste mundo há de inventar um telefone móvel só para você sair por aí falando com ele
a toda hora.” Dito e feito!
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JOÃO VALENTE
BARBAS FILHO
Pneumologista, professor livre-docente e associado da FMUSP, João Valente Barbas Filho formouse em Medicina na FMUSP em 1951 e concluiu o Internado e Residência no HC (1952 e 1953).
Dr. Barbas conduziu durante 36 anos (de 1960 a 1996, ano em que ele se aposentou aos 69 anos) as
célebres reuniões clínico-cirúrgicas de pneumologistas e cirurgiões torácicos, todas as quartas-feiras, às
10h, no Instituto Central.
Nas reuniões, discutiam-se um ou mais casos clínicos de pacientes, cuja solução desafiava a mais arguta inteligência médica. “No começo quem fazia esse papel era o professor Benedito Fleury de Oliveira,
que, com a idade, deixou a função. Foi aí que o professor Zerbini me convidou para interpretar e discutir
os casos”, diz o pneumologista.
Mas o professor Barbas fazia mais do que isso, tal era o seu zelo pelos alunos e por esse espaço de reflexão teórica e prática da atuação médica. “Eu sempre chegava cedo para arrumar a sala, que ficava uma
bagunça com as reuniões anteriores. Eu enfileirava cada cadeira, arrumava o quadro, enfim, preparava a
nossa discussão clínica a cada manhã.”
O professor Barbas garante que já naquele tempo reinava o mais salutar debate acadêmico-científico e
de prática médica no espaço de convivência entre pneumologistas e cirurgiões torácicos.
“O intercâmbio entre esses dois especialistas é muito comum, pois um depende do outro”, defende o Professor.
Essa visão sinérgica e pluralista da vida e das relações também ditou a construção de sua carreira
acadêmica. Longe de focar num só aspecto da especialidade, preferiu ampliar o horizonte que seu olhar
descortinava para questões múltiplas da pneumologia.
Imbuído desse espírito, ele foi um dos pioneiros no Brasil no estudo da hipertensão pulmonar da doença
obstrutiva do pulmão. Em sua tese de livre-docência, preferiu aplicar sua atenção no comprometimento
neoplásico do espaço pleural.
Ainda na década de 1960, o professor Barbas introduziu a biópsia da pleura por agulha. Ele conta que
já havia lido algo sobre o assunto e ficou absolutamente fascinado pela possibilidade de, por um processo
simples e relativamente pouco invasivo, conseguir trazer mais subsídios para a decisão clínica.
Ao saber que o Dr. Ariovaldo Caselli de Carvalho, chefe da pneumologia na época, estava de malas
prontas para os Estados Unidos, pediu ao médico que trouxesse para ele a agulha especial para esse procedimento. Mesmo com um instrumento tão singelo em mãos, ele fez perto de mil biópsias de pleura, ensinou a técnica a professores, médicos-assistentes e residentes. E certamente discutiu muitos casos dessa
técnica inovadora, e fascinante pela sua simplicidade, nas inesquecíveis reuniões de quarta-feira.
“Até hoje, na altura dos meus 86 anos, vez ou outra encontro um médico que me para e diz ‘ Oh, Professor, eu faltava na faculdade, às quartas-feiras, para assistir as suas reuniões no HC’ ”, conta o Dr. Barbas. E dá um pequeno
sorriso, misto de uma brejeira culpa, pela “má” influência sobre o jovem gazeteiro, e regozijo com o aluno, agora já
um senhor, que certamente aprendeu nesses encontros muitas coisas que não estão nos livros de medicina.
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FRANCISCO
VARGAS SUSO
Francisco Vargas Suso possui graduação em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de
Campinas (1968), mestrado em Cardiologia (1979) e doutorado em Pneumologia (1983), pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na qual obteve seu titulo de Professor Doutor
em Pneumologia. Nessa condição, foi diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas, liderando uma equipe de 67 médicos, entre assistentes, preceptores e residentes.
Suso atua principalmente em pneumopatias, infecção pulmonar, aspiracão gástrica e câncer de pulmão.
“A pneumologia e a cirurgia torácica são muito unidas. O ambiente, a forma de trabalho, a reunião é
uma só. Enfim, há uma parceria muito grande. O crescimento da Pneumologia e da Cirurgia Torácica não
foram isolados. O desenvolvimento de ambas foi em conjunto e isso determinou a qualidade. A sinergia as
levou a um patamar de Primeiro Mundo.
Historicamente, talvez se possa dizer que o cirurgião de tórax e o pneumologista surgiram a partir
de uma única figura: o médico tisiologista, que, na grande maioria das vezes, atuava de uma forma
ambivalente. Ele fazia a parte de clínica, que, no auge da tuberculose, 50 a 60 anos atrás, fundamentavase mais no repouso e na alimentação. Por isso existiam aquelas séries de hospitais em lugares aprazíveis.
Já havia a realização do pneumotórax, e o tisiologista ia de hospital em hospital para fazer o
procedimento, que era o tratamento clássico à época. Obviamente, quando isso não resolvia, partia-se
para cirurgias maiores que eram bastante mutilantes, porque tirava-se parte das costelas, o ombro caía, a
pessoa ficava com uma deformação; perdia a parte ereta do seu organismo. Isso quem fazia era o cirurgião
de tórax, e aí começou a cirurgia. E por aí foi.
Com o amadurecimento da cirurgia torácica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, saiu-se do enfoque meramente assistencial, tendo início a pesquisa acadêmica. Abriu-se concurso
para Professor Titular de Cirurgia Torácica. Fiz parte da banca. O professor Fábio foi candidato único
e ganhou o concurso. A partir daí, continuamos no HC, trabalhando juntos. Quando viemos para cá, o
Incor, essa união se perpetuou.
O transplante de pulmão foi certamente um marco, assim como o transplante de coração. Ambos dão
oportunidade de uma nova vida. Mas o marco inicial foi a tisiologia, a transformação da pneumologia, e,
em segundo lugar, os métodos diagnósticos.
O progresso dos equipamentos que permitem analisar o pulmão funcionalmente e sua relação com o
coração abriam caminho para uma série de tratamentos.
Mesmo com todos os avanços da cirurgia, quanto mais doenças forem passíveis de tratamento clínico
e não cirúrgico, melhor. E, no tocante a esta terapia, o ideal é que tenhamos procedimentos cirúrgicos
menos agressivos.”
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CARLOS ROBERTO
RIBEIRO DE CARVALHO
Com graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1977,
Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho obteve seu título de Doutor pela mesma Faculdade em 1990.
É Professor Titular da Disciplina de Pneumologia do HCFMUSP desde 2012. . É diretor da Divisão de
Pneumologia do Incor e chefe da UTI Respiratória do Hospital das Clínicas.
“Desde o final da minha residência de pneumologia, no início dos anos 1980, participei das célebres
reuniões clínico-cirúrgicas da pneumologia e da cirurgia torácica que ocorriam às quartas-feiras, no
Instituto Central. O aprendizado com grandes professores e nomes do mais alto gabarito dessa época,
como Rubens Monteiro de Arruda e Nagib Curi, foram fundamentais na minha formação como médico e
como ser humano. Atualmente meu contato com os professores Fábio Jatene e Paulo Pêgo Fernandes tem
sido fundamental para o estreitamento de nossas Disciplinas.
Minha relação mais direta com a equipe de Cirurgia Torácica remonta ao início da década de 1990, quando
houve a mudança da UTI Respiratória, que eu coordenava desde 1982, para o 6º andar do Instituto Central,
num espaço mais adequado e com o suporte de equipe de enfermagem e de fisioterapia especializadas. Em
contrapartida ao apoio recebido da Diretoria-Executiva do Instituto nessa mudança, havia o compromisso
de atender o pós-operatório dos casos mais complexos do Serviço de Cirurgia Torácica.
Nesse acompanhamento de mais de 20 anos, discutíamos em comum os casos graves e a melhor
abordagem de tratamento tanto no pré, quanto no intra e no pós-operatório. Foi um período muito rico
para todos. O trabalho, inspirado na busca do melhor benefício para o nosso paciente, tinha como base o
respeito à experiência e ao conhecimento de cada um. Essa qualidade no nosso relacionamento sempre foi
uma marca do grupo.
Um dos casos exemplares do quão rica tem sido essa interface foi quando juntos realizamos um
procedimento chamado lavagem pulmonar, indicado quando há uma condição grave conhecida por
proteinose alveolar. No Centro Cirúrgico, com o apoio da equipe de anestesia, lavamos o pulmão de uma
paciente utilizando mais de 25 litros de soro fisiológico!
Pneumologia e Cirurgia Torácica têm várias áreas em comum. Entre elas, o transplante de pulmão e
o tratamento do tromboembolismo crônico, dois procedimentos que poucos centros no País realizam. Há
também a interface extremamente profícua entre os grupos de câncer de pulmão e de derrames pleurais.
Com apoio mútuo, produzimos uma série de artigos científicos e de teses de doutorado e de livredocência. Penso que a integração de nossas Disciplinas é que nos permite conquistar isso.
Para o futuro, enxergo parcerias muito promissoras, entre outras, no desenvolvimento da área de vias
aéreas, que atua em conjunto com a broncoscopia, e no transplante de pulmão, com vistas à recuperação
de pulmões para aumentar a oferta de doadores.”
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JOÃO CARLOS
THOMSON
Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (1967), o Dr. João Calos Thomson fez residência em Cirurgia
Geral e Cirurgia Torácica no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (1969-1970). Doutorou-se em
Cirurgia Torácica pela Universidade Estadual de Londrina (PR), em
1976. Foi reitor da Universidade Estadual de Londrina de 1990 a 1994.
Aposentado desde 2010, mantém atividades profissionais no Hospital
Evangélico de Londrina, Hospital do Coração e clínica particular.

