
o 
a, 
a, 
.... 

o 
a: 
10 
:!E 
w 
N 
w 
e 

g 
ti> 
o 
o 
N 



EDITORIAL 

FACTOS 

MARCANTES 
No último editorial, da revista distribuída em fins de Dezembro, prometi que faria um balanço dos acon

tecimentos do ano de 1990. É isso que faço agora, ainda que de modo resumido, pois dentro em pouco será escrito 
o Relatório de Actividades do Conselho Nacional Executivo para ser apresentado no Plenário dos Conselhos
Regionais. No entanto, e sem querer entrar no pormenor que esse documento terá de relatar é oportuno recordar
alguns factos marcantes do ano findo. O mais significativo, e que de alguma forma condicionou toda a actividade
futura, foi o aparecimento de um novo titular da pasta da Saúde. Desenharam-se, então, formas de relaciona
mento e diálogo. Não desejo insistir em factos desagradáveis do passado, mas a verdade é que o diálogo anterior
mente ensaiado resultou sempre em prejuízo para a Saúde e para os médicos.

A Ordem dos Médicos não tem, nem deve ter, a pretensão de obter acordo em tudo, e muito menos, de 
liderar a política de Saúde do nosso País. Mas o diálogo instituído em 1990 foi aberto, foi fácil e em alguns aspec
tos, extremamente útil e produtivo. Efectivamente, o ano começou mal com a apresentação à Assembleia da 
República de uma Lei de Bases da Saúde que foi aprovada na generalidade. Algum tempo depois, já em Março, 
foi publicado o Decreto 73/90 que nunca teve o acordo da Ordem apesar de ter sido discutido pelo Ministério com 
outras instituições médicas. 

A oposição frontal da Ordem dos Médicos à redacção da Lei de Bases da Saúde foi rapidamente transmi
tida ao novo Ministro. Com habilidade política por parte do Dr. Arlindo Carvalho, estabeleceu-se um relaciona
mento com o grupo parlamentar do PSD com quem o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos teve 
várias reuniões. Conseguiu-se modificar substancialmente essa Lei na qual foram introduzidas grandes alterações. 
A única Base que não foi possível alterar completamente foi a 31, n.º 3, que, mesmo assim, sofreu as alterações 
possíveis nesta altura, mas com importância que veio a reconhecer-se depois. 

O clima das negociações foi de respeito mútuo e abertura ao diálogo franco. Julga-se até que alguns dos 
aspectos mais gravosos do texto do Decreto 73/90 poderão ser alterados favoravelmente para a Saúde e, portanto 
também para os médicos. 

O único Diploma legal publicado este ano que não teve o acordo da Ordem dos Médicos é o que se rela
ciona com a Clínica Privada nos Hospitais Públicos. A regulamentação desse Diploma poderá, no entanto, torná
lo aceitável na generalidade e, até, revelar o lado positivo de certos aspectos da sua aplicação. 

O problema dos Genéricos foi totalmente aceite pelo Ministério da Saúde e o documento legal que será 
aprovado não vai provocar qualquer reacção adversa. Além disso é assunto que fica diluído no «Estatuto do 
Medicamento» que datava de 1931 e foi reformulado. 

Guardo para o fim a questão que parece mais grave actualmente. Refiro-me à titulação das Especialidades. 
Já no princípio de 1991 foi publicado o Decreto-Lei que elimina o exame final do Internato das Especialidades. Há 
opiniões diversas entre os Médicos e uma percentagem relativamente importante seria favorável à existência de um 
exame a nível nacional, obrigatório, do tipo do exame da Especialidade da Ordem dos Médicos. Há outros médi
cos, porém, que defendem a avaliação contínua do Internato. Corresponde ao que se passa em todos os países do 
Mundo onde, de facto, não existe exame final na formação de Especialistas. Terá de se concordar que a avaliação 
contínua é difícil de regulamentar mas, de qualquer forma, essa alternativa ao exame final não será para aplicação 
imediata. Só depois de bem estudada é que se aceitará a pura e simples substituição de um exame por uma avalia
ção contínua competente e eficaz. Este assunto será certamente ventilado em pormenor no Plenário dos Conselhos 
Regionais e não parece que deva ser tratado num curto editorial. 

Procurei exclusivamente fazer um rápido resumo factual dos acontecimentos do ano, baseado especial
mente na relação Ministério da Saúde / Ordem dos Médicos. 

/ 

ORDEM DOS MÉDICOS - 3



• 
� 

1 
'· ,-;-

f;!(j J. 

-. 

'-. • 

• 
r 

·.- 'tt 

REVISTA 

Director 

Manuel E. Machado Macedo 

Redactores 

Bernardo Teixeira Coelho 

José Carlos Couto Soares Pacheco 

Rui de Melo Pato 

Manuel António Leitão da Silva 

Fernando Costa e Sousa 

José Germano Rego de Sousa 

DEZEMBRO 90 

Depósito Legal n. º 7421/85 

Propriedade, Admlnlstraçio e Redoeção: 

Ordem dos Médicos 
Avenida Almirante Reis, 242, 2. º Esq. 

Telef. 805412 - 1000 LISBOA 

Preço avulso: 200$00 

PUBLICAÇÃO MENSAL 

27 500 exemplares 

Execuçio grUlca: 

Sogapal, Lda. 
Casal da Fonte/Porto de Paiã 

Telefs. 4790142/49 - 2675 ODIVELAS 

4 - ORDEM DOS MÉDICOS 

SUMÁRIO 

OPINIÃO - «Carta aberta ao Ministro da Saúde», 
artigo do Prof. Gentil Martins. Em causa, o Sistema 
Convencionado, «o melhor, porque socialmente mais 
justo e com melhor custo/benefício». 

(pág. 6) 

ACTUALIDADE - «Discurso de Jean Hambur
ger pa�a a sua recepção como Doutor «Honoris 
Causa» da Universidade do Porto. 

(pág. 8) 

NOTÍCIAS (pág. 15) 

DOSSIER - «La Medicina Portuguesa en los Des
cubrimientos Americanos». Trabalho dos Drs. Fran
cisco Guerra e Ma. Carmen Sanchez Tellez, apresen
tado no VII Congresso Nacional de Medicina. 

