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Introdução/Objetivos: 
Recordar e ajudar a resgatar para nós, cirurgiões da coluna, a alma perdida da Medicina através das 
palavras, da poesia. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
Revisão  Bibliográfica. 
 
Resultados: 
Há muito forças terríveis e demônios atormentam os cirurgiões e procuram afastá-los da Alma da Medicina. 
Hoje predomina a informação sobre a cultura. Informação é poder; todavia cultura é poder em plenitude. A 
literatura, em especial a poesia, pode ajudar no resgate dos valores e da alma perdida da nossa profissão.  
A alta tecnologia em  vez de nos aproximar dos doentes, nos afasta. Pouco a pouco estamos perdendo a 
capacidade de ver, de examinar,  de ouvir nossos pacientes e interpretar, principalmente,  suas palavras 
não ditas, as palavras de seu silêncio. 
O paciente torna-se um número, um resultado de exame, uma doença, um diagnóstico provável, as vezes 
uma incômoda sombra sem nítidos contornos. Esquecemos que são seres humanos fragilizados, com 
tormentos a castigar o corpo e a alma. É a clara evidência de que nos afastamos da alma da nossa 
profissão, da emoção que só a Medicina pode nos dar – sentir o ato de ajudar, de curar. Perdemos a 
emoção. 
A literatura, que é a arte da palavra, em especial a poesia com sua arquitetura de letras e palavras tocam a 
alma de todos. A força de uma coluna de letras, com sua carga sobrenatural, é imensa. Poesia é emoção. 
 
 
Conclusões: 
É necessário, absolutamente necessário, resgatar A Alma perdida da Medicina. 
Ao visitar as palavras, visitamos suas imagens. Cada poema é uma viagem a um porto, uma história de 
imagens, é viver e lembrar emoções e mistérios. 
É importante viajar nas palavras.  
Sim, mais vale o sentir que o sentido. 
Sim, mais importante que o barco é a viagem. 
Seguramente estas viagens pelos poemas nos ajudam a melhorar quem somos e a tratar melhor nossos 
pacientes. 
 
Palavras Chaves: 
Resgate, Alma perdida da Medicina, Poesia 