“Passei três anos na Disciplina Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas da USP, de 1968 a 1970.
Foi nesse período que meu relacionamento com os professores Rubens Monteiro de Arruda e Nagib
Curi não só se intensificou como permitiu minha evolução como pessoa. Falar dos professores Rubens
e Nagib me parecia fácil, mas vejo a dificuldade de expor tudo de bom, tudo de excelente com estas duas
personalidades tão diferentes. Hoje, tenho certeza absoluta de que essas diferenças foram fundamentais
na minha formação e que me emocionam até hoje.
O professor Rubens Arruda era mais pragmático. Entre seus ensinamentos, um deles ficou marcado por
toda minha vida: logo no início da minha residência, o pofessor marcou uma cirurgia e solicitou que eu
agendasse um horário e uma determinada peça anatômica no Laboratório de Anatomia. No dia marcado
fomos à Anatomia e o professor me disse: “Antes de uma cirurgia, é importante rever a anatomia”, e
dissecamos a peça, realizando a cirurgia do dia seguinte. Agradeci o ensinamento, achando que era para
mim a dissecção, mas fiquei surpreso: “Não agradeça, pois não foi para você, e sim para nós dois”, disse
o professor. Essa experiência levei para meus alunos e residentes do curso de Medicina da Universidade
Estadual de Londrina, nos 40 anos em que fui docente.
Já o professor Nagib, entre tantos ensinamentos, um deles foi a necessidade de disciplina rígida nas
cirurgias, a técnica cirúrgica refinada, passo a passo do ato operatório, repetição inúmeras vezes da
sequência de uma determinada técnica. Como professor de cirurgia, estas condutas foram fundamentais.
Vivi um momento difícil com o professor Nagib. No meu primeiro ano de residente, estávamos operando
um tumor de mediastino que ocupava grande parte da cavidade torácica, de difícil acesso. Ao conseguir
finalmente sua ressecção, percebemos sangramento intenso próximo à coluna e notamos que havia invasão
tumoral na coluna. No pós-operatório, a paciente evoluiu com dificuldade respiratória e paraplegia. Até
hoje, lembro com emoção da reação do professor Nagib. Seu sofrimento pela intercorrência e como um
cirurgião experiente, cuidadoso, técnico se sensibilizou profundamente, dando uma lição de humanismo
e respeito pelo ser humano. O professor Nagib lutou muito pela recuperação dessa paciente. Após meses
de internação, no dia da alta, essa jovem com muletas saiu do hospital. E acompanhada pelo Dr. Nagib!”
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JOSÉ MANOEL DE
CAMARGO TEIXEIRA
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (1971), mestrado em Medicina pela Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (1984) e doutorado em Medicina
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1998).
Atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas – SP e médico
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Foi superintendente do Hospital das Clínicas por oito
anos. Entre as suas realizações no HC, destacam-se a informatização
e a integração dos sistemas de informática e a descentralização da
gestão dos institutos. Também exerceu o cargo de Secretário-adjunto
da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Participou da Disciplina
de Cirurgia Torácica de 1972 a 1977, desempenhando as funções de
Residente, Preceptor e Cirurgião.Tem experiência na área de Medicina,
com ênfase em Administração Hospitalar, atuando principalmente
nos seguintes temas: administração hospitalar, assistência médica
hospitalar, gestão de serviços públicos, administração de serviços de
saúde e hospitais de ensino.
“O período em que estive na Cirurgia Torácica foi importante para minha formação como pessoa, como
médico e como cirurgião. E isso surgiu pela oportunidade de conviver com profissionais extremamente
capazes tecnicamente e com grande componente de ética, responsabilidade e humanismo. Pude aprender
também a importância do método científico e a exercitá-lo em trabalhos e publicações, além de assumir,
de forma progressiva, responsabilidades acadêmicas junto a alunos da graduação do curso de medicina
da Faculdade de Medicina da USP e também no treinamento e formação de residentes das Clínicas
Cirúrgicas do HCFMUSP.
Foram muitos os fatos importantes que aconteceram neste período. Nessa década foi oficializado no
País, junto ao Ministério de Educação e Cultura, o programa de Residência Médica. No Hospital das
Clínicas da FMUSP como residente chefe e preceptor chefe da área de cirurgia, pude participar das
atividades da Comissão Didática da Residência e da Comissão Administrativa do Serviço dos Estagiários,
que elaboraram os programas teóricos e práticos da residência do HCFMUSP, bem como os critérios
de admissão, acompanhamento e avaliação desses programas, levando à aprovação da residência em
Cirurgia Torácica e da residência em Cirurgia Cardiovascular, contemplando, esta última, um ano de
atividades na Cirurgia Torácica.”
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OLAVO RIBEIRO
RODRIGUES
Olavo Ribeiro Rodrigues graduou-se em Medicina pela Faculdade de
Medicina de Marília, em 1974. Ali, fez residência em Cirurgia Geral.
Foi Estagiário do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital das Clínicas
da USP - Serviço do Professor E. J. Zerbini (1977/78). Doutorou-se
em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental pela Universidade
Federal de São Paulo-Unifesp-EPM (1994-96). Atualmente é professor
adjunto-doutor da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). É médico
fundador do Instituto do Tórax de Mogi das Cruzes.
“Em 1976, ao concluir a residência na Faculdade de Medicina de Marília, vim para São Paulo fazer
Cirurgia Cardíaca no HC-FMUSP, como estagiário do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Professor Zerbini.
Lá, conheci e tive como mestres os cirurgiões cardíacos Delmont Bittencourt, Sergio Almeida de Oliveira,
Altamiro Ribeiro Dias, Magnus Coelho, Miguel Barbero-Marcial, Geraldo Verginelli, a melhor mão que
já vi operar uma tetralogia de Fallot e quem me pediu várias vezes para que ficasse na FMUSP e fizesse
carreira docente. Luiz Boro Puig, a quem auxiliei no concurso de livre docência e que me deu a chance de
trabalhar no Hospital 9 de Julho e no Hospital Santa Paula, e Noedir Stolf, que me deu a oportunidade
de publicar meu primeiro artigo em cirurgia cardíaca, no Jornal Brasileiro de Medicina, foram mestres e
amigos queridos.
Também convivi com os contemporâneos Pablo Maria Alberto Pomerantzef e Luis Alberto Oliveira
Dallan, hoje cirurgiões cardíacos no Incor-FMUSP e pelos quais tenho elevada estima, admiração e
dívida de gratidão pela ajuda e oportunidades que me deram no treinamento em Cirurgia Cardíaca.
Nesse rodízio, conheci os professores Nagib Curi e Rubens Monteiro de Arruda (1922-1984), da
Cirurgia Pulmonar. Com o professor Nagib aprendi muito, principalmente unir a arte cirúrgica ao amor
ao paciente. Do professor Rubens, guardo saudosa lembrança, pois que o destino ironicamente levou-o
por um câncer de pulmão.
Desde o término do meu estágio na FMUSP, em 1977, até minha contratação como professor da
Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, vivi intensamente as atividades da disciplina de Cirurgia
Torácica nas reuniões de discussão de casos às quartas-feiras, por mais de uma década. Nelas, fiz amizades
com colegas, que guardo no peito e que são os ilustres cirurgiões que hoje integram os vários serviços
da disciplina da FMUSP: Fábio B. Jatene, Paulo Pego Fernandes, Ricardo Beyruti, Ângelo Fernandez,
José Ribas Milanez de Campos, Luis Miguel Melero Sancho, Hélio Minamoto, Miguel Lia Tedde, Marcos
Samano e Ricardo M. Terra.
Após o doutorado e atualmente como professor livre-docente, continuo a frequentar assiduamente a
FMUSP e o Incor nas atividades da pós-graduação, ora como membro de bancas de avaliação de concursos,
ora como membro de bancas de defesa de teses.”
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JAI MANN LEE
Quando a Guerra da Coreia (1950 a 1953) eclodiu, Jai Mann Lee era
apenas uma criança numa família de nove irmãos cujo patriarca
era um próspero comerciante. O acontecimento marcou a família
especialmente por dois fatos trágicos: a morte do irmão mais velho,
nas trincheiras da guerra, e a perda do jovem Jai, então com cerca de
6 anos, quando o exército da Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul.
Nesse dia, Jai estava na casa dos tios, próximo à fronteira entre os
dois países. Aturdidos pelo barulho das bombas e pela violência do
exército norte-coreano, todos saíram em disparada. Capturado pelos
soldados, ele foi levado para Seul, onde foi resgatado pelo pai somente
meses mais tarde, numa procura sem trégua.
Do primeiro acontecimento, a perda do primogênito, surgiu a convicção no pai de Lee de que os filhos
deveriam se dedicar à formação em carreiras cuja prática ficasse distante do front da guerra (medicina
lhe pareceu mais adequado). A experiência de sobreviver apartado da família ainda criança, por sua vez,
talvez tenha plantado no coração de Lee o seu gosto por estar na fronteira do desafio humano.
Quando imigrou com toda a família para o Brasil, em 1965, o Dr. Lee já era um jovem médico de 25
anos, formado na Universidade de Busan (1965), na Coreia do Sul. Estudou português, prestou a prova
de revalidação do diploma (1965) na mesma faculdade em que, na sequência, fez a residência em
anestesiologia (1966 a 1968): a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
Por volta de 1970, já estava trabalhando no Hospital das Clínicas, de onde saiu somente alguns meses
antes de falecer, em 2007, aos 67 anos.
“Sempre perguntava ao meu pai o porquê da escolha da cirurgia torácica. Ele dizia que era porque essa
especialidade trazia desafios que nenhuma outra colocava ao anestesiologista”, conta o filho Felix Lee, que,
a exemplo do pai e de seus muitos tios, primos e sobrinhos, seguiu a carreira médica: é cirurgião plástico.
“Penso que as técnicas dessa especialidade exigem do anestesiologista o máximo de sua habilidade,
como acontece, por exemplo, em situações de ventilação seletiva, na cirurgia de pulmão. Ele teve a
oportunidade de participar de cirurgias pioneiras dentro da especialidade e de conviver com diversos
profissionais que fizeram história dentro da cirurgia torácica no País”, diz Felix.
Essa experiência não se perdeu das futuras gerações. Quem não pôde conviver com a figura do Dr.
Lee, sempre muito meticuloso e disciplinado no comando da série de equipamentos à cabeceira da mesa
cirúrgica, pode ter acesso à sua experiência na obra “Anestesia em Cirurgia Torácica”, lançada em 2002,
em coautoria com o Dr. José Otávio da Costa Auler Júnior.
“O HC e a família eram a vida do meu pai: seu trabalho e também seu círculo social fora da família.
Mesmo quando estava em tratamento quimioterápico, ele ia ao hospital todos os dias, até o limite de suas
forças. Colocava a bombinha do medicamento e simplesmente ia”, lembra o filho.
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LUIZ TARCÍSIO BRITO
FILOMENO
Luiz Tarcísio Brito Filomeno graduou-se em Medicina em 1974, na
Faculdade de Medicina da USP, na qual também fez a residência
em Cirurgia Geral (1975 e 1978) e em Cirurgia Torácica (1977 e
1978). Ainda na FMUSP fez seu doutorado (1990) e atuou, até a
sua aposentadoria, como professor-assistente. De 1977 a 2000,
trabalhou no Serviço de Cirurgia Torácica do HC, quando chegou ao
cargo de médico-supervisor.
Verdadeiro filho da “Casa de Arnaldo”, Dr. Tarcísio lapidou a sua
vocação tendo como modelo um mestre que, em sua opinião, é um dos
maiores mentores no ensino médico do País, o Professor Nagib Curi.
Com ele, pôde descobrir e aprimorar sua paixão em ensinar: “Gostava muito de dar aula nos cursos de
graduação, pós-graduação, mas também nos congressos no Brasil e no exterior. Aprecio especialmente
explicar algum assunto e demonstrar as técnicas”, afirma o doutor Tarcísio Filomeno.
Tecnologia, aliás, sempre foi o empuxo criativo do Dr. Tarcísio. Em sua trajetória na Disciplina de
Cirurgia Torácica da FMUSP, consagrou-se como um grande inovador. Introduziu no Brasil nada mais
nada menos do que sete técnicas cirúrgicas: esternotomia parcial para a realização de timectomias (1980),
ressecção-anastomose nas estenoses traqueais (1981); prótese de metil-metacrilato para a reconstrução da
parede torácica após toracectomias (1982); toracoscopia com tubo aberto (1983); mediastinoscopia (1984);
Introdução da Videotoracoscopia (1997); e a toracotomia para artrodese da coluna vertebral (2000).
Não bastasse isso, o Doutor inventou uma prótese para toracostomia aberta (1995). Sua tese
de doutorado defendida na FMUSP é um de seus grandes orgulhos acadêmicos: “Tratamento das
Estenoses Cicatriciais da Traqueia pela Ressecção e Anastomose”.
A introdução de todas essas inovações nasceu da inquietude desse inventor. Ele conta que ao ler os
artigos das revistas científicas da época, encantava-se de maneira absoluta com as novas tecnologias,
e não se permitia descansar por um minuto sequer até tornar aquela boa inovação realidade no País.
Sempre que necessário, usava o dinheiro do próprio bolso para comprar os equipamentos, todos eles
importados, necessários para levar a cabo os procedimentos. Foi assim que adquiriu um dos primeiros
toracoscópios do País, entre outros aparatos que, à época, eram o state of the art da tecnologia médica.
“A maioria desses desenvolvimentos, eu recolhia das revistas médicas e começava a aplicar aqui.
Depois, comecei a participar de vários congressos no exterior, primeiro como ouvinte e, mais tarde,
também como palestrante. Também passei por um estágio de seis meses na Division of Thoracic
Surgery do Toronto General Hospital, no Canadá.
Meu propósito era contribuir fortemente para que a Cirurgia Torácica do nosso HC se transformasse num
serviço compatível com os melhores serviços americanos, que eram a referência na época”, conta o professor.
O sonho do Dr. Tarcísio tornou-se realidade. A Disciplina de Cirurgia Torácica é hoje uma das
referências mundiais em sua especialidade, graças ao espírito inovador e o destemor de seus médicos e
professores. “Ao final de tudo, sinto-me realizado profissionalmente.”
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ALFREDO INÁCIO
FIORELLI
Cirurgião torácico e cardiovascular, Dr. Fiorelli graduou-se pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1977).
Especializou-se em Cirurgia Torácica e Cardiovascular pela
Faculdade de Medicina em 1981, em Cirurgia Geral em 1982 e em
Cirurgia Cardíaca em 1998. Foi também na Faculdade de Medicina
da USP que concluiu seu doutorado (1991). É médico assistente
da Divisão de Cirurgia Cardíaca do Instituto, tendo atuado, por
vários anos, no Programa de Transplante de Coração. Ainda no
Incor, desempenha a função de Diretor da Unidade de Perfusão e
Assistência Cardiorrespiratória.
Atuou intensamente no programa de transplante de coração,
levado pelo professor Noedir Stolf. Quando este se aposentou,
Dr. Fiorelli saiu da equipe do transplante permanecendo
apenas na perfusão.
“No final da década de 1970, só havia uma vaga na residência da Disciplina de Cirurgia Torácica,
portanto, fui o único residente. O trabalho foi intenso e não tirei férias, pois, participava na organização
da enfermaria no Hospital das Clínicas, das atividades no centro cirúrgico e dava assistências às
interconsultas dos demais institutos do complexo: da Criança, Ortopedia e o Incor. A experiência me
possibilitou adquirir vivência ampla com as diferentes áreas de atuação da cirurgia torácica. Tive ainda
a oportunidade de conviver com o professor Rubens Monteiro de Arruda. O apoio e amizade que recebi do
professor muito auxiliaram no meu desempenho durante a residência.”
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RICARDO BEYRUTI
Possui graduação em Medicina pela Faculdade de
Medicina de Santo Amaro (1975) e doutorado em Medicina
pela Faculdade de Medicina da USP (1991). Atualmente é
Professor Colaborador Doutor da Disciplina de Cirurgia
Torácica da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo e Médico Supervisor do Serviço de Cirurgia
Torácica do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo.

