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Andava um tanto desgostoso com a medicina 
e com o ensino da medicina, o nosso amigo e 

colunista Kurt Kloetzel. Um de seus maiores prazeres era 
ensinar, ouvir as inquietações dos estudantes de medicina, 
apoiá-los em suas investigações. “A melhor maneira de 
aprender consiste em ensinar aos outros”, escreveu.1 Mas 
ultimamente ressentia o distanciamento dos alunos dos 
pacientes e do humanismo próprio da medicina. Reclamava: 
“Eles não têm curiosidade! Não põem a mão nos doentes, 
mal conversam com eles...” A comunidade médica e cien-
tífica, nacional e internacional, perdeu, em 5 de agosto, 
esse grande professor, Kurt Kloetzel, vítima de uma crise 
de insuficiência respiratória.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), o professor criou, em 1978, o Departamento 
de Medicina Social, e ajudou a organizar a rede de atenção 
primária à saúde na cidade.2 O nome — medicina social 
— a se dar a essa área de estudo e do cuidado médico era 
uma preocupação para Kurt, que ultimamente discutia o 
uso do termo “medicina preventiva”. Apesar de ter escrito 
com esse título uma das mais importantes obras a respeito 
na literatura brasileira (“As Bases da Medicina Preventi-
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Quadro. Livros publicados por Kurt Kloetzel
As Bases da Medicina Preventiva (Edart; 1973)

Higiene Física e do Ambiente (Edart; 1974)

Clínica Médica: Raciocínio e Conduta (EPU; 1975)

Raciocínio Clínico (Edart; 1977)

Febre: Diagnóstico Diferencial (Cultura Médica; 1983)

O que é Medicina Preventiva (com outros autores, Brasiliense; 1984)

A Questão do Controle de Natalidade (Brasiliense; 1985)

O que é Contracepção (Brasiliense; 1986)

O ABC do Charlatão (Mandacaru; 1988)

O que é Superstição (Brasiliense; 1990)

O que é Meio Ambiente (Brasiliense; 1993)

Medicina Ambulatorial (EPU; 1999) 

va”, de 1973), vinha discutindo com nossos editores que 
o termo “estava meio fora de moda”, para dizer o menos. 
Pregava uma ampliação das atribuições da prevenção em 
medicina; algo que, a se pensar bem, poderia se chamar 
mesmo de medicina social; e, mais recentemente, insistia 
no abandono do termo “medicina preventiva” como um 
compartimento, uma especialidade. “Não rejeito os obje-
tivos defendidos pela Medicina Preventiva”, escreveu ele 
este ano, “só discuto sua exclusividade”.3

Esse pensamento pró-multidisciplinariedade era 
bem condizente com a personalidade desse engenheiro, 
médico clínico, pesquisador, professor, voraz leitor e escri-
tor (publicou mais de 10 livros – ver Quadro) e jardineiro 
nas horas vagas. Sua postura era humanista e solidária ao 
extremo: Kurt considerava como sua obrigação conseguir 
aqui um vidro de remédio, ali um exame de raios X para 
um paciente mais necessitado. Aposentado desde 1993, 
ainda acompanhava consultas clínicas com os estudantes 
da UFRGS, chegando a visitar pacientes em suas casas, 
nas áreas mais carentes de Pelotas. Os doentes sabiam que 
podiam contar com ele. (Deram ao alemão*1 de Hamburgo 
o título de Cidadão Pelotense, em 20034).

As comunidades também. Gameleira, em Pernam-
buco, foi a primeira: para lá foi Kurt em 1956, com mulher 
e dois filhos, recém-formado em Medicina (depois de ter 
trabalhado como engenheiro no Hospital das Clínicas, 
entre outros lugares). Morava junto da população de 15 
mil habitantes, que tratava sozinho sem grandes recursos, 
nem para o transporte dos casos mais graves (são várias 
as histórias de caronas em carrocerias de caminhão para 
Recife, a 90 km dali). 

Entre 1956 e 1964, trabalhou e doutorou-se na 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no 
Departamento de Parasitologia — e o doutorado era um 
ícone da personalidade irreverente de Kurt, orgulhoso por 
ter obtido uma nota 7 e sair vitorioso com a aprovação de um 
trabalho em que propunha o não-tratamento de parte dos 

* A letra “e” adicionada ao Klotzel (tornando-o Kloetzel) era, no entanto, uma tentativa de preservar a pronúncia fechada do sobrenome, em oposição ao abrasileirado “Klótzel”. 
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pacientes de esquistossomose. Morou também nos Estados 
Unidos em duas ocasiões, em que atuou na Universidade 
de Chicago, fez várias visitas à África, como consultor da 
Organização Mundial de Saúde, e retornou ao Brasil em 
1965. Foi consultor do Ministério da Saúde brasileiro, que 
lamentou publicamente a morte do sanitarista.5 Ensinou 
Medicina Preventiva na Universidade de Mogi das Cruzes 
(SP) e exerceu a profissão também em Londrina (PR) e em 
Jundiaí (SP). Durante toda a vida profissional, sempre se 
preocupou em publicar: dezenas de papers resultantes de suas 
pesquisas em saúde pública, infectologia e medicina social, 
livros, artigos em jornais, palestras, aulas, debates. 

Jamais deixou de se pensar brasileiro. Abriu mão da 
cidadania alemã. A conclusão de uma publicação sua no 
Diário Popular de Pelotas serve para resumir seu pensamento 
e atuação médica e política: “Respeitamos a ciência, mas 
sem um ingênuo deslumbramento, visto que mudança e 
progresso são coisas diferentes. No que diz respeito aos 
direitos do cidadão, estes incluem, sem dúvida, a disponi-
bilidade de profissionais competentes e interessados. Mas 
não lhe cabe, em hipótese alguma, reclamar a falta deste 
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ou daquele procedimento, diagnóstico ou terapêutico, só 
porque dele ouviu falar, pela tevê, pela revista ilustrada, 
pela boca da comadre”.6 

O corpo do professor Kurt Kloetzel foi velado em 
Pelotas e cremado em Porto Alegre.7 Mas seu epitáfio 
está num livro. Em “O que é contracepção”, Kurt encerra 
sua biografia, no final do livro, dizendo: “Meu epitáfio 
deverá rezar: ‘Procurou sarna para se coçar. E foi o que 
mais encontrou’”. 
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