(pág. 19) 

BENEFÍCIOS SOCIAIS (pág. 27) 

lnf 

P. 

e 

INFAR 



OPINIÂO 

Carta aberta 

ao Ministério da Saúde 
Ultimamente nem o Governo nem as Organizações Médicas (Ordem e Sindica

tos) parecem prestar atenção significativa ao Sistema Convencionado, limitando
-se à dicotomia Privado-Estatal. 

Sabe-se que o Sistema Convencionado - o melhor, porque socialmente mais 
justo e com melhor custo/benefício - só pode sobreviver quando praticado com 
sentido de justiça e não apenas com a intenção de economizar no que não é 
comerciável: O Acto Médico . 

• PROF. GENTIL MARTINS

Comparando os valores praticados 
pelos vários Subsistemas de Saúde 
(entre os quais o Estatal) nos últimos 
dez anos em relação a Consultas e a 
Intervenções Cirúrgicas, com as taxas 
de inflação no mesmo período, facil
mente se verifica a degradação pro
gressiva dos honorários Médicos. 

Qual tem sido o Subsistema que por 
princípio actualiza, no início de cada 
ano, regularmente, os valores a pagar 
aos Médicos? Até hoje infelizmente 
nenhum. 

E se alguns parecem fazer um 
esforço relativo de actualização, a ver
dade é que é sobretudo ao nível do 
Estado, ou seja, das Administrações 
Regionais de Saúde, que a situação se 
mostra particularmente gravosa e imo
ral. 

Há vários anos que o Estado man
tém o mesmo valor dos honorários 
para Consultas e outros Actos Médi
cos pagos aos Especialistas, actuando 
estes no seu consultório privado, com 
consultas marcadas e atendimento per
sonalizado, recebem 785$00 (dos quais 
70$00 pertencem ao doente, como taxa 
moderadora). Ora isto acontece ao 
mesmo tempo que a Portaria 409/90 
de 31 de Maio, estabelece que uma 
Consulta Especializada num Hospital 
do Estado vale 2.000$00 e agora 
informa que os valores estabelecidos 
são valores reais ou mesmo inferiores a 
eles. 

Se nos reportarmos a uma Consulta 
de Urgência (que feita no Consultório, 
não tem qualquer aumento) vemos que 
pela P,ortaria, ela sobe para 4.500$00 
(atendimento em qualquer «Banco» 
Estatal) e então a discrepância é ainda 
mais flagrante e até paradoxal. 

Tudo isto se agrava ainda se tomar
mos em consideração que, dos paga
mentos feitos pelas Administrações 
Regionais de Saúde, o Estado vai 
ainda tirar até 400Jo, em IRS. 

Vale também a pena fazer notar 
que, impondo as Administrações 
Regionais de saúde grande rigor nas 
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Acreditamos numa 
Sociedade evoluída e 
solidária e em 
particular no campo 
da Saúde, o objectivo 
não se pode limitar 
apenas a economizar 
e a evitar 
desperdícios, mas terá 
de ter como 
prioridade os 
melhores Serviços 
possíveis, 
remunerados com 
justiça. 

datas de entregas de facturas (uma vez 
fomos obrigados a pagar multa para 
podermos receber o que nos era 
devido, porque tinha entrado na ARS 
com um mês de atraso) os pagamentos 
devidos aos Médicos são feitos regra 
geral, com vários meses de atraso 
sobre o estipulado nos Contratos-Tipo 
e sem quaisquer juros de mora. 

E que dizer quando responsáveis de 
Subsistemas de Saúde entendem que 
em relação ao definido no Código de 
Nomenclatura e Valor Relativo de 
Actos Médicos proposto pela Ordem 
(que infelizmente nem todos os Subsis
temas utilizam) não haverá que consi
derar suplementos de honorários por 
Actos Médicos efectuados em urgên
cia, em sábados, domingos, feriados 

ou períodos nocturnos e nomeada
mente cirurgia. 

Qualquer «trabalhador» quando 
actua fora das suas «horas normais 
trabalho» recebe suplementos horários 
que vão até 200% ou 300% (horas 
nocturnas de domingos e feriados). 
Será privilégio dos Médicos o conti
nuarem a não terem direito a tais 
suplementos, quando exercem a sua 
profissão nas chamadas «horas incó
modas». 

Esperamos que os responsáveis dos 
Subsistemas e muito especialmente o 
Ministério da Saúde analisem estes 
considerandos e não deixem a curto 
prazo de corrigir as anomalias citadas. 

Acreditamos numa Sociedade evo
luída e solidária e em particular no 
campo da Saúde, o objectivo não se 
pode limitar apenas a economizar e a 
evitar desperdícios, mas terá de ter 
como prioridade os melhores Serviços 
possíveis, remunerados com justiça. 

Concluindo: Não tem o Ministério 
da Saúde vergonha de pagar 785$00 
por uma Consulta Especializada nu 
Consultório (valor aos quais o Estad 
ainda irá eventualmente tirar até 40% 
de IRS) ao mesmo tempo que define 
um valor mínimo dessas mesmas Con
sultas nos seus Serviços a 2.000$00 e 
4.500$00? 

O Sistema Convencionado, aliando 
a liberdade de escolha do doente a cus
tos controlados e a desburocratização 
que normalmente implica o Sistema 
Estatal, pressupõe um acordo entre 
Parceiros de igual dignidade: os que 
prestam Serviços e os que se responsa
bilizam pelo seu pagamento (nomea
damente em nome de terceiros, que 
pagaram os prémios do seu «Seguro». 

Como se poderá compreender o 
silêncio, quer do Ministério quer das 
Organizações Médicas, Ordem e Sindi
catos, a este respeito? Não se estará 
esquecendo a verdadeira finalidade da 
Medicina - a defesa da saúde das 
populações e dos Direitos dos Doen
tes? 



ACTUALIDADE 

Jean Hamburger 

DOUTOR <<HONORIS CAUSA>> 

DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

DISCURSO DE JEAN HAMBURGER PARA A SUA RECEPÇÃO COMO 
DOUTOR «HONORIS CAUSA» DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

• JEAN HAMBURGER

Permitam-me, antes de mais, manifestar a minha alegria por me encontrar 
aqui. Conhecem os laços privilegiados que unem Portugal à França. Senti sempre 
que o espírito que sopra no vosso país é semelhante ao que sopra no meu. 
Tinham, aliás, escolhido a língua francesa como língua de estudo obrigatório na 
escola (e ficámos um pouco tristes ao saber que já assim não é). 