“Meu grande mentor foi o professor Rubens Monteiro de Arruda, chefe do Serviço de Cirurgia Torácica
do HC. Tínhamos uma grande convivência e ele influenciou até no direcionamento da minha carreira. Ele
tinha naquela época dois assistentes, que foram pessoas muito próximas, que eram o professor Noedir
Stolf e o professor Pedro Piantino.
Entrei na USP em fevereiro de 1982. Na época, a cirurgia cardíaca era muito forte. Fiquei um período
fazendo cirurgia cardíaca e torácica. Largar cirurgia cardíaca foi difícil, pois é muito envolvente,
deslumbrante. Ver o coração parar, abrir o coração e fazer ele bater de novo é uma sensação indescritível.
A cirurgia cardíaca reconstrói, coloca coisas novas, a cirurgia torácica tira, tira o pulmão, tira a pleura,
tira o líquido. Cirurgia cardíaca coloca ponte, costura... tanto é assim que o cirurgião torácico sutura
muito pouco.
Hoje, não me arrependo nem um pouco desta decisão, porque isso coincidiu com os anos em que a
cirurgia torácica começou a progredir e novas frentes se abriram. E a cirurgia cardíaca, por outro lado,
começou a declinar em função de tratamentos menos invasivos que substituíram as operações.
Atualmente, estamos aqui no Incor, que na verdade era para ser o Instituto de Doenças Cardiopulmonares,
quando de sua criação. Era de se supor que nossa presença neste Instituto, promovesse na cirurgia
torácica o mesmo envolvimento entre o cirurgião torácico e o pneumologista, a exemplo do que ocorre
entre o cardiologista e o cirurgião cardíaco, mas isso não é bem verdade. Isso acontece em alguma escala,
mas não na mesma proporção. Hoje, por exemplo, quem nos fornece muitos pacientes são os oncologistas
clínicos, mais até do que o pneumologista, daí a importância de nossa presença no Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo.
O que eu sinto, depois de tantos anos de Hospital das Clínicas, é que existe uma filosofia de se fazer as
coisas corretamente, todo o tempo. Pode até haver falta de recursos para tal, mas ninguém faz nada mal
feito aqui. É isso que o diferencia dos demais hospitais universitários do País: essa gana por fazer bem feito.
Então seus médicos estão sempre indo atrás de novas tecnologias, de novas terapêuticas, de atualizações.
Esse é o grande mérito de quem está aqui dentro. Acaba se contaminando com isso e não consegue viver de
outra maneira. É por isso que aqui estão os melhores profissionais de qualquer especialidade.”
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JOSÉ RIBAS MILANEZ
DE CAMPOS
O professor José Ribas formou-se em 1979 pela Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Foi residente
em Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina, de 1981 a 1982 e, de 1983 a 1984, residente em Cirurgia
Torácica também no HC. Seu doutorado em Cirurgia CardioTorácica foi completado em 1992. É professor Livre-Docente
da Disciplina de Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina
da USP desde 2008. Atualmente é um dos responsáveis pelas
Unidades de Patologias Congênitas da Parede Torácica e do
Ambulatório da Hiperidrose da nossa Disciplina.
“Minha escolha pela medicina, alguma vezes imagino, tem origem em um fato na minha vida pessoal
que muito me marcou. Quando tinha 14 anos, perdi o meu pai para uma doença gástrica que lhe exigiu
penosas seis cirurgias. Passei a desejar ter o poder de ajudar outras pessoas para evitar aquele sofrimento
que testemunhei.
Já caminhando para o final do meu curso de Medicina em Goiânia, eu sonhava em vir para São Paulo.
Me impressionava o fato de grande parte dos livros nos quais eu estudava serem escritos por médicos das
faculdades de São Paulo, especialmente na USP. Aqui que as coisas aconteciam, e eu queria estar aqui.
Quando cursava o sexto ano, me aventurei a tentar a residência em três hospitais, o A. C. Camargo, o Hospital
do Servidor Público Municipal e o Hospital das Clínicas. Fui aprovado nos três. Foi a realização do sonho.
Escolhi o Hospital das Clínicas convencido de que teria ali minhas melhores oportunidades. Durante
o primeiro ano de residência em Cirurgia Geral tudo transcorreu bem e estava muito feliz com a minha
escolha. Entretanto, quando iniciei minha residência do segundo ano, na Gastro, todas as ‘panelas’ (grupo
de alunos que desenvolvem alguma atividade em comum) tinham três pessoas, mas a mim me coube uma
panela de dois. Eu e um colega peruano. Por sermos dois, nossa escala de plantões, visitas aos pacientes...
todas as atividades, enfim, eram mais pesadas do que as dos demais. Cheguei a fazer 17 plantões em um mês.
Ao final deste rodízio, entramos na cirurgia torácica, na qual, desde o início, considero que encontrei
um oásis. Não só pela carga menor de esforço dos plantões da época, as patologias de tórax eram mais
interessantes. Alguns casos gravíssimos só poderiam ser resolvidos ali, no HC, por essa equipe de
especialistas. A opção pela cirurgia torácica foi uma escolha simples e natural.
Não senti qualquer angústia de ter mudado. Foi a opção mais feliz da minha vida. Àquela época,
a especialidade não era tão pujante como é agora. Tive a oportunidade de viver e colaborar para o
crescimento, tanto da disciplina, quanto da cirurgia torácica nestes 30 anos. Poucas especialidades se
desenvolveram tanto nesse tempo.
Estou muito contente com tudo o que fiz e com o que faço. Toda a minha experiência nestes anos e até
hoje foi muito recompensadora.”
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LUÍS MIGUEL
MELEIRO SANCHO
Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (1979) e fez residência em Cirurgia Geral, por dois
anos, e em Cirurgia Torácica, por outros dois anos, no HC da
FMUSP. É médico-assistente da Divisão de Cirurgia Torácica
do Incor e doutor pela Disciplina de Cirurgia Torácica da
FMUSP, desde 1983.

“Considero-me um indivíduo privilegiado por ter participado todos esses anos da construção da
Disciplina de Cirurgia Torácica da FMUSP, conduzida com harmonia pela liderança do amigo Prof.
Fábio Jatene e, atualmente, pelo também amigo Prof. Paulo Manuel Pêgo Fernandes.
Esse grupo nasceu de um núcleo de colegas cirurgiões de uma mesma geração (década de 1980),
influenciados por tutores brilhantes, como os professores Rubens de Arruda, Nagib Curi e Luiz Tarcísio
Filomeno. Esses mentores deram àquele grupo de amigos as condições técnicas e éticas para que a
Disciplina pudesse se desenvolver e chegar ao nível de excelência que conquistamos.
Fortalecido por suas lideranças e amizade inconteste entre pares, esse núcleo está sendo capaz, na
minha concepção, de passar esses mesmos valores para o grupo de assistentes mais jovens. Acredito que o
espírito dessa Disciplina se manterá por isso e, principalmente, pela excelente qualidade do trabalho que
ela vem realizando nesses últimos anos.
Finalmente, agradeço a oportunidade que a Disciplina me ofereceu para tornar-me um médico mais
preparado e de poder participar da excelente qualidade do trabalho executado nesses últimos 30 anos.”
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HÉLIO MINAMOTO
Graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Mogi das Cruzes (1979). Doutorou-se pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2002).
Especialista em Cirurgia Torácica, é comissionado do HC da
Faculdade de Medicina da USP. Atua como médico assistente
na Disciplina de Cirurgia Torácica no Instituto do Coração.
Atua principalmente em câncer, traqueia e vias aéreas, parede
torácica, videotoracoscopia e mediastino.

