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A publicação científica ganhou uma aura de 
prestígio hoje em dia. No entanto, grande parte 
da retórica em torno da publicação científica da 
saúde não se ajusta à realidade implícita. 

 
Um mito é uma crença ou noção considerada 

verdadeira e valiosa por uma determinada comu-
nidade humana que a preserva e transmite. É a 
idealização de um acontecimento ou de um per-
sonagem histórico que apresenta caráteres 
extraordinários.  

 
Escolhemos os mitos como a ideia central 

desta apresentação por três razões: a) porque os 
mitos, enraizados na tradição e na cultura, ten-
dem a preservar ideias, conceitos e teorias erra-
das, falsas concepções de fenômenos importan-
tes da realidade; b) porque os mitos, com suas 
idealizações imprecisas e enganosas, causam 
danos ao interferir no avanço da pesquisa e sua 
comunicação na forma de publicação e c) porque 
o processo de reconhecer e analisar os mitos e 
confrontá-los com a realidade objetiva proporcio-
na um oportunidade única e útil de reflexão e de 
aprendizagem. 

 
Muitos dos mitos sobre a publicação científica 

derivam de sofismas e falácias da medicina. 
Sofismas são razões aparentes, argumentos e 
refutações pelas quais se tenta defender ou per-
suadir o que é falso. Falácias são enganos, frau-
des ou mentiras usadas para prejudicar alguém. 

 
Entre os numerosos sofismas e falácias, desta-

cam-se: o sofisma da associação causal, o ecoló-
gico, o dos resultados substitutos, o peso da evi-
dência, o do pregoeiro, o da autoridade, o de 
"todos dizem", a explicação simples, a solução 
mágica, o risco, a extrapolação inadequada, a 
moderação, a equivalência de significância esta-
tística e importância clínica, os resultados positi-
vos, a linguagem sombria, a do viés encoberto, a 
da «lei do silêncio», o da experiência, o do pres-
tígio da revista, o do prestígio do autor, o da 
publicação anterior, o da fonte autorizada e o do 
escritor nato. 

A continuação, examinaremos 12 mitos predo-
minantes em torno da publicação científica. 

 
Mito 1 
O facto de a comunicação científica -na forma 

de artigo original, artigo especial, original curto, 
nota clínica, caso clínico, artigo de revisão, revi-
são conjunta- ser publicada em revista de prestí-
gio é uma garantia de sua validade. 

 
Realidade 
Embora seja verdade que algumas revistas bio-

médicas e de saúde têm conselhos editoriais que 
usam o "sistema de revisão por pares" para a 
seleção de manuscritos de artigos originais, não 
é menos verdade que outras lidam com a ques-
tão da revisão de manuscritos com leveza e negli-
gência que às vezes se transforma em irrespon-
sabilidade. 

De fato, uma leitura crítica dos artigos mostra 
que muito do que é publicado não convence de 
sua validade científica (interna e/ou externa). 
Sérias dúvidas de validade surgem com questões 
conceituais e rigor metodológico. Problemas 
sérios de redação são frequentemente adiciona-
dos a isso devido à falta de clareza, precisão e 
ordem lógica. Esses artigos não deveriam ter 
sido publicados na forma em que foram apresen-
tados; alguns deveriam ter sido rejeitados e 
outros deveriam ter recebido uma aceitação con-
dicional. 

 
Mito 2  
O facto de o(s) autor(es) terem prestígio pela 

sua prática profissional é garantia da validade e 
da qualidade da sua publicação. 

 
Realidade 
O facto de possuir uma sólida experiência de 

exercício profissional na área da saúde (medici-
na, enfermagem, odontologia, farmácia, medici-
na veterinária, gestão, etc.) não constitui de 
forma alguma uma garantia do rigor metodológi-
co de um estudo. Medicina não é ciência ou arte, 
mas uma prática exercida sob a influência de 
valores culturais, informações científicas, habili-

Mitos e realidades em torno da publicação científica.