Neste Portugal que amamos, a 
cidade do Porto e a sua Universidade 
têm um lugar particular. O Porto que 
deu o seu nome a Portugal e que foi a 
sua capital durante tantos séculos. O 
Porto, com a sua bela insígnia de 
«Cidade antiga, mui nobre, sempre 
leal e invicta». Não admiramos apenas 
a beleza desta cidade, mas também a 
riqueza do fervilhar intelectual que a 
enobrece. Sabem, sem dúvida,. que, 
em 1986, quando Portugal aderiu ao 
Mercado Comum Europeu, os france
ses mostraram uma grande alegria e 
encararam este acontecimento como 
uma vitória pessoal. 
- Sinto-me, portant� muito orgu::

lhoso pela honra que hoje me conce
dem. E, já que me pedem para dizer
algumas palavras, gostaria que reflec
tíssemos conjuntamente sobre os pro
gressos fantásticos que a biologia e a
medicina conhecem de há algumas
dezenas de anos para cá, certamente
em maior número do que desde as ori
gens do mundo. A imagem que temos
do homem, da sua história, da sua
vida, das suas fraquezas e das suas for
ças foi profundamente modificada.
Chegou, indubitavelmente, o mo
mento de colocar a questão: será que
estes progressos explosivos dos nossos
conhecimentos biológicos fornecem
alguma informação sobre a condição
humana? _Poderão eles trazer uma
nova luz ao nosso destino humano, ao,
estado actual do mundo e às dificul
·dades que a comunidade humana en
frenta para encontrar o seu justo equi
líbrio, enfim, aos rem:idios possíveis?

Vejamos, antes do mais, a situação
em que nos_ encontramo�. Guerras nos
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Antes da chegada do 
homem, a regra era 
simples, era uma 
submissão, uma 
obediência passiva de 
todo o ser vivo a um 
modo de vida 
imposto e transmitido 
por via hereditária, 
costumes estritamente 
submetidos a 
comandos genéticos. 

quatro cantos do mundo. Atentados 
criminosos e cegos. Raptos de reféns, 
fanatismo que se apodera de popula
ções inteiras. Por todo o lado, a intole
rância. Laboratórios secretos estu
dando armas químicas ou bacteriológi
cas. Reservas de bombas atómicas dez 
vezes superiores ao que seria suficiente 
para destruir toda a vida sobre a 
Terra. A inacreditável auto-destruição 
humana pelo álcool e pelas drogas. A 

fome que mata todos os anos milhões 
de homens, mulheres e crianças. Dir
-se-ia que o homem, dotado de mais 
inteligência e lucidez do que qualqu 
outro ser vivo, enlouqueceu, já par 
não dizer que se transformou num sui
cida. 

Para explicar uma evolução tão 
grave, a reflexão biológica leva a pro
por uma hipótese, que talvez conside
rem revolucionária e inesperada. Esta 
hipótese consiste em supor que o 
período crítico actual era previsível, 
que ele representa uma espécie de des
tino, que ele é a consequência inevitá
vel dos caracteres inscritos no patrimó
nio genético dos homens. Que a única 
hipótese de resistir a esta fatalidade e 
de poder subir a encosta natural e 
escorregadia, que ameaça arrastar-nos 
para catástrofes, é, enfim, tomarmos 
consciência clara deste processo. 

Permitam-me que lhes lembre os 
começos da aventura humana. A vida 
sobre a Terra data de há quase quatro 
biliões de anos. Durante cerca de qua
tro biliões de anos, antes do aparec· 
mento do Homem, milhões de espéci 
vegetais e animais já pululavam e pros
peravam sobre o nosso planeta. Só 
muito depois é que o Homem apareceu 
nesta história: há duzentos mil anos, o 
Homo Sapiens e, só há quarenta mil 
anos, o Homo Sapiens Sapiens, com o 
qual nos identificamos. Quarenta mil 
anos numa história de quase quatro 
biliões de anos não representam mais 
do que a milionésima parte do tempo 
decorrido. Por outras palavras, se con
tássemos a história da vida sobre a 
Terra, condensando-a num espaço de 
vinte e quatro horas, o homem só teria 
aparecido durante o último segundo 
destas vinte e quatro horas. Mas esta 
aparição do homem vai alterar as 
regras do jogo. Pela primeira vez, uma 
espécie viva vai revoltar-se contra as 
leis naturais da vida que reinavam 
desde as origens. 

Antes da chegada do homem, a 
regra era simples, era uma submissão, 



uma obediência passiva de todo o ser
vivo a um modo de vida imposto e
transmitido por via hereditária, costu
mes estritamente submetidos a coman
dos genéticos. E, nestes costumes,
nada que se assemelhe a qualquer espé
cie de respeito pelo indivíduos, a qual
quer ideia de justiça, a qualquer re
volta contra o sofrimento e a morte. O
louva-a-deus fêmea foi condicionado
para matar o macho, logo após ter
acasalado e ninguém se preocupa com
isso. O acaso duma mutação que
introduz duas rainhas em vez de uma
num enxame de abelhas é imediata
mente seguido pelo assassinato do
insecto que está a mais, e ninguém diz
nada. O antílope portador da mínima
deficiência na sua capacidade de corre
dor é mais depressa apanhado e morto
pelo leão: fala-se da desigualdade,
mas, com toda a certeza, não de injus
iça. Nenhum desses seres vivos está,

aliás, armado para enunciar qualquer
juízo. Tudo para defender a espécie,
nada para o indivíduo. Eis como pode
ríamos resumir as leis naturais da vida,
antes da chegada do Homem, leis que
permitiram, sem dúvida, não só o nas
cimento e a sobrevivência de milhões
de espécies vivas, mas também a sua
coexistência na Terra, num equilíbrio
demográfico quase milagroso.

E, finalmente, aparece o Homem,
numa aparição muito recente, como já
referi: somos, na verdade, os últimos a
chegar ... , mas, mal chegámos, de
pressa nos atirámos ao trabalho. A
espécie humana era a primeira espécie
viva a ver-se dotada não só duma incrí
vel inteligência, fonte de poder, - isto
é, do poder de criar importantes revo
luções - mas também deste surpreen
dente universo espiritual com que cho
cam as leis biológicas até então em vi
gor e que nos inspira o desejo maravi
lhosamente empolado -relativamente
às leis biológicas - de respeitar o indi
víduo, de cuidar dos seus sofrimen
tos, de recusar a sua morte prematura,
de corrigir as desigualdades flagrantes,
de inventar o conceito de assistência às
pessoas em má situação, de reprovar a
crueldade e de denunciar a injustiça.