“Mais importante que o desempenho individual, foi a força do grupo. A liderança do professor Fábio,
somada à atuação das pessoas que estavam no grupo na época, e das que foram sendo agregadas ao longo
do tempo, tornou isso possível. Todos os residentes que passaram por esse grupo sentem que foram esses
fatores que fizeram a diferença. As pessoas que integraram o grupo executaram de forma satisfatória sua
missão. E o professor Fábio exerceu sua liderança, na minha maneira de ver, de maneira formidável. E
isso é o que fez com que o grupo chegasse ao ponto onde está.
Tive oportunidades de assumir as funções e atividades muito mais relevantes que sonhei para minha
vida e tenho a impressão de que correspondi às oportunidades que tive. E isso continuou a ser feito com as
pessoas mais jovens, que chegaram depois. O que espero é que esse espírito permaneça.”
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ÂNGELO
FERNANDEZ
Em 1980, Ângelo Fernandez graduou-se na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1992 tornouse doutor em medicina pela mesma faculdade. É médico
assistente do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina. É médico Colaborador
de Disciplina de Cirurgia Torácica e Cardiovascular da
Universidade de São Paulo.
“Considero nossa geração privilegiada. Tivemos a
oportunidade de testemunhar quase todos os fatos relevantes
que provocaram algum impacto na medicina nos últimos tempos. Como os avanços da tecnologia,
trazendo a tomografia, o ultrassom e a fibra óptica. Ou o surgimento da AIDS, o diagnóstico de câncer, os
transplantes, o Incor sendo construído... Um privilégio! Isto se refletiu no desenvolvimento da Cirurgia
torácica e na transformação e disseminação da sua importância médica e social.
Eu sempre quis fazer cirurgia. Mas a minha ideia era sair de São Paulo e ir para o interior. E no início da minha
residência aí passei a conviver com um residente que tinha vindo de fora de São Paulo, que era absolutamente
folclórico aqui no Hospital das Clínicas, que era o José Ribas. E o Ribas havia decidido fazer cirurgia torácica
e começou a me convencer. E dizia: ‘A Cirurgia Torácica é supertranquila. Dois residentes, cinco leitos, não tem
cirurgia, não tem nada. Opera uma vez por semana, quando opera.’ Se era assim, logo as coisas mudariam. Quase
não tínhamos chefia. Dividíamos o mesmo corredor que a Cirurgia Geral e ocupávamos uma pequena área.
Naquela época houve mudanças no comando da área. Por nossa conta decidimos ampliar a enfermaria
da cirurgia torácica. Nas enfermarias em que estávamos cabiam mais leitos. Fomos até o almoxarifado
e pegamos camas extras. Empurra aqui, puxa dali e já tínhamos mais leitos. Ocupamos, também, um
apêndice do banheiro, que virou nossa primeira secretaria. Arrumamos um armário usado que o Ribas
conseguiu que fosse pintado em troca de uma garrafa de cachaça.
Anos depois, a partir do momento em que o doutor Fábio Jatene tornou-se Professor Titular da Cirurgia
Torácica, mudou toda a estrutura. E entra o Grupo de Tórax moderno. De um apêndice jogado às traças,
o Tórax entra no esquema universitário, dentro do departamento.
Com a nova chefia, dividem-se as coisas. Eu vou cuidar de parede, Ribas da pleura, o Hélio Minamoto vai cuidar
da traqueia, etc. Todo mundo se ajeitou. Montaram-se subgrupos, que são a base dos grupos que se tem hoje, a base
do transplante, a base do Icesp, a base do grupo de traqueia de hoje. Cada um de nós assumiu uma postura nova.
Mas antes dessas mudanças, ficamos muitos anos, uns 20 anos, sem ninguém novo no grupo, era um
grupo sem renovação. Aí, veio a segunda leva. Novos concursos, novos assistentes, nova divisão. Tudo
começou a se renovar. Como o prédio que era para ser o Instituto da Mulher, na Avenida Dr. Arnaldo,
que ficou como um esqueleto. Hoje é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A Cirurgia Torácica
está lá, com a nova geração. E assim estamos nos revigorando cada vez mais. A especialidade cresce em
importância no meio clínico e oncológico e é vista de forma muito mais séria do que era quando comecei...”
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MIGUEL LIA TEDDE
Graduou-se na Faculdade de Medicina de Marília (SP). Fez
sua pós-graduação no Departamento de Cirurgia da Faculdade
de Medicina da USP e residência no Hospital das Clínicas da
FMUSP. É médico assistente doutor da Disciplina de Cirurgia
Torácica do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das
Clínicas/USP desde 1988.

“O que me direcionou para a cirurgia torácica foi a anatomia. Existe uma grande diferença, em relação
à cirurgia geral. Procuro mudar e melhorar o nosso cotidiano e, ciente das minhas limitações, vou atrás
de pequenas mudanças tentando aprimorar minha atuação no dia a dia. Sempre busco caminhar para
obter uma pequena melhora, para contribuir com alguma coisa. Essa é a minha visão da profissão e da
atividade da Cirurgia Torácica.
Temos um leque de opções e o desafio é escolher, entre elas, a mais lógica, quer dizer, a menos custosa,
ou a que vai trazer um benefício melhor. Às vezes se experimenta alguma ‘coisinha’ diferente que ninguém
fez, mas é uma coisa modesta. Mas tento sempre fazer isso. É muito bom ter convivido com todos os colegas,
ter aprendido tanto. Isso é muito importante. Fazer parte de uma universidade dá a você a chance de fazer
coisas diferentes, porque fora da academia é mais difícil você fazer isso. Além disso, há o sentimento
de gratidão. Sempre me sinto em débito e procuro contribuir de volta. Acho que as lideranças foram as
maiores responsáveis pelo êxito do grupo, porque isso depende de quem está comandando e orientando.
A minha história aqui é engraçada, porque vim de fora, fui aceito na pós-graduação primeiro, e depois
acabei fazendo a residência, porque já estava dentro da pós-graduação da cirurgia torácica. É algo até
difícil de explicar, mas foi o que aconteceu. Quando me perguntaram qual era meu departamento, disse
que não tinha. Foi quando o Prof. Gama da Gastro conversou com o Dr. Nagib, que me acolheu na Cirurgia
Torácica, que, a partir de então, comecei a acompanhar.
Sobre o meu trabalho atual, é um privilégio poder participar e contribuir com essa que é uma das
mais importantes equipes de cirurgia torácica não só do Brasil, mas provavelmente da América do Sul.
Tenho colaborado com a introdução ou a divulgação de novas técnicas em nosso meio que, com certeza,
foram marcantes, como, por exemplo, a traqueostomia percutânea, o EBUS, as técnicas de estadiamento
mediastinal, como a VAMLA e a TEMLA, o Vacuum Bell, com o fechamento de fístulas de coto brônquico,
e as modificações na técnica de Nuss.
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MARCOS NAOYUKI
SAMANO
Formado em 1997 na Faculdade de Medicina da USP, foi
residente em Cirurgia Geral (1998) e em Cirurgia Torácica
(2000) no Hospital das Clínicas da FMUSP. Médico Preceptor do
Serviço de Cirurgia Torácica (2002-2003) e Médico Assistente
desde 2007. Doutor em Ciências pela Disciplina de Cirurgia
Torácica e Cardiovascular da FMUSP (2008). Atualmente
também é Professor Doutor da Disciplina de Cirurgia Torácica
– Departamento de Cardiopneumologia da FMUSP.
“Ainda antes de entrar na faculdade, assisti a uma palestra do professor Zerbini sobre cirurgia cardíaca no cursinho pré-vestibular. Isto foi em 1991 e me encantou profundamente. Entrei no curso de Medicina
decidido a fazer cirurgia cardíaca, mas, depois de certo tempo, desisti da carreira cirúrgica. Tudo mudou
no 4º ano, durante o curso de Cirurgia Torácica, na aula do Dr. Hélio Minamoto. Nesta aula sobre cirurgia da traqueia, em que ele mostrou um vídeo sobre broncoscopia guiada por tomografia feito em Tóquio,
decidi fazer um estágio no Japão. Ele me indicou o Dr. Olavo Rodrigues, e, por meio dele, obtive autorização para um estágio como observador do National Cancer Center em Tóquio. Fui para lá e conheci o
Dr. Tsuguo Naruke, então vice-diretor do hospital, uma das maiores autoridades em câncer de pulmão,
reconhecido internacionalmente.
Estive no Japão ainda como aluno do 5º ano. Não sabia nada de cirurgia, nem de técnica cirúrgica. Mas
o doutor Naruke incentivou-me a especializar em Cirurgia Torácica. Ele dizia que, como a população
mundial continuava a fumar, a incidência de câncer de pulmão iria aumentar, e que a cirurgia torácica
seria uma excelente especialidade. Além disso, como meu pai e minha avó tiveram problemas pulmonares,
esta área sempre despertou interesse.
Já como residente de cirurgia geral, além de manter contato com alguns cirurgiões do Japão, acompanhei o Dr. Ricardo Beyruti em sua clínica particular. Isso foi muito importante para ver o dia a dia
do cirurgião torácico e despertou ainda mais minha vontade de seguir esta especialidade. A esta altura,
participava regularmente das reuniões do grupo, havia me envolvido em alguns trabalhos científicos com
o Dr. Luis Melero e o Dr. Laerte Fusco, participado de congressos da especialidade e contava com uma
publicação sobre tumores mediastinais, em que auxiliei o Dr. Luis Cirino e o Dr. José Ribas. Participar
do Serviço de Cirurgia Torácica do HCFMUSP era um sonho e lembro muito bem de ter expressado este
sentimento durante minha entrevista para residência em cirurgia torácica.
Uma vez aprovado, fui residente deste grupo entre os anos de 2000 e 2002. A estes, seguiram-se dois anos de
preceptoria, nos quais tive o grato prazer de conviver mais proximamente ao Prof. Fábio Jatene e o Prof. Paulo
Pêgo, por causa dos transplantes pulmonares. Foi um período de reestruturação deste grupo, que passou a dedicar-se exclusivamente aos transplantes a partir de 2003. Desde então, nunca mais deixei de participar. Hoje,
o grupo já soma mais de 200 pacientes operados, estando sempre em busca de um constante aperfeiçoamento.
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RICARDO MINGARINI
TERRA
Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (1999), doutorado em Cirurgia
Torácica e Cardiovascular pela Universidade de São Paulo (2008)
e mestrado pela Universidade Harvard (2012). É professor doutor
da Disciplina de Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, médico do Instituto do Coração
e coordenador da Cirurgia Torácica do Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo.
“Conheci o grupo quando ainda estava no terceiro ano da faculdade, um pouco antes da criação da
Liga de Cirurgia Cardiotorácica. Nesta época, pessoas como o Professor Fábio Jatene e o doutor Ângelo
Fernandez me apresentaram a especialidade, supervisionaram projetos de pesquisa em que me envolvi e
me influenciaram bastante.
Durante a graduação tinha mais interesse pela área cirúrgica do que pela clínica. Fiz duas iniciações
científicas diferentes, uma na gastro e outra no tórax, porque queria saber qual área me interessaria.
Escolhi o tórax, pois me identifiquei mais com as doenças pulmonares. Achava o pulmão um órgão mais
complexo e o desafio me atraía bastante. Comecei a estudar o assunto e, depois, como residente de cirurgia
geral, o interesse só cresceu.
Após a residência, fui preceptor do Tórax. Em 2006 fui contratado como médico assistente e em 2013 me
tornei professor da Disciplina. A receptividade do grupo foi algo notável, o apoio incondicional dos meus colegas, apesar de nossa diferença de gerações, foi muito importante para minha formação e meu crescimento
profissional. Um fato muito importante na minha carreira foi a criação do Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo (Icesp). Tive a oportunidade de liderar a implantação de nosso serviço lá, organizando a parte
operacional, as condutas e também a parte de ensino e pesquisa. Tudo isso foi muito desafiante, o processo
de liderança, a negociação com indivíduos muito mais experientes, foi um grande aprendizado.
O Icesp cresceu muito em todos os aspectos, resultado do excelente trabalho de meus colegas. As
perspectivas são muito promissoras. Esperamos consolidar o grupo de oncologia torácica como uma
referência na América Latina. Esta ação vem sendo desenvolvida em conjunto com a oncologia clínica
e a pneumologia. Acredito que o trabalho multidisciplinar seja outro ponto muito importante da nossa
especialidade e que foi reforçado com a implantação do Icesp.”
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PEDRO HENRIQUE
XAVIER NABUCO
DE ARAÚJO
Médico cirurgião assistente, Pedro Henrique Xavier Nabuco de
Araújo graduou-se em medicina pela Universidade de São Paulo,
instituição na qual se especializou em cirurgia geral. Entre 2004
e 2006, especializou-se em cirurgia torácica. É médico cirurgião
assistente atuante no Icesp - Instituto do Câncer Octávio Frias de
Oliveira, de São Paulo.
“No primeiro ano de faculdade foi criada a Liga de Cirurgia Cardiotorácica, que tinha como
coordenador, o professor Fábio Jatene. Comecei a trabalhar em uma pesquisa em conjunto com o Ângelo,
embora a pesquisa não tenha ido para a frente. Mesmo assim fiquei ligado ao grupo, me envolvi com a
tese de doutorado do Charles Simão, Cirurgião cardíaco coorientado pelo professor Fábio. Foi dessa
proximidade com ele que fui ficando e fazendo cirurgia torácica. Virou uma escolha natural, nunca pensei
em fazer outra coisa.
Durante o meu R3, tivemos que ministrar aulas magnas de cirurgia. Fui encarregado de uma aula
sobre metástase pulmonar. Fiquei nervoso. Estudei 50 artigos para dar essa aula. Foi aí que comecei a
gostar de oncologia torácica. Quando acabou a preceptoria, não tinha ninguém para fazer ambulatório.
A oncologia ainda não tinha o Icesp. E eu ia de “insistente”, duas vezes por semana, sem receber, no
ambulatório da oncologia para discutir casos e facilitar o intercâmbio. Todo mundo passou a levar os
casos para discutir comigo e outros colegas, nas reuniões.
Atuei no Icesp a partir de novembro de 2008. Quando foi criado, em maio de 2008, começou com o
ambulatório e eu fui o primeiro médico assistente contratado para trabalhar lá. O Centro Cirúrgico foi
inaugurado em 2009.
Sem dúvida existe uma grande interação entre nosso grupo. Acontece que, fisicamente, nós estamos
mais no Icesp do que no HC. A linha de pesquisa é sempre aqui, nossos casos são discutidos tanto lá
quanto aqui. Só operamos o que passa por aqui, no HC. O legal no Icesp é que conseguimos um contato
tão forte com a oncologia, como já temos com a pneumologia. Tanto a parte de assistencial quanto a de
pesquisa. Nosso grupo é inteiro aqui. O Icesp tem pesquisa própria. Oncologia clínica é tudo lá. Pode até
ser aprovado pelo Comitê de ética de lá, mas o grupo é um só. Não existe essa separação.
O Incor, por exemplo, que está em evolução, acho que só vai ficar ainda mais próximo. Trata-se de
um processo que ainda está em andamento. O que facilitou muito foi a passarela que liga o Incor ao
HC. Por incrível que pareça, essa parte logística foi determinante. Hoje temos uma salinha, ou seja,
integrou de verdade.”
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ALESSANDRO
WASUM MARIANI
Graduou-se pela Medicina da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, em 2002. Fez residência em Cirurgia Torácica no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, em 2007. Médico preceptor do Serviço de Cirurgia
Torácica do Hospital das Clínicas de 2007 a 2008. Ocupa o cargo de
médico assistente do Incor HCFMUSP. Também atua no Hospital
Nipo-Brasileiro e Hospital Israelita Albert Einstein. Participa da
equipe da Disciplina de Cirurgia Torácica desde 2005.