Manuel A. Bobenrieth Astete.  
Profesor de Metodología de Investigación y Escritura Científica.Coordinador Unidad Técnica de 
Publicaciones. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.Espanha.



dade conceitual, habilidades técnicas, relações 
humanas e valores éticos. O processo de pesqui-
sa requer uma preparação especializada que 
inclui uma compreensão clara de seus funda-
mentos e um manuseio básico de sua metodolo-
gia. 

 
Mito 3 
O facto de o autor ter publicado anteriormente 

outro trabalho de pesquisa de bom nível concei-
tual e metodológico é garantia suficiente da qua-
lidade (validade científica) de sua nova publica-
ção. 

 
Realidade  
As publicações científicas estão sujeitas a 

regras semelhantes às obras de arte (pintura, 
escultura, arquitetura, música): cada obra publi-
cada (investigação) deve obedecer aos padrões 
de rigor metodológico, estrutural e estilístico 
acordados pela comunidade científica nacional e 
internacional, independentemente do trabalho 
prévio. Consequentemente, não existe tal garan-
tia; no melhor dos casos, pode-se esperar uma 
probabilidade maior de qualidade. 

 
Mito 4 
O pesquisador científico, pela própria natureza 

objetiva de seu trabalho, está livre de preconcei-
tos e sesgos. O preconceito do pesquisador -se 
houver- não afeta o processo de pesquisa ou sua 
comunicação, desde que a metodologia tenha 
sido adequada e correta. 

 
Realidade  
O compromisso intelectual e emocional com 

um determinado conjunto de resultados anteci-
pados pode levar a erros graves. Comprometer-
se de uma maneira certa e cega, por exemplo, 
com a proposição de que uma determinada 
variável independente é a causa de uma modifi-
cação na variável dependente, ou rejeitando a 
possibilidade de que um grupo social pelo qual o 
pesquisador sinta simpatia -ou que ele admire 
francamente- pensa e/ou age repreensivelmente 
são erros que podem invalidar uma investigação 
e minar o prestígio do investigador. 

O pesquisador deve estar atento e alerta para o 
fato de que -como qualquer ser humano- está 
sujeito a julgamentos ou opiniões que são forma-
das com antecedência, antes de dispor dos 
dados adequados. 

 
Mito 5 
A investigação dedica-se a problemas impor-

tantes e muito complexos, utilizando conceitos, 
metodologia e terminologia tão complicados 
que, de facto, estão reservados a uma elite pro-
fissional. Por isso, e embora às vezes tenha boas 

perguntas de pesquisa, não me atrevo a embar-
car em um projeto de pesquisa. 

 
Realidade  
A pesquisa não trata exclusivamente de proble-

mas de alta complexidade nem é patrimônio de 
elites intelectuais. Muitos são os problemas em 
relação à saúde humana cuja formulação é sim-
ples e cujo estudo é factível por um profissional 
sério, comprometido e com formação metodoló-
gica básica. 

Investigar requer incentivo, entusiasmo, com-
prometimento e um domínio metodológico bási-
co. O profissional tem hoje, como nunca antes, 
oportunidades de formação metodológica em 
forma de minicursos, workshops, seminários, 
etc. A isso é adicionado um fornecimento razoá-
vel de livros didáticos e livros de referência em 
espanhol. Além disso, você pode contar -se esti-
ver procurando- com a ajuda de especialistas 
(bioestatística, epidemiologistas, sociólogos, psi-
cólogos, etc.) que estarão dispostos a participar 
da pesquisa. 

 
Mito 6  
A pesquisa requer um investimento tão grande 

de conhecimento e um interesse sustentado, 
esforço, motivação, tempo e recursos materiais, 
que é incompatível com o ofício da prática profis-
sional diária. 

 
Realidade  
É verdade que um critério para a seleção do 

problema de pesquisa -além dos critérios de 
importância, viabilidade e suscetibilidade a ser 
investigado- é o grau de estímulo, atração, entu-
siasmo e comprometimento do pesquisador. 

Também é verdade que a pesquisa exige um 
esforço inusitado para cumprir as etapas do pro-
cesso de pesquisa com o rigor metodológico 
necessário.  