O empreendimento era audacioso e
nobre o desígnio. Tratava-se, em
suma, de combater o natural. E, bem
entendido, não se viola impunemente
leis biológicas naturais, com milhões
de séculos de idade. A Medicina ofe
rece disso um bom exemplo: nasceu da
revolta do Homem contra a injustiça
da doença e da morte prematura, que
são, porém, factos da Natureza capa
zes de evitar o excesso de população
das espécies atingidas. A Medicina e a
higiene começaram a vencer a cruel
dade das coisas:· elas conseguiram con
trolar a mortalidade infantil (há um
sé_culo atrás, um quarto das crianças

ACTUALIDADE 

O desafio está nisto 
mesmo. Por um lado, 
não se deve recuar 
um milímetro na 
nossa luta contra a 
doença e a morte 
prematura. Por 
outro, é preciso que 
essa luta, que é a 
honra do Homem, 
não nos leve a 
transgredir 
perigosamente as leis 
naturais de 
estabilidade 
demográfica; 
compete-nos manter 
um equilíbrio 
razoável das 
populações humanas. 

morria no primeiro ano de vida; hoje,
menos de um por cento), elas duplica
ram largamente as expectativas de vida
do Homem (menos de trinta e um anos
há três séculos, mais de setenta hoje).
Mas, pela mesma razão, elas alteraram
o equilíbrio demográfico: um bilião de
homens sobre a Terra em 1830, mais
de cinco biliões hoje. E uma pirâmide
de idades completamente modificada,
com uma população idosa muito mais
importante: o número de octogenários
quadriplicou nos últimos cinquenta
anos. Enfim, a Medicina corre o riscó
de disseminar anomalias genéticas no
património hereditário humano, per
mitindo àqueles qúe delas são porta
dores atingirem a idade da procriação.

A natureza vinga-se destas perturba
ções. A invasão humana progressiva
de uma terra cuja superfície e cujas
fontes de rendimento não são ilimita
das levanta problemas preocupantes.
Não tanto em regiões como a Europa
ou os Estados Unidos, onde o
aumento demográfico é fraco, mas
povos, com muito menos recursos,
aumentam o seu número com uma
enorme rapidez: prevê-se que a popu
lação da África aumente mais de 30% ·
nos próximos dez anos. A partir disso,

• 
a m1sena e a fome apossam-se de
amplos domínios. Calcula-se que, no
momento actual, vários milhares de
homens, mulheres ou crianças morrem
todos os dias de sub-nutrição. Além
disso, os biliões de seres humanos que
povoam a Terra consomem rapida
mente os recursos não-renováveis que
lhes oferece o solo. Segundo alguns
'investigadores, as fontes de combustí
veis secarão em menos de um século e
)as terras aráves estarão esgotad_as den
,tro de cento e cinquenta anos. E possí
'vel que estas previsões sejam dema
siado pessimistas. Mas não se pode
negar que, ao duplicar, pelo mais
nobre dos desejos, a duração da vida
humana, ao lutar, com a mais nobre
das intenções, contra a doença e a
morte, o Homem contribuiu para
aumentar dez vezes a população mun
dial, violando os equilíbrios demográ
ficos naturais e criando, assim, todas
as condições que favorecem o sofri
mento e a morte.

O desafio está nisto mesmo. Por um
lado, não se deve recuar um milímetro
na nossa luta contra a doença e a
morte prematura. Por outro, é preciso
que essa luta, que é a honra do
Homem, não nos leve a transgredir
perigosamente as leis naturais de esta
bilidade demográfica; compete-nos
manter um equilíbrio razoável das
populações humanas. Em teoria,
temos o poder de conciliar estas exi
gências antagónicas, já que os investi
gadores oferecem hoje diversos meios
de controlo dos nascimentos. Mas a
experiência prova quanto é árdua a
aplicação destes meios. Tudo se passa
como se eles fossem de aplicação fácil
somente nas regiões que deles não
necessitam. São encorajadoras algu
mas experiências levadas a cabo em
países pobres, grandes e gravemente
ameaçados, mas é evidente que se trata
de batalhas muito difíceis. E o mesmo
acontece em muitos outros domínios.
Reconciliar as nossas aspirações mais
elevadas com a resistência tenaz das
leis biológicas de sobrevivência é sem
pre uma autêntica luta. Parece-me que
ela se tornou hoje prioritária.

Assim, as paixões mais generosas do
Homem· levantam problemas muito
mais espinhosos do que à primeira
vista se poderia pensar. E, é claro,
outras paixões exactamente contrárias
aumentam ainda mais a dificuldade: a
paixão pelo poder, o egoísmo, a
inveja, a agressividade, a tentação pela
animosidade e, até, a paixão de des
truir. Uma rede de paixões tão bem
tecida geneticamente em nós que per
manece imutável de um século para o
outro, apesar das mudanças de cená
rio.

Uma fonte evidente de desequilíbrio
enraíza-se, portanto, no Homem, no
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encontro de uma inteligência activa 
com paixões imutáveis. Deste modo, 
no destino dos seres humanos, estava 
inscrita, desde a origem, uma encosta 
escorregadia, com o risco de desembo
car em calamidades e aflições. Os 
homens possuem em si próprios os 
genes da sua marcha em direcção a 
tempos difíceis. 

F el izmente ,  na condição do  
Homem, também há  tesouros de inte
ligência e de vontade, seguramente 
capazes de aceitar este desafio e de 
subir novamente a encosta. 

Uma das chaves da vitória parece
-me residir na tomada de consciência 
por todos deste desafio. O Homem 
está implicado num gigantesco com
bate, mas, na maior parte dos casos, 
ignora-o. O problema é, em grande 
parte, de origem informativa. 

Os meios de comunicação poderiam 
desempenhar, nesta informação, um 
papel de relevo. O poder que eles 
adquiriram em todo o mundo, e em 
particular o poder da televisão, seria 
capaz de transformá-los, actualmente, 
em preciosos aliados do empreendi
mento. Não estou muito certo de que 
eles compreendam sempre isso como 

. seria de desejar. Não conheço a situa
ção em Portugal, mas, nos outros paí
ses da Europa e nos Estados Unidos, 
lamento ser obrigado a dizer que a 
televisão apresenta muito mais séries 
policiais, onde se assiste a belos crimes 
de todos os géneros, do que informa
ções biológicas, onde se conhecesse a 
vida, as suas maravilhas e os seus peri
gos. 