“Toda minha vida profissional foi desenvolvida por meio do aprendizado, experiência e estrutura
que a Disciplina de Cirurgia Torácica me proporcionou. Marcou minha carreira ter iniciado o
processo de transferência da base operacional da equipe do Instituto Central para o Incor durante o
meu ano como preceptor.
Cursei a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ali fiz residência em cirurgia geral e vim para
São Paulo. Aqui fiz residência em Cirurgia Torácica em 2005 e 2006. Fui preceptor em 2007. Quando
terminei, fui captado pelo grupo de transplante. Inclusive trabalhava com o professor Fábio Jatene,
que era nosso titular. Fiquei alguns anos no grupo de transplante, inicialmente como pós-graduando,
depois como médico estagiário de complementação especializada em transplante pulmonar ( fellow).
Fui o primeiro médico estagiário da disciplina, tendo participado ativamente na criação dessa função.
Hoje temos vários postos para médico estagiário de complementação especializada, por exemplo: de
transplante, de oncologia, de traqueia.
Quando era residente, foi criada a disciplina de Cirurgia Torácica. Antes, éramos um serviço, um braço
da cirurgia cardíaca. A criação da disciplina de Cirurgia Torácica foi um acelerador para o crescimento
do grupo. Quando entrei, o serviço era grande, mas era limitado, por não ser uma disciplina. Essa barreira
foi quebrada em 2006. Outro ponto muito marcante foi quando fui escolhido preceptor, em 2007, ano em
que iniciamos a transferência da Cirurgia Torácica do Instituto Central do Hospital das Clínicas para
o Incor. O processo demorou cerca de três anos para se consolidar. As decisões macro foram tomadas
pelo Prof. Fábio em associação com os assistentes, mas quem organizou a logística no dia a dia foram os
preceptores e os residentes.
A criação do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo foi outro marco importante que possibilitou
uma expansão no grupo. Por causa do Icesp, abriram-se novos postos e agregamos novos profissionais.
São, portanto, três grandes marcos recentes: A criação da disciplina, a transferência da Cirurgia Torácica
do Hospital das Clínicas para o Incor e a criação do Icesp.”
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LETÍCIA LEONE
LAURICELLA
Formada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), em 2004. A doutora Letícia Leone Lauricella é responsável pelo banco de dados do Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo – Icesp. Letícia Lauricella fez residência médica
em Cirurgia Geral na Unicamp, 2007. Em 2009, a residência em
cirurgia torácica pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Foi preceptora em Cirurgia Torácica em 2010. É
Médica Assistente do Grupo de Cirurgia Torácica do Hospital
das Clínicas e do Instituto do Coração da FMUSP. Atua em diversos hospitais de São Paulo, como o Hospital Sírio-Libanês,
Hospital 9 de Julho, Hospital Santa Paula e Hospital Albert Einstein. A doutora Letícia Lauricella desenvolve um relevante trabalho no banco de dados do Icesp, que tem um potencial de impacto na saúde
pública nacional. Seu projeto de doutorado versa sobre um banco de dados para o registro de dados
clínicos e cirúrgicos da Cirurgia Pulmonar para Câncer de Pulmão. Seu escopo abrange a integração de
comunicação de instituições afins em todo o Estado de São Paulo.
“Na Faculdade de Medicina, sempre pensei em seguir a especialidade de neurocirurgia. Cheguei
mesmo a fazer iniciação até pensando nisto. Mas no último ano da Faculdade, me transferi para Cirurgia
Geral. Durante a residência de Cirurgia Geral na Unicamp, passei pelo estágio da cirurgia torácica, e
gostei bastante, me interessei, e, finalmente, defini o que eu queria fazer.
Sou responsável pela manutenção do banco de dados no Icesp. Meu projeto de doutorado é um banco de dados
para o registro de dados clínicos e cirúrgicos da Cirurgia Pulmonar para Câncer de Pulmão, que pretendemos
ampliar para todo o Estado de São Paulo. Vamos começar a testar o banco de dados em alguns hospitais, como,
por exemplo, Incor, Icesp, Sírio-Libanês, A. C. Camargo, para depois expandir para outros hospitais. Isso em
parceria com a Secretaria de Saúde e com a Fapesp. O projeto está andando. Terminamos de montar a parte de
informática do banco de dados e vamos começar a inserir os dados a partir de 2014.
É um projeto grande, ligado à Fundação Oncocentro, e tem o objetivo de trazer qualidade para o SUS.
A ideia é avaliar como é o tratamento de câncer de pulmão do Estado de São Paulo. Aliás, nós somos o
primeiro e único instituto brasileiro que colabora com os dados da IASLC. Os dados de câncer vão para
um grupo internacional de estudo de câncer de pulmão. Somos nós aqui no Brasil e três na Argentina. E
isso se deve ao fato de ter um banco de dados.
Este trabalho tem um potencial de impacto na saúde pública muito grande. Porque vai gerar dados
para melhorar o atendimento nacional na saúde pública.
Eu fico feliz de realizar esse trabalho. É uma importante responsabilidade.”
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ALBERTO JORGE
MONTEIRO DELA
VEGA
É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo em 2006, onde fez residência em Cirurgia Geral (2009) e
em Cirurgia Torácica. Cirurgião Torácico no Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo desde 2012. Alberto Dela Vega nasceu em
Goiás, mas passou sua infância e adolescência em Promissão, no
interior de São Paulo.
“Desde 2001, primeiro ano da faculdade, decidi que iria fazer cirurgia e nesse mesmo ano comecei a ter
contato com Disciplina de Cirurgia Torácica, por meio da Liga de Cirurgia Cardiotorácica. A princípio
me envolvi mais com a cirurgia cardíaca, nas disciplinas optativas.
A escolha pela cirurgia torácica surgiu depois do estágio do primeiro ano de Residência da Cirurgia
Geral, quando passamos um mês na especialidade, tendo amplo contato com os pacientes. Fiz Residência
de Cirurgia Torácica de 2009 a 2011. O período foi de grande aprendizado com os professores, assistentes
e colegas de curso.
Fui convidado para assumir a vaga de Preceptor, em 2011. Na Preceptoria, somos responsáveis por
comandar os residentes e orientá-los nas tarefas do dia a dia, na preparação de aulas, no estudo de casos
e nas cirurgias. A importância de tais atribuições fez da minha experiência como Preceptor uma das mais
valiosas para a minha formação como cirurgião torácico.
Em 2012 fui contratado como médico-assistente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)
e comecei a participar do grupo de pesquisa em pleura e oncologia torácica (GPPOT).
Além das funções de assistência, ensino e pesquisa em oncologia torácica, atuo na organização de
cursos on-line da Disciplina e nas áreas de integração com a telemedicina.”
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BENOIT JACQUES
BIBAS
Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, em 2005. Foi Membro Aspirante do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, em 2006. E no ano seguinte, 2007, Residente
Chefe em Cirurgia Geral no Hospital da Polícia Militar do Rio
de Janeiro. No ano de 2010, concluiu a Residência Médica em
Cirurgia Torácica pela Universidade de São Paulo. Entre os
anos de 2010 e 2011, foi Preceptor da Disciplina de Cirurgia
Torácica do Hospital das Clínicas da USP.
“Minha vinda para São Paulo foi absolutamente inesperada até mesmo para mim. Nunca planejei vir
para cá. Cheguei aqui em 2008, para a residência em Cirurgia Torácica. Mas, não planejava sair do Rio
de Janeiro. Meu pai é cirurgião torácico lá, já tinha uma clínica estabelecida. Resolvi prestar a USP e ver
o que acontecia. Para minha surpresa, eu passei. A partir daí fiquei com um problema grave nas mãos:
decidir se eu viria para São Paulo ou não.
Ao final, a ideia era vir e depois voltar ao Rio de Janeiro. Mas quando conheci o Hospital das Clínicas,
percebi que não havia comparação com o que eu já conhecia. Antes de fazer cirurgia torácica, é preciso
fazer a cirurgia geral, porque nessa modalidade você opera de tudo. Os profissionais fazem rodízio nas
especialidades, passando meses na cirurgia de cabeça e pescoço, vascular, e na torácica. Nesse contexto,
a Federal do Rio de Janeiro, que em teoria é a maior do Estado, não pode ser comparada em termos de
volume cirúrgico e de qualidade.
Em São Paulo você vê todas as especialidades, inclusive, com subdivisão dentro da própria especialidade
da cirurgia torácica. É um campo grande. O residente que passa aqui tem a possibilidade de ter contato
desde as coisas mais simples, até as mais complexas.
Ir embora? Retornar ao Rio de Janeiro? Todos nós que viemos de outros estados, ficamos. Agora estou
com um filho paulista. Estou estabelecido. Mas foi muito bom, foi uma oportunidade muito grande para
crescimento de carreiras. Aqui toda a parte assistencial, mas também de ciência. Então isso abre muitas
portas para você. Oportunidades que dificilmente teríamos em outros lugares. Não é um demérito ao Rio
de Janeiro, é uma escolha.
Como assistente no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, faço de tudo, mas fico focado na parte
de vias aéreas. Tanto no Icesp quanto no Incor. Uma coisa interessante é a integração social que mantemos
entre os colegas de profissão. Todos os assistentes de agora são muito próximos uns dos outros. O Pedro, por
exemplo, foi bem próximo do Alessandro, que foi próximo da Letícia, que foi próxima de mim, e eu fui muito
próximo do Alberto, que é um ano mais novo que eu, enquanto a Letícia é um ano mais velha do que eu. Mas
tem muito dessa interação. Às vezes discordamos em alguns casos, mas temos uma relação muito boa.”
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PAULO FRANCISCO
GUERREIRO
CARDOSO
Paulo Francisco Guerreio Cardoso possui graduação em Medicina
pela Escola Médica do Rio de Janeiro da Universidade Gama Filho
(1979), residência médica em Cirurgia Geral no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (1980-83), mestrado em Medicina (Cirurgia Geral - Setor
Torácico) pela UFRJ (1984-87), fellowship clínico e de pesquisa em
Cirurgia Torácica pela Universidade de Toronto-Canadá (1987-92)
e doutorado em Medicina (Pneumologia) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000). É especialista em Cirurgia Geral (Colégio Brasileiro de Cirurgiões-1983), Cirurgia Torácica (Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica-1997) e Endoscopia Respiratória (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia-2011). É membro efetivo da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Torácica, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Society of Thoracic Surgeons, International Society
for Heart and Lung Transplantation, International Society for the Diseases of the Esophagus. Posições
acadêmicas: Professor Adjunto da Disciplina de Cirurgia Torácica da UFF, Rio de Janeiro (1984-92);
Professor Associado da Disciplina de Cirurgia Torácica da UFCSPA, Porto Alegre-RS (1993-2010);
Professor Visitante (2010-11), Professor Doutor (2012-13) e Médico Assistente Doutor (2013-atual)
da Disciplina de Cirurgia Torácica do Departamento de Cardiopneumologia da FMUSP. Possui, ainda,
experiência em Cirurgia Torácica Geral e Endoscopia Respiratória nas áreas: cirurgia torácica geral,
cirurgia da traqueia, endoscopia respiratória diagnóstica e terapêutica, cirurgia esofágica e motilidade
digestiva. Atua na Disciplina de Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo desde 2010, como professor contratado e médico-assistente.
“O desenvolvimento do Centro de Vias Aéreas do Incor é o fato mais significativo decorrente de minha
participação na equipe. Além disso, tal experiência proporcionou-me a oportunidade de desenvolvimento
de projetos de pesquisa experimental e clínica em áreas de interesse da Disciplina de Cirurgia Torácica.
Esta se deu por meio do desenvolvimento de novas linhas de pesquisa em conjunto com outras disciplinas,
entre as quais: Pneumologia (tratamento endoscópico da DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica);
Cirurgia do Aparelho Digestivo (avaliação sistemática e tratamento das manifestações extraesofágicas
do refluxo gastroesofágico); Cirurgia Experimental e Laboratórios de Investigação Médica da Faculdade
de Medicina da USP LIM 61, LIM 9 e LIM 26; associação com outras áreas da USP, através da criação de
projetos colaborativos (Laboratório de Engenharia Biomédica da Escola Politécnica da USP, Instituto de
Física da USP) e associação com outras universidades (Unesp-Botucatu), para desenvolvimento de projetos conjuntos na área de Engenharia Tecidual aplicada às doenças da traqueia.”
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LUCAS MATOS
FERNANDES
Graduou-se na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
em 2005. Possui formação em Cirurgia Geral pela Santa Casa de
Campo Grande, com especialização em Cirurgia Torácica pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná e especialização em
transplante pulmonar pela Faculdade de Medicina da USP/Hospital das Clínicas. Médico assistente da Unidade de Transplante Pulmonar do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das
Clínicas da FMUSP.
“Quando entrei na faculdade em 2000 queria fazer engenharia genética, estudar as doenças e descobrir
a cura da Aids. Tinha uma ideia mais filosófica da medicina. Mas, no primeiro ano da faculdade, com
as aulas de anatomia, isso mudou completamente. Soube ali que faria cirurgia. Meu interesse começou
pela cirurgia cardíaca, talvez influenciado por uma grande amiga cardiologista, mas no terceiro ano da
faculdade tive uma aula de fisiologia pulmonar e meu interesse mudou para cirurgia torácica.
Sou de Campo Grande, MS, vim ao HC por duas vezes, durante a faculdade e a residência de Cirurgia
Geral. Vi reuniões e discussões de casos com equipes multidisciplinares que nunca via em minha cidade.
Quanto conhecimento existia naquilo tudo! A primeira cirurgia do tórax de que participei foi uma
costectomia por osteomielite crônica. Um desastre para mim, que me cortei na ponta da costela quebrada.
Depois da minha residência de cirurgia geral em Campo Grande, fui para Curitiba, PR, onde o Professor
Marlos de Souza Coelho e equipe me ensinaram essa bela especialidade.
Sempre soube que a medicina de ponta estava em São Paulo. Depois da residência de Cirurgia Torácica,
queria vir para cá e buscar mais conhecimento em oncologia torácica e esôfago. Vi esta oportunidade surgir
quando o Dr. Alessandro Wasum Mariani me indicou fazer a especialização em transplante pulmonar.
Uma especialização tranquila. Seríamos três, contando eu, Alessandro e Dr. Artur de Azevedo. Além disso,
no ano anterior tinham sido feitos apenas 15 transplantes. Mal sabia que tinha sido ‘enganado’. Artur e
Alessandro abandonaram a especialização para seguirem a Cirurgia Torácica Geral e, naquele ano, fizemos
30 transplantes, o maior número desde o começo do programa. Claro, não tive tempo de acompanhar nem a
oncologia, nem o esôfago; estava engajado com o transplante, e minha tese de doutorado saiu dessa linha de
pesquisa. O transplante não era alvo de meu interesse inicialmente, mas quando vi a primeira transplantada
saindo da UTI e um paciente com mais de dez anos de transplante, ambos muito bem de saúde, me entusiasmei.
Acabei me envolvendo com a equipe e com o transplante. Havia semanas em que não dormia. Às vezes saía
de casa na segunda-feira e só voltava na quinta, entre plantões, transplantes e projetos experimentais, que
renderiam três teses de doutorado. Cansativo, mas faria tudo novamente.
Não imaginava me estabelecer em São Paulo. Tudo era muito novo, condutas diferentes das que estava
habituado, um grupo de pessoas que se conhecem por décadas... mas hoje começo a me sentir um pouco
mais de casa. É fascinante e valioso.”
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LUIS GUSTAVO
ABDALLA
Possui graduação em Medicina pela Universidade José do
Rosário Vellano Unifenas, na cidade de Alfenas (MG), na
qual se formou em 1998. Desde 2011, é médico-assistente do
Programa de Transplante Pulmonar da Divisão de Cirurgia
Torácica do Instituto do Coração do HCFMUSP.