Consequentemente, o pesquisador deve "medir 
seu entusiasmo e força" na realização do projeto. 
Deve obter a comprovação da compatibilidade do 
cumprimento de sua profissão e dos deveres 
familiares com o cumprimento das obrigações 
do projeto de pesquisa. Este teste foi aprovado 
pela maioria dos autores de bons artigos origi-
nais em periódicos biomédicos. 

 
Mito 7  
O número de publicações biomédicas e de 

saúde é muito grande para acompanhar o tempo 
limitado disponível. 

 
Realidade  
É verdade que assistimos a uma verdadeira 

"explosão" da informação técnico-científica em 
saúde (universo de 23.000 revistas biomédicas e 
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de saúde; base de dados Medline com 3.800 títu-
los). No entanto, nunca houve mais facilidades 
para acessar pesquisas bibliográficas usando as 
novas tecnologias. 

Na verdade, a maioria dos hospitais regionais 
na Espanha tem bibliotecas básicas com acesso 
ao Medline via internet. Centros médicos univer-
sitários adicionam acesso a Healthstar, 
Cochrane, IME, Embase, Current Content, etc. 
Além disso, a Internet facilitou muito o acesso às 
bases de dados de saúde, tanto por parte das 
instituições quanto por parte do profissional indi-
vidual. 

 
Mito 8 
O conteúdo de uma publicação original é válido 

porque a informação provém de fonte confiável 
ou autorizada. O que se lê no jornal, o que se vê 
na televisão, o que se ouve no rádio, o que o 
médico fala, o que publica uma revista profissio-
nal, tudo é verdade. 

 
Realidade  
O respeito pela autoridade é a base de grande 

parte da educação, em geral, e das ciências da 
saúde, em particular. É óbvio que as autoridades 
respaldam a ordem estabelecida.  

No entanto, existem boas razões para descon-
fiar da opinião de fontes autorizadas, não apenas 
na medicina, mas também na ciência em geral. 
Por outro lado, não devemos esquecer a rejeição 
a William Harvey (1578-1657) quando publicou 
sua descoberta da circulação do sangue; a rejei-
ção da publicação das obras de Hans Krebs 
sobre o ciclo do ácido cítrico; a rejeição a H. C. 
Urey no hidrogênio pesado; a rejeição a Enrico 
Fermi quanto à desintegração das partículas 
beta; a rejeição a Rosalyn Yallow nos princípios 
do radioimunoensaio. (Mais tarde, Krebs, Urey, 
Fermi e Yallow receberam o Prêmio Nobel por 
essas mesmas descobertas).  

Desconfiar da autoridade não é o mesmo que 
defender a anarquia ou negar sua utilidade. 
Parece prudente aceitar, pelo menos provisoria-
mente, a opinião da fonte autorizada ou especia-
lista, desde que você possa responder satisfato-
riamente à pergunta: que evidências você tem 
sobre o que afirma? 

 
É conveniente respeitar todas as opiniões, 

mesmo as de quem tem autoridade, mas ao 
mesmo tempo não desistir da busca prática das 
evidências que o sustentam. 

 
Mito 9 
O facto de as pesquisas publicadas utilizarem 

um desenho experimental (estudo controlado 
randomizado) constitui garantia de sua validade 
científica. 

Realidade 
É verdade que o estudo controlado randomiza-

do é o padrão clássico pelo qual os resultados de 
um tratamento são avaliados. No entanto, sua 
implementação apresenta muitas dificuldades 
que o tornam sempre difícil, muitas vezes limita-
do e às vezes impossível. Nem todos os estudos 
duplo-cegos, prospectivos e controlados rando-
mizados são o que afirmam ser. Vários sesgos, 
erros e argumentos éticos acabam por enfraque-
cê-los e, às vezes, invalidá-los. 

 
Mito 10  
Uma publicação sobre as vantagens de um 

novo tratamento em comparação com um exis-
tente que demostra significância estatística pos-
sui, em tanto, importância (significância) clínica. 