É, sobretudo, na criança que as ima
gens da televisão penetram mais pro
fundamente. Sabemos agora que as 
estruturas do cérebro estão longe da 
perfeição à nascença; elas vão-se cons
truindo ainda durante muito tempo. O 
futuro dos homens dependerá talvez 
do que as emissões televisivas inculca
rem no cérebro das crianças e dos ado
lescentes, assim como do ensino que 
receberem na escola. Julgo que, no 
período crítico atingido nos nossos 
dias pela humanidade, nada é mais 
importante do que a introdução no 
ensino de todas as informações possí
veis sobre a história da vida, a aven
tura humana e as razões das dificulda
des actuais. Mas sobre o ensino nada 
mais direi. Nesta magnífica Universi
dade do Porto e perante os senhores, 
grandes educadores, não cairei no ridí
culo de especificar as virtudes necessá
rias nesse domínio. 

Ser professor nos nossos dias é tal
vez a mais bela profissão do mundo, 
mas é igualmente a que maior peso de 
responsabilidade tem. 

Faculdade de Medicina do Porto. 
21 de Dezembro de 1990. 
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JEAN HAMBURGER 

Tendo nascido em Paris, em 15 de 
Julho de 1909, filho de pai holandês e 
de mãe francesa, Jean Hamburger fez 
estudos científicos na Sorbonne, 
seguidos de estudos médicos na 
Faculdade de Medicina de Paris. De 
1956 a 1983, foi médico do Hospital 
Necker e Professor de Clínica Nefro
lógica da Faculdade, exercendo 
simultaneamente as funções de Direc
tor não só do Laboratório de Investi
gação do I.N.S.E.R.M. sobre as 
doenças do rim (Unidade U25), como 
também de um laboratório consa
grado à imunologia do enxerto (L.A. 
122 do C.N.R.S.). Foi Presidente da 
Sociedade Internacional de Trans
plantação (1968-1970). Fundador e 
Vice-Presidente da Fundação para a 
Investigação Médica Francesa. Presi
dente do Conselho de Administração 
do Palácio da Descoberta. Membro. 
Membro do Conselho da Ordem Na
cional da Legião de Honra, Comen
dador da Ordem das Artes e das Le
tras, Grão-Oficial da Ordem Nacional 

do Mérito. 
É doutor «honoris causa» pelas 

universidades de Atenas, Buenos 
Aires, Edimburgo, Genebra, Lo
vaina, Lund, Liége e Montreal. Mem
bro honorário da Academia Nacional 
de Medicina da Argentina, da Acade
mia Real da Bélgica, da Academia de 
Medicina do México, da Academia 
das Ciências da Polónia. «Fellow» do 
Royal College of Physicians de Lon
dres, do Royal College of Physicians 
de Edimburgo. Membro de Honra do 
College Royal des Médecins et des 
Chirurgiens do Canadá e do Ameri
can College of Physicians. Recebeu o 
Grande Prémio da Natfonal Kidney 
Fondation americana e o Prémio 
John Peters da American Society of 
Nephrology. Membro de Honra da 
Royal Society of Medicine (Londres). 

Membro da Academia Francesa. 
Membro da Academia Nacional de 
Medicina. Vice-Presidente da Acade
mia das Ciências. 



NOTÍCIAS 

INFORMATIZAÇÃO 
EM 

CUIDADOS DE SAÚDE 

A Escola acional de Saúde 
Pública, através da Disciplina 
Autónoma de Instalações e Equi
pamentos de Saúde, leva a efeito, 
de 6 a 8 de Março, na Administra
ção Regional de Saúde de Beja, um 
Seminário subordinado ao tema 
«Aspectos Tecnológicos das Insta
lações, Equipamentos, Gestão e 
Informatização em Cuidados de 
Saúde». 

O objectivo do Seminário é a 
actualização de conhecimentos 
sobre a tecnologia das instalações e 
equipamentos e da gestão e, ainda, 
da informatização nos estabeleci
mentos de saúde para cuidados de 
saúde primários. 

O cirurgião Christian Barnard, que visitou Portugal no passado mês de 
Novembro, foi recebido pelos dirigentes da Ordem dos Médicos no edifício 
da nova Sede, em Lisboa. Durante a sua estada no nosso País, o prestigiado 
cirurgião proferiu uma conferência e visitou a Universidade de Coimbra 
onde, pela segunda vez, envergou a capa que um estudante lhe colocou nos 
ombros em 1968. Na cidade do Mondego, o pioneiro da transplantação car
díaca visitou algumas «repúblicas» e os Hospitais da Universidade. No Hos
pital de Santa Marta, Christian Barnard recordou, numa conferência, a pri
meira transplantação cardíaca, realizada há 23 anos por uma equipa por ele 
chefiada. 

Os temas a abordar durante o 
Seminário serão «Planeamento e 
programação de instalações em cui
dados de saúde primários» (Prof. 
Eduardo Caetano); «C.S. Primá
rios - Enquadramento conceptual 
e sua influência nas instalações e 
equipamentos» (Prof. José Lopes 
Dias); «O Processo de Informatiza
ção dos C.S. Primários» (Prof. 
Teodoro Briz). 
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«Médicos Portugueses» é o título recente
mente editado pela editora ELR. e da autoria 
do Prof. Armando Moreno, Prof. Catedrático 
da Universidade Técnica de Lisboa e da Unive
sidade do Porto. 

De acordo com a explicação do próprio 
autor, no prefácio da obra, «o número de médi
cos que dedicaram ou dedicam os seus tempos 
de lazer à Literatura é elevado. Nem todos atin
giram notoriedade ou viram o seu nome ultra
passar a barreira das estantes, o silêncio das 
bibliotecas. Dos que atingiram celebridade, 
pouco se encontra divulgado e, para além do 
nome, quase nada atinge o grande público, à 
boa maneira portuguesa». 

Preencher esta falha é o objectivo do livro, 
que nas suas páginas reúne informação preciosa 
de nomes como Garcia de Orta, Pedro Nunes, 
João Paulo XXI, Ribeiro Sanches, Morais Soa
res, Júlio Dinis, Rebelo da Silva, Jaime Corte
são, Morais Sarmento, Magalhães Coutinho, 
Egas Moniz, Reynaldo dos Santos e Abel Sala
zar. 