“Tive a oportunidade de conhecer a Faculdade de Medicina da USP pelo programa Universidade
Aberta, no final do antigo ginásio. Lembro que tivemos uma aula sobre curso em um dos anfiteatros da
FMUSP e, logo depois, o inesquecível contato com as peças do corpo de cadáveres, no centro de anatomia.
“Vou fazer medicina”, decidi. Adorava as aulas de anatomia e fisiologia, na graduação. No terceiro ano
do curso, tive técnica cirúrgica e aprendi os primeiros passos da formação de um cirurgião. A decisão pela
Cirurgia Torácica veio no quinto ano, quando cuidei de um paciente com complicação de uma pneumonia
em que tivemos que fazer uma toracostomia.
Minha formação em Cirurgia Torácica foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Pavilhão
Pereira Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pude atuar no local em que se realizava
o maior número de transplantes pulmonares na época. Eu sempre tive interesse em cuidar de pacientes
transplantados. Impressionavam-me a oportunidade de ajudar alguém a respirar novamente e
experienciar a estreita relação médico-paciente, baseada no mútuo respeito e na confiança, própria
dessa atividade.
Terminando a residência, voltei para trabalhar em Piracicaba, em São Paulo. Queria contribuir com
o desenvolvimento do interior paulista, por meio da criação de um serviço de transplante. Matriculei-me
na pós-graduacão na Unesp de Botucatu e, depois de um tempo, participei do primeiro curso de captação
pulmonar para transplante no Incor do HCFMUSP. Surgiu, então, a possibilidade de se criar um novo
serviço de transplante de pulmão em Botucatu, e eu fui nomeado para coordená-lo.
Precisávamos nos espelhar em alguém. Foi quando tive o privilegio de conhecer os professores Paulo PêgoFernandes, Fabio Jatene e Marcos Samano. Eles foram meus mentores para a implantação do serviço em
Botucatu e meu primeiro contato com a Disciplina de Cirurgia Torácica da FMUSP. Fiquei fascinado com
a organização desse serviço e o contato com um novo lado da medicina: o ensino, a pesquisa e a assistência.
Um dos momentos mais felizes da minha carreira aconteceu quando eu fui aprovado no concurso de médicoassistente do programa de transplante pulmonar do Incor. Lá se vão três anos, desde então. Sinto-me
sinceramente feliz e honrado com essa oportunidade de fazer o que mais gosto na área da Cirurgia Torácica
e, ao mesmo tempo, conviver com os melhores profissionais médicos e professores do País.
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Um bisturi na mão e a irreverência na cabeça