 
Realidade  
Um dos erros mais comuns em relatar e inter-

pretar pesquisas médicas é a falha em distinguir 
entre significância clínica e significância estatís-
tica. Em geral, um achado clinicamente impor-
tante é uma conclusão que tem implicações para 
o atendimento ao paciente. Um achado estatisti-
camente significativo é uma conclusão que pos-
sui evidências contra a hipótese nula; ou seja, há 
uma baixa probabilidade de se obter um resulta-
do tão extremo ou mais extremo que o resultado 
observado nos dados, supondo que a hipótese 
nula seja verdadeira. A descoberta de significân-
cia estatística pode ter pouco a ver com a prática 
da medicina. Da mesma forma, um achado clini-
camente importante em um caso individual não 
estabelece necessariamente uma associação bio-
lógica. 

Vários aspectos da distinção entre significância 
estatística e importância clínica devem ser leva-
dos em consideração:  

a) a significância estatística reflete a influência 
do acaso no resultado; o significado clínico refle-
te o valor biológico do resultado;  

b) as estatísticas derivam de grupos de indiví-
duos; a medicina clínica é praticada em indiví-
duos específicos;  

c) as conclusões estatísticas requerem quanti-
dades adequadas de dados para serem válidas; 
as decisões médicas muitas vezes devem ser fei-
tas com dados insuficientes;  

d) as respostas estatísticas são probabilísticas; 
os tratamentos médicos requerem decisões opor-
tunas e comprometidas, e  

e) a análise estatística sempre requer medição; 
a prática médica não pode medir facilmente 
todas as funções, todos os sintomas. As medidas 
e afirmações de probabilidade podem ser de 
grande ajuda na medicina, mas não são capazes 
de substituir a experiência, a percepção e a intui-
ção em muitos casos. 
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Um achado que fosse clinicamente importante 
e estatisticamente significativo seria muito valio-
so porque nos permitiria acreditar que o achado 
é o resultado de um processo biológico compar-
tilhado por um grupo de pacientes e que é susce-
tível de observação, registro, medição, explica-
ção, previsão e controle. 

 
Mito 11  
O advento dos artigos de revisão (informações 

secundárias) e sua crescente popularidade tor-
nam desnecessário que os profissionais gastem 
muitas horas lendo artigos originais (informaçõ-
es primárias) para se atualizarem. 

 
Realidade  
Nesta era de crescimento exponencial das 

publicações biomédicas e de saúde, a capacida-
de do indivíduo de ler com atenção e reflexão e 
absorver informações não mudou. 
Consequentemente, reduzir grandes quantidades 
de informações em pedaços "engolíveis" é essen-
cial para a "digestão" intelectual. 

O refinamento adequado das informações 
publicadas requer exploração crítica, seleção cui-
dadosa, avaliação fiel e síntese verdadeira e com-
preensível. 

Infelizmente, as revisões da literatura médica 
são muitas vezes subjetivas, tendenciosas, cienti-
ficamente inconsistentes, tecnicamente ineficien-
tes e praticamente inúteis. Na verdade, as estra-
tégias para identificar e selecionar informações 
raramente são definidas; as informações coleta-
das são revisadas de forma casual com pouca ou 
nenhuma atenção a uma avaliação sistemática 
da qualidade (validade interna e externa) das 
publicações que compõem a revisão. 

Mais especificamente, os artigos de revisão fre-
quentemente apresentam as seguintes falhas:  

a) as questões (objetivos) da revisão não são 
claramente especificadas;  

b) os métodos de estudo não são descritos;  
c) não é mencionado quais métodos sistemáti-

cos foram utilizados para localizar os artigos ori-
ginais;  

d) nenhuma informação é fornecida sobre os 
critérios exatos usados para decidir quais artigos 
serão incluídos na revisão;  

e) a validade interna dos estudos primários não 
é avaliada;  

f) a validade externa dos estudos primários não 
é avaliada;  

g) não está claro se os métodos de avaliação 
dos estudos primários são reprodutíveis e isentos 
de vieses;  

h) a variabilidade dos resultados dos estudos 
primários não é analisada;  

i) os resultados dos estudos primários não são 
adequadamente combinados (integrados) pela 

meta-análise. As limitações da meta-análise não 
são levadas em consideração: viés de amostra-
gem, informações inadequadas e interpretação 
tendenciosa dos resultados, e  

j) as conclusões dos autores da revisão não são 
suportadas pelos dados dos resultados citados. 