ORDEM DOS MÉDICOS 

CNE 

COMUNICADO 

Face às intenções de greve manifes
tadas pelos sindicatos médicos, consi
dera, o Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos, conveniente, 
tornar pública a sua posição: 

1. Os sindicados médicos têm o direito
e o dever de negociar com o Minis
tério da Saúde as questões salariais
e administrativas, respeitantes a
médicos, e tomarem as medidas que
considerarem adequadas no exercí
cio das competências que lhes são
próprias.

2. A situação que se atingiu, decorre
da anuência por parte das estrutu
ras sindicais, justo é reconhecê-lo
que a contragosto, a um texto de
decreto-lei cuja concepção geral e
redacção ambígua, quer no campo
estrutural e filosófico quer no sala
rial, continha em si potencialidades
de distorsões e conflitos fáceis de
prever. Esta foi a razão que levou
este Conselho em tempo, e, como
os factos o demonstram avisada
mente, a não lhe dar a sua concor
dância.

3. As questões que decorrem da for
mação médica, sua avaliação e con
dições técnicas do seu exercício nos
períodos de formação geral e espe
cializado, dizem respeito à Ordem
dos Médicos.

Assim, a referência feita nos
documentos dos sindicatos aos pro
blemas da titulação e provimento
no quadro afigura-se de certo
modo abusiva, pois tais assuntos só
muito marginalmente poderão cair
na esfera sindical.· As negociações
prosseguem entre as estruturas com
competência para o efeito - este
Conselho Nacional Executivo e o
Ministério da Saúde - muito
embora ainda se não tenha alcan
çado uma solução intejramente
consensual.

4. O Conselho Nacional Executivo
entende dever fazer sentir que a
situação criada decorre da falta de
convergência entre as estruturas
associativas/médicas, permitindo a
frustração das expectativas quanto
a soluções que ponham termo a
injustiças e respeitem a dignidade
dos médicos portugueses.

Porto, 20 de Dezembro de 1990. 
. O Conselho Nacional Executivo. 

OATODIINI 

A sua ela 
que deu em 
ORTODINE 
realidade 

refer
A

ncla 
ortopédico 
se tornou 

ORTODINE o único colchão 
ise11to de IVA. 
ORTODINE o único colchão 
aprovado pela DGH (Direcção
-Geral dos Hospitais) como col 
chão ortopédico com indicação 
essencial para problemas de co
luna, e que, em Exposições Inter
nacionais (de inventores) mere
ceu a distinção de duas medalhas 
de ouro (Alemanha e Suíça). 

Ortodine oferece-lhe capa 
e reguladores para o 

conforto e flexibilidade 
desejada 

Em Exposição no C. Comercial Libersil, Loja 12 

Des�jo receber mais informações sobre as vantagens do colchão Ortodine. 

Nome __________ Empresa _________ _ 

Morada Cód. Postal ____ Tele!. ___ _ 

Envie este cupão para FACOMOL 
Av. 5 de Outubro, 1 O - Sala 17, 1, 0 andar - 1200 LISBOA 



NOTÍCIAS 

O Bastonário da Ordem dos Médicos foi feito «Fellow» 
Honorário do Royal College of Surgeons (F.R.C.S. Hon. Eng.). 

Na foto, o Prof. Machado Macedo e o Dr. Terence English, 
Presidende do Royal College of Surgeons 

CONSELHO NACIONAL 
DE ÉTICA E DEONTOLOGIA 

MÉDICAS 

POSIÇÃO TOMADA NA REUNIÃO 
DE 14.12.90 

Tem este Conselho chamado a aten
ção para os riscos decorrentes de uma 
�ctividade promocional de medica
mentos que não respeite normas éticas 
(quer do exercício da prática clínica, 
quer das que presidem à actividade da 
indústria farmacêutica), nas suas con
sequências junto da classe médica. 
Acumulam-se as situações, de que se 
vai obtendo conhecimento, em que 
médicos são aliciados para a prescri
ção de medicamentos não através de 
uma correcta informação técnica mas 
através da oferta de vantagens mate
riais, já só deficientemente disfarça
das. Ofertas de brindes valiosos (p.ex. 
aparelhagem de vídeo) ou até de 
numerário, convites para actos de hos
pitalidade desproporcionada (v .g. cru
zeiros, fim de semana em estabeleci
mentos hoteleiros de luxo), e, mais 
recentemente, sorteios - constituem 
aliciantes indevidos e desonestos para 
a prescrição de medicamentos que, 
como se sabe, têm como critério único 
de utilização o previsível benefício do 

doente e nunca qualquer interesse do 
médico. 

A situação atinge as raias do escân
dalo quando se institui um prémio de 
automóveis (!), a serem sorteados de 
entre os médicos que entreguem fichas 
clínicas rudimentares de que consta 
(pasme-se!) o nome do doente. 

O Conselho Nacional de Ética e 
Deontologia Médicas entende que urge 
pôr cobro a esta situação escandalosa, 
lesiva da dignidade e brio profissio
nais, quer dos médicos, quer da indús
tria farmacêutica em geral e propõe 
que seja dado conhecimento desta sua 
posição, com urgência. 

a) aos médicos, através de publica
ção destacada na Revista da
Ordem dos Médicos, alertando
-os para os riscos decorrentes da
sua cooperação em campanhas
promocionais deste tipo, e que
incluem procedimento disciplinar
(por violação clara do art. º 6. º,
n.º 3 do Código Deontológico);

b) à Associação Portuguesa da
Indústria Farmacêutica (API
FARMA) para averiguação de
responsabilidade e eventual pro
cedimento disciplinar contra as
empresas infractoras.

CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA 
E DEONTOLOGIA MÉDICAS 

CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

DE ÉTICA MÉDICA 

Realiza-se em Paris, nos dias 9 e 10 
de Março, o 3. º Congresso Internacio
nal de Ética Médica, uma iniciativa da 
Ordem dos Médicos francesa e que 
tem o alto patrocínio de François Mit

terrand, Presidente da República fran
cesa. 