Da sátira dos residentes
ninguém escapa
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FREDERICO AUN

ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1973

Hospitais Albert Einstein,
Sirio-Libanês e Oswaldo Cruz

ROBERTO ASSAD
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1974

Serviço Médico da Câmara
dos Deputados do Estado
de São Paulo

FRANCISCO GREGORI
JUNIOR
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1974

ONDE ESTÁ HOJE:

Santa Casa de Londrina

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

LUIS ALBERTO
OLIVEIRA DALLAN
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1975

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1975

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1975

ROBERTO TOMICATSU
TAKEDA
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Londrina - Paraná

ROWILSON
FLORA FILHO
Falecido em 2005

|
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|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

PATRICK SEVRIN
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Ribeirão Pires e
regiões de São Paulo
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1976
JOSÉ CARLOS
EVANGELISTA
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais Albert Einstein,
Sírio e Oswaldo Cruz.
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1977
WALTER AMAUCHI
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Nipo Brasileiro
em São Paulo
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1978

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

JOSÉ CARLOS
OSSINI IGLEZIAS
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1978

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1979

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1979

CELSO OLIVEIRA
BERNINI
ONDE ESTÁ HOJE:

HCMFUSP Cirurgia Geral e
Hopital Israelita Albert Einstein

ROBERTO C.
BOURROUL FILHO
ONDE ESTÁ HOJE:

HCFMUSP e Hospital
Albert Einstein

|
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|
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Hélio Poço
Ferreira
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1981

Hospitais de Araçatuba / SP

Tomaz Tanaka
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais do Paraná, na cidade
de Cascavel
.
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1983
José Pinhata
Otochi
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1984

HC FMUSP e hospitais de São
Paulo

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Paulo Roberto
Bueno
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Universitário - FMUSP

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1984

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1985

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1985

Antonio H. Yamada
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital São Camilo / SP

Luis Marcelo
Inaco Cirino
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Universitário e FMUSP

|
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|
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Eduardo
Baldassari Rebeis
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1986

Professor da Faculdade de
Medicina de Jundiaí e hospitais
em São Paulo

Evaldo Marchi
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1986

Faculdade de Medicina
de Jundiaí
.

Antonio
Escamilla
Gárcia
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1987

ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Universitário - FMUSP

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Riad Nain
YOUNES
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital São José e hospitais de
São Paulo

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1987

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1988

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1989

LAERTE de Oliveira
Andrade Filho
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Albert Einstein,
Hospital da Luz

Eduardo Nogueira
G. Vinhaes
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

|
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|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

Roberto Yun
Dae Shin
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1989

Hospital Geral de Itapecerica da Serra

Eduardo de
Campos Werebe
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1990

Hospital Albert Einstein e Hospital
São Luiz, Unidade Morumbi
.

Faustino José
Rebellato
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1990

Hospitais de Santa Catarina,
na cidade de Joinville

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Ricardo Helbert
Bammann
ONDE ESTÁ HOJE:

Diretor Clínico do Hospital Emilio
Ribas e Hospital Nove de Julho

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1991

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1991

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1992

Ana Cristina P. de
Castro
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Sírio-Libanês
e Hospital Nove de Julho

José Roberto
Melchiori Bucco
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Geral de
Itapecerica da Serra

|
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|
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João Venturelli
Martins
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1992

Hospital Geral de Itapecerica
da Serra

Laert Brasiliense
Fusco
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1993

Hospitais de Ribeirão Preto/SP
e região
.

Sérgio Poveda
Granja
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1993

Professor da Universidade do
Equador

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Altamiro Nostre
Junior
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Santos / SP e
região

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1994

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1994

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1994

Paulo Menzel
Galvão
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Goiânia

Marcello S.
Paschoalini
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais em Bragança
Paulista e região

|

173

174 |

IN CO R

|
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Elias Albino
Theophilo
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1995

Hospital Santa Catarina e
outros hospitais de São Paulo

Antônio
Wanderley de
Almeida Junior
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1995

Hospitais da Bahia, na cidade de Feira
de Santana
.

Wanderley
Marques
Bernardo
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1995

ONDE ESTÁ HOJE:

Núcleo de Saúde da FMUSP

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Milton César
Maciel Lara
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico do SAMU, em São Paulo

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1996

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1996

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1996

Marcello
José Scatena
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de São Paulo,
Diretor do Hospital São Luiz, Unidade
Anália Franco

Luis Eduardo
Loreiro
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de São Paulo,
Diretor do Hospital São Luiz,
Unidade Anália Franco

|
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|
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George A. Almeida
de Araujo
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1996

Hospitais de Aracaju, Sergipe

Rodrigo Afonso
da Silva
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1997

Hospitais AC Camargo e Oswaldo
Cruz

.

Flávio R.
Garbellini
Oliveira
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1997

Unimed e Santa Casa, em Araçatuba / SP

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Federico E.
Gárcia Cipriano
ONDE ESTÁ HOJE:

Universidade de São Paulo e
hospitais de Ribeirão Preto

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1997

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1997

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1998

Stephano
José G. Pereira
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais do Rio de Janeiro

Letícia Engber
Odilon Villiger
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais Albert Einstein,
São Luiz e Bandeirantes

|
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|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

Sérgio Oliveira V.
da Silva
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1998

Hospitais em
Salvador, Bahia

Alexandre Oliveira
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico em
São Paulo
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1998
.

Jorge Edwin
Morocho
Paredes
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1999

Médico do transplante cardíaco
no HC Incor.

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Aurelino
Schmidt Jr
ONDE ESTÁ HOJE:

Universidade Mogi das Cruzes

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1999

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

1999

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2000

Alexandre Martins
Xavier
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais em Imperatriz, Maranhão

Ana Paula Israel
ONDE ESTÁ HOJE:

Médica em Divinópolis, Minas Gerais

|
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|
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TO RÁCICA

Vladimir
Gonzalez
Chamorro
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2000

ONDE ESTÁ HOJE:

Médico na Bolívia

João Carlos das
Neves Pereira
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico na Alemanha
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2000

.

Reginaldo
Bezerra Silva
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Fortaleza
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2001

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Luis Oswaldo
Rivas Arroyo
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico no Equador, em
Guayaquil

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2001

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2001

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2001

Eduardo Antônio
Lopes Barros
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico na cidade de Correia,
Paraíba

Mauricio Campos
Cusmanich
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Regional do Vale do Paraíba,
Hospital Municipal de São José dos
Campos, Hospital Universitário de Taubaté / Cirurgia Torácica do Vale

|
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Júlio Benevides
Viana Neves

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2002

ONDE ESTÁ HOJE:

Médico em Teresina, no Piauí

Augusto Ishy
ONDE ESTÁ HOJE:

Diretor Clínico do Hospital
Santa Virgília e hospitais de São
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2002

.

Daniel Messias
de Moraes Neto
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2002

Hospitais de Goiânia da
Universidade Federal de Goiás.

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Andréa
Anneliese
Reichmuth Day
ONDE ESTÁ HOJE:

Médica em Florianópolis

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2003

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2003

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2001

Marcelo Heleno
Fonseca
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais do Rio Grande do Sul,
cidade de Santa Maria

Fabiano
Cataldi Engel
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Albert Einstein, Mandaqui e
Pérola Byington

|

183

184 |

IN CO R
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Davi Wen Wei Kang
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Albert Einstein
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2003
Carlos Eduardo
Levischi Junior
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Albert Einstein
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2004

.

Paulo Jorge
Petrola Bezerra
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Fortaleza, Ceará
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2004

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Gustavo
Bandeira
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de São José dos
Campos

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2004

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2005

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2005

José Dias
Andrade Neto
ONDE ESTÁ HOJE:

Santa Casa, Salvador, Bahia

Viviane Ferreira
Paes e Silva
ONDE ESTÁ HOJE:

Professora da Universidade do Pará e
hospitais do Pará

|

185

186 |
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|
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TO RÁCICA

Flávio Henrique
Savazzi
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2005

Médico da Polícia Militar de São Paulo

Mauro Boldrini
Nascinben

ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2005

Americana, São Paulo
.

Artur Eugênio de
Azevedo Pereira
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de João Pessoa, na Paraíba
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2006

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Nabor Bezerra
de Moura Junior
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Teresina, Piauí

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2004

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2006

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2006

Israel Lopes
de Medeiros
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Fortaleza. Ceará

Fernando
Conrado Abrão
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de São Paulo

|
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Caio César Inacio
Cirino
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2007

Beneficência Portuguesa, Santa Casa
(Araraquara) e Hospital Estadual
Américo Brasiliense FMRPUSP

André Portella
Alcoléa
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2007

Médico em Sorocaba, Faculdade de
Medicina
.

João Paulo Vieira
dos Santos
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2008

Hospitais de Minas Gerais, professor
da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Igor Renato
Bruno de Abreu
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Santa Marcelina,
São Paulo

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2008

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2008

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2009

Laila Velloso
Schnitman
ONDE ESTÁ HOJE:

Hopitais em Salvador, Bahia

Rodrigo Olivio
Sabbion
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital Israelita Albert Einstein

|
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Mauro Tamagno
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital das Clínicas e Hospital da
Luz
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2009
Tales Rubens Nadai
ONDE ESTÁ HOJE:

HC, Ribeirão Preto
.
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2009
Jair dos Santos
Junior
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2009

Hospitais em Jaú, São Paulo

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Antônio Oliveira
dos Santos
Junior
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico da Unifesp

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2009

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2010

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2010

Rafael Turano
Mota
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Minas Gerais

Marcus Mônaco
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospital das Clínicas e Hospital
São Luiz, Universidade de
Mogi das Cruzes

|
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Bárbara
Tomasi Sassi
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2010

Santa Casa de Misericórdia de Pelotas
e Hospital Universitário São Francisco
de Paula (Pelotas/RS)

Ricardo Lopes
Moraes de Oliveira
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2010

Hospitais de Salvador, Bahia
.