 
Mito 12 
O bom escritor de ciências nasce, não se faz. 
 
Realidade 
É verdade que o ser humano nasce com dife-

rentes graus de talento, aptidão e capacidade 
para o desempenho ou exercício de uma ocupa-
ção. No entanto, não é menos que, além desta 
«dotação inicial», é possível desenvolver -através 
de várias oportunidades de ensino/aprendiza-
gem programadas- competências conceptuais 
(quê e porquê) e técnicas (como) necessárias 
para redigir o relatório de uma investigação ou 
artigo científico com um nível básico de compre-
ensão. Para que essa compreensão aconteça, o 
estilo deve atender aos requisitos de clareza, 
concisão, precisão e sequência (ordem); tudo 
isso com uma linguagem simples, natural e 
culta. 

Pío Baroja, um romancista espanhol da 
Geração de 98, escreveu em A Instituição e o 
Estilo. Memórias: «Na época em que os escrito-
res tiverem uma ideia psicológica de estilo e não 
um conceito grosseiro e gramatical, entenderão 
que o escritor que com menos palavras pode dar 
um sentimento mais exato e completo é o mel-
hor». 

Azorín, escritor espanhol da Geração de 98, 
mestre da naturalidade, da sobriedade e da bre-
vidade dos seus períodos de oração, escreveu: 
«Nisso creio que está a perfeição do estilo, em 
dizer nem mais nem menos o que quer dizer, e 
dizer com exactitude». 

 
Correspondência: Prof. M.A. Bobenrieth Astete. 

Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Apdo. de Correos 2070. 18080 Granada. 
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Motivo de consulta 
 
Paciente do sexo masculino, 76 anos, que com-

pareceu à Unidade de Pé Diabético (UPD) por 
úlcera no pé esquerdo, após amputação do pri-
meiro dedo do pé realizada há 3 meses em seu 
hospital de referência e que, apesar de múltiplas 
curas e antibióticos orais, não consegue curar. 

 
Antecedentes 
 
- HTA e DLP no tratamento médico.  
- Síndrome depressiva sob tratamento médico. 
- DM2 de 12 anos de evolução em tratamento 

com insulina (Lantus 0-0-16, Humalog 4-4-4), em 
acompanhamento pela Endocrinologia de seu 
hospital de referência. Último HbA1C de 8,6%. 

 
Complicações microvasculares 
 
- Retinopatia diabética com descolamento de 

retina que exigiu 4 intervenções cirúrgicas. 
- Nefropatia diabética com macroalbuminúria 

de 756 mg/g. 
- Polineuropatia diabética 
 
Complicações macrovasculares 
 
- Arteriopatía periférica 
 
Exploração física 
 
BEG. NH e NC. Consciente e orientado. 
EEII: sem edema ou sinais de TVP. Ausência 

total de sensibilidades (algésica, barestésica e 
palestina). Pulsos distais presentes. 

 
Processo atual 
 
Úlcera tórpida no leito da amputação do pri-

meiro dedo do pé esquerdo com 1 cm de diâme-
tro e com  bordas 

 
Explorações complementares 
 
Radiografia simples (dorsoplantar e oblíquo 

interno do 1º metatarso): mostra imagem com-
patível com osteomielite (fig. 2 e 2a). 
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Recorrência de úlceras plantares no metatarso.

Sirvent González, M; Riera Hernández, C; Arguedas Amalia; Montano Maribel; Reynaga Sosa, E; 
Alonso Pedrol, N; Viadé Julià, J. 
Equipo multidisciplinar de pie diabético. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona,  
(Barcelona). Espanha.