Na sessão inaugural, marcada para 
as 9 horas usarão da palavra o Dr. 
Louis René, presidente do Conselho 
Nacional da Ordem dos Médicos, e M. 
Marceau Long, vice-presidente do 
Conselho de Estado. Às 10.30 h terão 
lugar as primeiras mesas redondas. Em 
debate «Le diagnostic Anténatal, et 
apres?», moderada por Claude 
Moraine e Pere Patrick Verspieren; 
«Essais Thérapeutiques e protection 
de la personne», moderada por Pr. 
Jean-Pierre Etienne e Pr. Yves Matil
lon. 

JORNADAS 
SOBRE O TABAGISMO 

A Associação Nacional dos Jovens 
Médicos e a Associação Portuguesa de 
Jovens Farmacêuticos vão organizar, 
em 30/31 de Maio, as 1.as Jornadas 
Sobre Tabagismo que vão ter lugar na 
Aula Magna (Faculdade de Medicina 
de Lisboa) no Hospital de Santa 
Maria. 

As Jornadas que vão reunir profis
sionais de ramos diversos mas todos 
directamente interessados no taba
gismo, tais como Médicos, Farmacêu
ticos, Engenheiros Agrónomos, Eco
nomistas e Professores, contam com o 
apoio do Ministério da Saúde e Con
selho Nacional de Prevenção do Taba
gismo. 

CURSO DE IMAGIOLOGIA 
E RADIOLOGIA DE 

INTERVENÇÃO DO ABDÓMEN 

O Serviço de Radiologia do Hospital 
de Santa Maria vai organizar o Curso 
de Imagiologia e Radiologia de Inter
venção do Abdómen, a realizar nos 
dias 27, 28 e 29 de Maio de 1991, no 
anfiteatro Cardeal Medeiros, na Uni
versidade Católica de Lisboa. 

Os temas a tratar no curso são a 
radiologia convencional, ecografia, 
T AC, RMN, angiografia e técnicas de 
Intervenção. A coordenação do Curso 
é da responsabilidade do Dr. João 
Martins Pisco. 
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NOTÍCIAS 

George H. Hitchings 

NOBEL DA MEDICINA 

ESTEVE EM PORTUGAL 

George H. Hitchings, Prémio Nobel 
da Medicina de 1988, esteve em Portu
gal, de 15 a 20 de Novembro a convite 
do Conselho Nacional Consultivo para 
os Assuntos dos Jovens Farmacêuticos 
(CNCAJF) da Ordem dos Farmacêuti
cos. 

Durante a sua estada no nosso País, 
o Prof. G. Hitchings proferiu duas
conferências, a primeira das quais com
o título «Esboço Autobiográfico de
um Inventor de Medicamentos» teve
lugar a 17 de Novembro. Esta confe
rência foi presidida pelo Secretário de
Estado da Juventude e inseriu-se na
Semana dos Novos Farmacêuticos, ini
ciativa que o CNCAJF levou a efeito
com o objectivo de dar as boas-vindas
aos novos farmacêuticos.

A segunda conferência, presidida 
pelo Dr. J. A. Aranda da Silva, 
Director-Geral de Assuntos Farmacêu
ticos, em representação do Secretário 
de Estado da Administração de Saúde, 
subordinada ao tema «O Contributo 
da Investigação Fundamental na Des
coberta de Medicamentos», realizou
-se a 19 de Novembro, no Instituto 
Franco-Português, e destinou-se à

comunidade científica em geral, tendo 
contado com a presença dos Bastoná
rios da Ordem dos Médicos, Prof. 
Machado Macedo e da Ordem dos 
Farmacêuticos, Prof. Carlos da Sil
veira, bem como de médicos, farma
cêuticos e investigadores das áreas da 
Medicina, Bioquímica, Farmacologia, 
Microbiologia, Imunologia. 

Em ambas as conferências o Doutor 
George Hitchings abordou os traba
lhos que desenvolveu ao longo de mais 
de 40 anos e que levaram à atribuição 
do Prémio Nobel da Medicina em 
1988. 

Os trabalhos daquele cientista si
tuam-se no âmbito da bioquímica, 
designadamente na área dos inibidores 
selectivos da di-hidrofolato-redutase e 
contribuíram para a descoberta, entre 
outros, de medicamentos hoje usados 
em doenças como a gota, a leucemia, a 
malária, o herpes e, inclusive, abriram 
caminho ao desenvolvimento da zido
vudina, o único agente efectivo no 
combate à SIDA. Pode dizer-se que os 
trabalhos de George Hitchings, em 
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colaboração com um outro Prémio 
Nobel, Gertrude Elion, introduziram 
uma aproximação mais racional na 
descoberta de novos fármacos, assente 
na compreensão de processos básicos 
bioquímicos e fisiológicos. 

Em Portugal, George Hitchings con
tactou, ainda, com profissionais de 
saúde e investigadores portugueses em 
recepções oferecidas pela Ordem dos 
Médicos e pela Ordem dos Farmacêu
ticos. 

George Hitchings nasceu em Abril 
de 1905, nó estado de Washington, 
EUA e estudou nas Universidades de 
Washington e Harvard. Foi bioquí
mico, director e vice-presidente da 
Burroughs We!Jcome Co., na qual é 
hoje cientista emérito. Foi professor 
em várias universidades americanas e 
de outros países e possui numerosos 
prémios e galardões, de que se destaca, 
para além do Prémio Nobel, a catego
ria de membro estrangeiro da Royal 
Society do Reino Unido. É Doutor em 
Ciências por diversas universidades 
americanas e de outros países, tendo 
sido galardoado em 1989 com o Pré
mio Internacional de Medicina Albert 
Sch weitzer. 

A inegável importância das desco
bertas do Prof. Hitchings para a saúde 
da humanidade e o seu perfil de 
grande humanista, hoje bem patente 
nas inúmeras instituições de carácter 
social que dirige e apoia, são aspectos 
que justificam, ainda, uma homena
gem e um reconhecimento mais alar
gado, por parte, tanto da comunidade 
científica, como do sector da saúde. 

A visita do Doutor Hitchings a Por
tugal - a primeira do género promo
vida pela Ordem dos Farmacêuticos -
contou com os apoios de diversas insti
tuições, designadamente a Secretaria 
de Estado da Administração de Saúde, 
a Secretaria de Estado da Juventude, 
os Laboratórios Wellcome de Portu
gal, a Câmara Municipal de Lisboa, a 
Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, a Associação Por
tuguesa da Indústria Farmacêutica 
(APIFARMA), a Junta Nacional de 
Investigação Científica e Tecnológica 
(JNICT) e a Associação Nacional das 
Farmácias. 