Tiago da Silva
Santos
ONDE ESTÁ HOJE:

Icesp - São Paulo
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2010

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Fernanda
Sobreiro
Alfinito
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Minas Gerais

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2010

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2011

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2011

Orival de Freitas
Filho
ONDE ESTÁ HOJE:

Médico preceptor do Incor e HcC

Julia Virginia C.
Freitas

ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais na cidade de Natal, Rio
Grande do Norte

|
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Wander Cardoso
ONDE ESTÁ HOJE:

Hospitais de Maceió, Alagoas
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2011
Maria Gabriela C.
Cavalcante
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2011

Hospital A.C. Camargo, em Sao Paulo
.

Alexandre
Kazantzi
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor -HC
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Vinicius Luderer
Dias
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HC

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

Leandro Eloy
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HC

José Eustáquio
Aquino de Moraes
Filho
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HC

|
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Mayra Drumond
P. Gama
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

Incor - HC

Fábio de Oliveira
Riuto
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

Incor - HC
.

Vanessa Costa
Menezes
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP e Icesp
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2012

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

André Amate
Neto
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HC

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2013

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2013

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2013

David Paes
de Lima
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP

Leonardo
Vila-Nova de Melo
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP

|
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Juliana Mol
Trindade
ONDE ESTÁ HOJE:
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

Incor - HCFMUSP

Oswaldo Gomes
Junior
ONDE ESTÁ HOJE:

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

Incor - HCFMUSP
.

Diogo Gomes
Augusto
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCI C A

Christian
Aillon
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

Hugo Veiga
Sampaio Fonseca
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP

Tamara
Kazantzis
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP

|
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Édson Azevedo
Simões
ONDE ESTÁ HOJE:

Incor - HCFMUSP
ANO EM QUE ENTROU
NA DISCIPLINA

2014

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

|

MÉDICOS
CONVIDADOS,
FUNCIONÁRIOS E
VOLUNTÁRIOS

201

202 |

IN CO R

|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

NILSE DE CAMPOS

Maria Arminda
Lourenço Gomes

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

Alcides Alves Simões

Antônio Martins
Lourenço

Fotógrafo

Auxiliar administrativo

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCICA

Deusdete Coelho

Maria Andreolli

Auxiliar administrativo

Instrumentadora

Euraci de
Oliveira Santana

Adriana Fernandes
Chibani

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

|
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|
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Ana Aparecida Justino
Oliveira

Adriana Lima de Souza

Auxiliar administrativo

Instrumentadora

Maria Cleide Szilagyi

Lenira Maria Monteiro
da Silva

Instrumentadora

Desenhista

INCOR

|

CIR URGIA

TORÁCIC A

Kariane Peixoto
Fernandes

Maria das Graças Silva

Psicóloga

Circulante

Lauro T. Kawabe

Grácia Aparecida
Tristão

Médico-assistente

Auxiliar administrativo

|
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|
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TO RÁCICA

Sérgio Spezzia

Rosângela Monteiro

Fotógrafo

Bióloga

Maria Helena
Guimarães

Tania Polon

Bióloga

Auxiliar administrativo
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Ana Paula Assunção
Pinto

Maria Tereza
Isaac Cintra

Fisioterapeuta

Enfermeira

Mario Luiz Strambe

Daniela Ferretti

Fotógrafo

Instrumentadora
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Ana Paula Moreira
de Almeida

Laís Nassau Wanderley

Instrumentadora

Circulante

Maria Paula M. Ferro

Maria Mitiko Nishida

Anestesiologista

Anestesiologista
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Maria Leandra Gárcia
das Virgens

Arnaldo Veiga

Auxiliar de enfermagem

Voluntário

Rosângela da
Silva Cruz

Eliana Ogata

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo
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Aristides Tadeu
Correia

Rita de Cássia Calio
Campos

Técnico de pesquisas

Anestesiologista

Argemiro
Falcetti Junior

Cecília Rosa Cravo

Desenhista

Anestesiologista
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Sonia Regina Mello
Coelho

Lia Ezawa

Anestesiologista

Enfermeira

Silvia Ribeiro Brescia

Márcia Corradini

Psicóloga

Auxiliar administrativo
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Cláudia Regina S. S.
Florio

Sonia Maria Guimarães
Gomes

Anestesiologista

Voluntária

Marcelo Barroso

Roseli Araújo

Oficial administrativo

Auxiliar administrativo
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Mariângela Barbosa
Alves Aiska

Márcia Venture

Enfermeira

Psicóloga

Jorgina Mizael

Lúcia de Oliveira
Lousada

Chefe de seção

Auxiliar administrativo
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Ivete Regina
Vieira Torres

Helen Mara Moravski

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

Teresa Yae Takagaki

Fabio Correia Martins

Pneumologista

Fotógrafo
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Cristina Amoroso de
Paula Damiane

Pedro Ruiz Poço

Enfermeira

Anestesiologista

Sonia Sposito

Marlova Luzzi
Caramori

Auxiliar administrativo

Pneumologista
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Vivian Moreira Valera

Milena Mako Suesada

Instrumentadora Cirúrgica

Fisioterapeuta

Tereza Maria
dos Santos

Deborah Marques do
Nascimento

Enfermeira

Auxiliar administrativo
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Rosângela Aparecida
Freire

Marcia Cristina
Augusto

Auxiliar administrativo

Bióloga

Ellen Leticia
Moscardo Aquino

Henrique Jatene

Instrumentadora

Arquiteto

|

217

218 |

INCO R

|

C I RU RG IA

TO RÁCICA

Liliane Ruiz

Fernanda Marçal

Biomédica e Farmaceutica

Auxiliar administrativo

Maria Tereza S. Freitas

Patricia M. O. Melo

Enfermeira

Broncoscopista
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Maria Cristina
Raposo Souza

Sara Moutinho
Soares

Instrumentadora

Auxiliar administrativo

Rogerio Pazetti

Karina Andrighetti de
Oliveira Braga

Biólogo

Bióloga
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Natalia Nepomuceno

Camila Raquel Bueno

Bióloga

Auxiliar administrativo

Liliane Saraiva
de Mello

Silvia Vidal Campos

Enfermeira

Médico-assistente
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Ricardo Henrique de
Oliveira B. Texeira

Priscila C. Leon
Camargo

Médico-assistente

Médico-assistente

José Eduardo
Afonso Junior

Rafael Medeiros
Carraro

Médico-assistente

Médico-assistente
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Roberta Pimenta
V. De Jesus

Priscila Berenice
da Costa

Circulante

Enfermeira

André Costa
Nathan

Gabriela Favaro
Faria

Médico-assistente

Assistente de Direção
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Tatiana Machado

Ivete Cury Succar

Auxiliar-adminsitrativo

Secretária
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Uma agenda
para o futuro
Quando, em 1994, tornei-me médico assistente
do Serviço de Cirurgia Torácica, e, pouco tempo
após, o professor Fábio Jatene tornou-se Diretor
do Serviço, percebemos que era necessária uma
renovação do quadro de cirurgiões, pois todos
tinham idades semelhantes. O ensino já era adequado, porém a estrutura do Serviço, o número de
pacientes operados, a qualidade e a quantidade da
pesquisa eram insuficientes.
Nesses 19 anos, pude participar diretamente
desse processo de renovação e de aprimoramento
de estrutura com consequente enorme aumento
do número de pacientes atendidos, melhora e diversificação da assistência, e aumento qualitativo e quantitativo da pesquisa. A interação com a
pneumologia foi progressivamente sendo amplia-

da, e a visão do professor Vargas e do professor Fábio foram fundamentais nesse processo. As metas
estabelecidas pelo grupo liderado pelo professor
Fábio foram plenamente atingidas e superadas.
Hoje somos um grupo com liderança nacional
e reconhecido internacionalmente com bom nível de ensino, pesquisa e assistência. Devemos
seguir adiante e cabe-nos agora discutir e implementar os próximos passos para que a Disciplina atinja maiores níveis de reconhecimento
internacional e se inclua entre os mais destacados serviços de cirurgia torácica no mundo.
Para tanto, continuaremos aprofundando o relacionamento com as disciplinas irmãs, ou seja,
a Pneumologia, a Oncologia, a Cirurgia Cardiovascular e a Radiologia.

Fixamos algumas metas para o futuro. São elas:
• Iniciar o programa de transplante cardiopulmonar do Incor. Em trabalho conjunto com a
Disciplina de Cirurgia Cardiovascular, Pneumologia e Cardiologia, proporcionarmos atendimento a uma área carente no Brasil em que, certamente, há vários pacientes, adultos e crianças,
que se poderiam beneficiar dessa terapêutica.
• Ampliar o transplante pulmonar, utilizando
novas tecnologias, inclusive ex vivo. Acredito

que podemos e devemos contribuir com um
aumento do número de pacientes atendidos,
com progressiva melhora de resultados e de
novas contribuições ao conhecimento.
• Ampliação e incremento de pesquisa na
área de tromboembolismo pulmonar crônico, com expectativa de tornarmos o Incor
um dos principais centros internacionais no
atendimento dessa afecção.
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• Incremento no trato das afecções oncológicas, em especial devido ao trabalho no Icesp,
que tem propiciado e certamente propiciará,
cada vez mais, acesso a novas tecnologias no
atendimento a inúmeros pacientes.
• Desenvolvimento de novas terapêuticas para
manejo de afecções traqueais e, inclusive, a
médio prazo, iniciar o transplante traqueal.
• Internacionalização da disciplina. O convênio da USP com várias universidades, especialmente com a Universidade de Toronto, já
está propiciando a montagem de vários protocolos nas áreas de transplante, oncologia
e traqueia. Pretendemos iniciar estágios internacionais durante a residência, para recebermos e enviarmos pessoas, além de maior
estímulo ao pós-doutorado.
• Ampliar o intercâmbio nacional. Estamos
dando os primeiros passos, no sentido de
criar estágios para nossos residentes em
outros serviços, e pretendemos facilitar a
vinda de outros colegas. Já temos uma forte
atuação na formação de residentes provenientes de várias regiões do país. Pretendemos incrementar a reciclagem e formação,
em áreas específicas, de colegas já formados e atuantes em outras regiões e que pretendam iniciar novos procedimentos nesses
locais (como já temos feito na área de transplante pulmonar).
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• Coordenar um banco de dados nacional sobre cirurgia torácica, em que todos os serviços
interessados possam participar e dispor de dados para divulgação nacional e internacional.
• Ampliação da participação de alunos de
graduação nos projetos de pesquisa, estimulando a integração por meio dos projetos
de iniciação científica entre graduação, pósgraduação e corpo docente.
• Atualização periódica do material didático
que é distribuído para os alunos de graduação
e ampliação da utilização das ferramentas de
ensino e aprendizagem, como emprego de simuladores computadorizados de cirurgia.
• Promoção de sessões regulares de treinamento de cirurgia avançada e videocirurgia
para treinamento dos residentes.
• Maior interação com a Disciplina de Cirurgia Cardiovascular para melhor treinamento
clínico e experimental dos residentes, maior
integração na graduação e aprimoramento
da pós-graduação. Na assistência, atuação
conjunta em problemas comuns.
Essas metas, que podem parecer ambiciosas,
tenho convicção de que são factíveis devido a
um grupo forte e coeso dentro da Disciplina e ao
apoio que temos e certamente continuaremos a
ter dentro do Incor e de nossa querida FMUSP.
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