Fig. 1

Fig. 2



Exame de sangue 
 
12.2x10^9 leucócitos (NS 76%, L 11%, NB 

1%), Hb 9.7 g/dL, 323x10^9 plaquetas, glicose 
89 mg/dL, creatinina 1.07 mg/dL, Na 141 
mmol/L, K 4.1 mmol/L, PCR 21.9 mg/L. 

 
Evolução clínica 
 
Optou-se pela re-amputação do 1º dedo do pé 

esquerdo (figs. 3) para eliminar o foco de osteo-
mielite. Enviamos a peça cirúrgica para cultura 
microbiológica. 

Indicadas curas de poliexanida a cada 24/48 
horas e curativo de semicompressão com enchi-
mento sintético e curativo crepe. Empiricamente, 
foi prescrito antibioticoterapia com Levofloxacina 
750mg/24h + Clindamicina 300mg/8h.  (Figs. 
3a y 3b) 

 
Resultado da cultura: Pseudomonas aeruginosa 

(Gentamicina R, Ciprofloxacina R, Tobramicina R, 
Ceftazidima S, Amicacina S, Piper-tazobactam S). 

 
O tratamento com antibióticos orais foi muda-

do para piperacilina/tazobactam 4 g a cada 8 
horas por 4 semanas por via intravenosa com o 
suporte de nossa Unidade de Internação 
Domiciliar. 
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Fig. 2a
Fig. 3a

Fig. 3b



Após 10 dias, foi observada úlcera ao nível da 
face lateral da cabeça do 5º metatarso com con-
tato ósseo, diagnosticando osteomielite no 5º 
MTT (fig. 4). 

Imediatamente e sob anestesia local, realiza-
mos a ressecção da cabeça do 5º metatarso e 
parte da diáfise afetada (fig. 5). As culturas não 
foram realizadas porque o paciente estava em 
tratamento com antibióticos. 

Fizemos radiografias (dorsoplantar e oblíqua 
interna) (Fig. 7 e 7a), observando a fratura da 
cabeça do 2º metatarso, sinais de osteomielite 
na cabeça do 3º metatarso e a provável fratura da 
cabeça do 4º metatarso, tudo devido à sobrecar-
ga causada por transferência de pressão após a 
remoção da 1ª e 5ª cabeças. 

 

Após dois meses, todas as lesões cicatrizaram. 
Dada a possível transferência de pressão para os 
raios médios, consideramos várias opções para 
reduzir a pressão plantar: 

 
1- Realizar um apoio plantar para distribuir a 

pressão no antepé mais uma tenotomia parcial 
do tendão de Aquiles. 

 
2- Praticar uma osteotomia oblíqua subcapital 

das cabeças 2, 3 e 4 metatarsais. 
 
Infelizmente, nenhuma das opções foi possível, 

pois o paciente deu uma caminhada significativa, 
causando o aparecimento de úlcera plantar na 
cabeça do 3º metatarso (fig. 6), com supuração, 
dor e contato ósseo positivo. 
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Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5



Diante dessa nova situação, optou-se por realizar, também sob anestesia local e por meio de peque-
na incisão dorsal (fig. 8), a ressecção das três cabeças afetadas (2ª, 3ª e 4ª). 
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 7a



As feridas cicatrizaram completamente em 5 semanas. Após 6 meses da última intervenção e 
estando completamente curado, foram realizados descarregamentos dos suportes plantares para evi-
tar recidivas.  

Após um ano, não apresentava nenhum tipo de úlcera ou área sobrecarregada (fig. 10, 10a e 10b). 
Para caminhar usa os suportes plantares e calçados esportivos.
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As amostras foram enviadas para cultu-
ra microbiológica. No mesmo procedi-
mento cirúrgico, foi realizada tenotomia 
parcial do tendão de Aquiles para reduzir 
a pressão no antepé. 

 
O resultado da cultura foi 

Pseudomonas aeruginosa sensível à 
Piperacilina-tazobactam, sendo a pacien-
te internada novamente em regime de 
Hospitalização Domiciliar para duração 
do tratamento intravenoso (quatro sema-
nas), em coordenação com a UPD para o 
controle das feridas. 

 
Terminada a fase aguda (10 dias), foi 

indicada uma bota dinâmica por 12 
semanas para vagar. Radiografias dorso-
plantar e oblíqua interna foram feitas 2 
semanas após a intervenção (Figs. 9 e 
9a). 

Fig. 9 Fig. 9a

Fig. 10

Fig. 10b

Fig. 10a





Tanto a mão quanto o pé do ser humano repre-
sentam um triunfo de engenharia complexa, pri-
morosamente desenvolvida para realizar uma 
série de tarefas. 

 
Nossos braços e pernas são membros penta-

dáctilos: eles têm cinco dedos. 
Quando os primeiros quadrúpedes começaram 

a vir do mar para a terra, 380 milhões de anos 
atrás, alguns tinham até oito dedos, mas o 
padrão familiar de cinco logo se tornou a norma, 
que desde então foi modificado em alguns gru-
pos, como rás e os pássaros. 

Poucas pessoas, exceto estudantes de medici-
na, têm a oportunidade de realizar uma dissec-
ção humana. 

Você pode aprender muito com livros e pales-
tras, mas apenas dissecando o corpo humano 
você pode realmente entender como ele funcio-
na. 

 
Em uma sala especialmente preparada na 

Universidade de Glasgow, o anatomista Quentin 
Fogg dissecou habilmente uma mão e um pé, 
separando-os camada por camada para revelar 
seus segredos mais íntimos. 

 
A mão, estranha e maravilhosa 
 
A mão é uma das peças mais complexas e 

belas da engenharia natural do corpo humano. 
Isso nos dá uma pegada poderosa, mas tam-

bém nos permite manipular pequenos objetos 
com grande precisão. 

Essa versatilidade nos distingue de todas as 
outras criaturas do planeta. 

A mão tem um dos arranjos musculares mais 
estranhos do corpo. 

Seus movimentos são controlados principal-
mente por músculos que não são encontrados na 
mão, mas no antebraço. 

Os músculos do antebraço estão conectados 
aos ossos dos dedos por longos tendões que pas-
sam por um punho flexível. 

Essa musculatura remota dá aos dedos um 
movimento e uma força que não seriam possíveis 
se todos os músculos tivessem que ser conecta-
dos diretamente. 

 
Na verdade, a mão é simplesmente uma mario-

nete ossuda, amarrada por ligamentos e contro-
lada pelo antebraço. 

Mas esse arranjo nos permite fazer muito. Em 
um extremo, está a força impressionante das 
mãos de um montanhista. 

Por meio do uso e treinamento regulares, um 
único dedo pode suportar o peso de todo o 
corpo. 

 
No outro extremo, um pianista de concerto pre-

cisa de grande sutileza, que vem dos músculos 
da mão chamados "intrínsecos". 

Alguns desses músculos controlam especifica-
mente o polegar e o dedo mínimo, enquanto 
outros, como os lumbricais (chamados por sua 
forma de verme), não estão diretamente conecta-
dos aos ossos, mas aos tendões e permitem uma 
maravilhosa sutileza de movimento. 
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Os incríveis membros do ser humano: mãos e pés.

George McGavin. BBC.

A dissecção revela que maravilha  
é uma mão.



A hierarquia dos dedos 
 
Ninguém duvida que o polegar é 

o dedo mais importante. 
Representa 40% das capacidades 
da mão e, portanto, se a perder, o 
cirurgião amputará sem hesitar o 
dedão do pé para substituí-lo, 
sacrificando uma parte do corpo 
por um bem maior. 

 
Mas de que dedo alguém pode-

ria ficar sem, se necessário? 
 
Achei que o dedo mínimo seria 

dispensável, mas, como me expli-
cou o cirurgião Donald Sammut, é o 
dedo mais importante, depois do polegar. 

Curiosamente, o dedo que pode ser dispensado 
com o mínimo de inconveniência é o dedo indica-
dor. Ele pode ser incluído ou excluído de tudo o 
que fazemos com nossas mãos. 

 
Pele especializada 
 
Como saber se algo é liso ou áspero, úmido ou 

seco, quente ou frio? 
A pele da ponta dos dedos é altamente especia-

lizada. Se você cortar a gema ao meio, verá célu-
las fechadas de gordura, que atuam como uma 
almofada protetora para o enorme número de 
terminações nervosas embaixo. 

 
Existem quatro classes principais de recepto-

res de pele e eles respondem à luz, pressão pro-
funda, toque, dor e temperatura. 

As unhas também desempenham um papel 
crucial. Se você não tivesse uma estrutura rígida 
para fazer pressão, não seria capaz de avaliar 
com que firmeza agarrar qualquer coisa. 

 
À primeira vista, a mão pareceria uma parte 

mais interessante de nossa anatomia do que os 
pés, mas o cirurgião Kartik Hariharan me mos-
trou que as extremidades inferiores são igual-
mente complexas. 

 
Grandes forças 
 
Composto por 26 ossos, 33 articulações, 19 

músculos e 57 ligamentos, o pé é uma das pou-
cas peças da anatomia que compete com a mão 
em complexidade. 

 
Nossos pés precisam ser fortes o suficiente 

para suportar algumas das maiores forças expe-
rimentadas pelo corpo, ao mesmo tempo em que 
são capazes de movimentos tão requintados 
quanto a pirueta de uma bailarina. 

De muitas maneiras, é graças aos pés que des-
envolvemos mãos tão extraordinárias. 

A capacidade de andar ereto significava que os 
primeiros humanos eram capazes de cobrir gran-
des distâncias com eficiência, mas também dei-
xava suas mãos livres para desenvolver sua ana-
tomia e habilidades únicas. 

A dissecção revelou que a pele do pé é grossa 
e resistente e sob o calcanhar há uma almofada 
de gordura especializada, embalada como plásti-
co-bolha para amortecer e distribuir o peso do 
corpo. 

No centro do pé está o arco. Os metacarpos 
criam espaço para uma forte rede de músculos e 
ligamentos com um papel vital. 

 
Eles absorvem as forças criadas quando 

alguém anda ou corre. Mas o arco também atua 
como uma mola; armazenar e liberar energia 
quando alguém é impulsionado com os dedos. 

Hoje corremos com sapatos acolchoados e tal-
vez seja por isso que tendemos a apoiar os cal-
canhares em primeiro lugar. 

Assim corremos o risco de lesionar as nossas 
articulações, uma vez que o impacto percorre as 
pernas. 

Corredores descalços fazem contato com a 
planta do pé, e o arco então dissipa a energia do 
impacto. 

 
Quero ser dilacerado 
 
Andar exclusivamente sobre dois membros é 

relativamente raro no reino animal. 
Ficar de pé parece um ato simples, mas não é. 

Muitas coisas acontecem para que fiquemos em 
pé. 

A propriocepção é o sentido que nos diz em 
que parte do espaço estão as várias partes do 
nosso corpo. 

Mesmo com os olhos fechados, podemos tocar 
o nariz com qualquer dedo. Os órgãos sensoriais 
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Nossos pés e mãos são obras-primas da engenharia.



em nossos músculos e articulações se comuni-
cam com o cérebro quando e exatamente onde 
nossos membros estão se movendo e quão ten-
sos os músculos precisam estar. 

 
É esse sistema de feedback contínuo entre o 

músculo e o cérebro que detecta as mudanças 
mínimas que nos permite manter o equilíbrio. 

Nossas mãos e pés são maravilhas biomecâni-
cas. Mais do que qualquer outra peça da anato-
mia, eles são o que nos tornou uma espécie tão 
bem-sucedida. 

 
Eles nos permitiram deixar a África para colo-

nizar o planeta e dominar o mundo natural. 
 
Nunca olharei para minhas mãos ou pés da mesma maneira e, em vez de deixar meus restos mor-

tais apodrecerem no subsolo ou serem cremados, vou doar meu corpo para uma faculdade de medi-
cina para que alguém possa aprender com a experiência única de me dilacerar. 
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