II REUNIÃO DO DOPPLER 
CLUB DE PORTUGAL 

XVI REUNIÃO DO DOPPLER 
CLUB DE FRANÇA 

m REUNIÃO DO CLUB 
DOPPLER INTERNACIONAL 

I CURSO INTENSIVO 
TEÓRICO-PRÁTICO DE 
ACTUALIZAÇÃO EM 
ULTRASSONOGRAFIA 
VASCULAR 

Nos próximos dias 8 e 9 de 
Março, terá lugar na Universidade 
Católica Portuguesa (Auditório 
Cardeal Medeiros) a II Reunião 
Anual do Doppler Club de Portugal 
acopulada à XVI Reunião Anual do 
Doppler Club de França e à III Reu
nião do Club Internacional. 

Estas reuniões constarão de Con
ferências Magistrais, Comunicações 
Livres e Mesas Redondas, nas quais 
participarão os mais conceituados 
especialistas europeus em Ultrasso
nografia Vascular sob a presidência 
de Leandre Pourcelot, Patrick 
Smith e Rangel Mesquita. 

Em 6 e 7 de Março haverá ainda 
um Curso Intensivo Teórico-Prá
tico de aperfeiçoamento em Ultras
sonografia Vascular, especialmente 
dedicados aos actuais praticantes de 
Doppler mas também a todos os 
potenciais interessados. 

Durante os quatro dias citados (6 
a 9) poderá observar-se na Universi
dade Católica uma importante ex
posição de equipamentos. 

Os temas a abordar serão relacio
nados com a patologia vascular 
mais frequente: doença cervico-en
cefálica, arteriopatias periféricas, 
insuficiência venosa dos membros 
inferiores, todavia outras aplicações 
menos frequentes serão também 
motivo de reflexão. 

Estas realizações terão o patrocí
nio do Ministério da Saúde e da 
Ordem dos Médicos, bem como de 
importantes Sociedades Cientificas 
Nacionais e Estrangeiras, salientan
do-se a Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia Cárdio-Torácica e Vascu
lar e a Sociedade Francesa para 
Aplicação dos Ultrassons à Medi
cina e à Biologia. 

Este acontecimento científico 
será particularmente dedicado a clí
nicos gerais, interessando também a 
todos os especialistas utilizadores 
de métodos de diagnóstico ultrasso
nográfico (Doppler - Ecotomogra
fia - Eco-Doppler) nomeadamente 
cardiologistas, internistas, neurolo
gistas e obstetras. 



NOTÍCIAS 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL brais do que ataques cardíacos (enfarte 
do miocárdio ou morte súbita). 

Há 10 anos atrás o número de mor
tes cardiovasculares era de 40%, divi
didas em 28% com acidente vascular 
cerebral e 12% para a doença cardíaca 
isquémica. 

, 

DESAUDE 

«HEART HEALTH AROUND THE WORLD» Nos anos 80, coincidindo com a 
criação de uma Fundação de Cardiolo
gia e depois do Instituto Nacional de 
Cardiologia Preventiva, e mercê do 
uso dos mass media sobretudo a TV 
(de forma a envolver a população glo
bal e as Organizações Voluntárias da 
Comunidade na Educação para a 
Saúde) e da luta nacional contra a 
hipertensão (postos de detecção e con
trai da tensão e implementação das 
medidas não farmacológicas, acima de 
tudo a redução do sal, como a ajuda 
de uma cozinheira especial, muito 
popular na televisão) e graças também 
(e não menos importante) à larga dis
tribuição através do país da nova gera
ção de clínicos gerais/médicos de 
família, já sensibilizados para a Pre
venção das Doenças Cardiovasculares, 
os índices de mortalidade começaram 
a descrever sistematicamente atingindo 
uma redução que, como dissemos 
atrás, já excede os 25%, tanto no aci
dente vascular cerebral como no 
enfarte do miocárdio, e assim conti
nuou até ao último ano. 

• PROF. FERNANDO PÁDUA

Alô à volta do Mundo! Boa tarde 
Londres! 

Tenho aqui comigo o Centro de 
Estudos de Cardiologia Preventiva, do 
INSA, representado pelo Prof. 
Manuel Carrageta, a Sociedade Portu
guesa de Cardiologia, representada 
pela Prof.ª Fernanda Sampaio e a 
Fundação Portuguesa de Cardiologia 
representada pelo seu Presidente Prof. 

alomão Sequerra Amram, para além 
e mim, Director do Instituto Nacio

nal de Cardiologia Preventiva. Estas 
quatro Instituições são as responsáveis 
pela organização deste Simpósio. 

Foi-me pedido para comentar o tema 
«O Futuro: a juventude em Portugal». 

Em todas as actividades de Cardio
logia Preventiva (começando com a 
educação para a saúde) as crianças em 
idade escolar e os seus professores são 
considerados a primeira prioridade, 
para uma prevenção cardiovascular 
integrada. O tabaco, o álcool, os erros 
alimentares, o stress psico-social e a 
falta de exercício físico (os factores de 
risco que combatemos no Programa 
CINDI-Portugal) tem causas culturais 
profundas, com os hábitos de risco a 
serem iniciados muito cedo na infân
cia. Através das crianças os pais são 
também educados, por exemplo a 
reduzir o sal e a ingestão de gordura 
animal, a aumentar o consumo de 

eixe e vegetais, a moderar o álcool, e 
a deixar de fumar. A criação. da «gera
ção de não fumadores», ou os 
«smoking-busters», ou os grupos anti
-alcoólicos (os «Tarzans da Saúde») e 
outros clubes da saúde estão a ser cada 
vez mais populares entre as crianças 
com o apoio entusiástico dos seus Pro
fessores. O «Movimento Tabaco ou 
Saúde - Escolha Saúde», reunindo 
mais de 20 organizações não governa
mentas (com mais de cem mil afilia
dos) é o grupo mais activo nas activi
dades anti-tabaco junto das escolas, 
oferecendo sempre o desporto como 
alternativa desejável. 

Através do envolvimento global da 
população na prevenção da doença e 
promoção da saúde, com a ajuda dos 
mass media, especialmente a rede 
nacional de televisão, nos anos 80 (se 
os compararmos com 79) a mortali
dade por acidente vascular cerebral e 
do mesmo modo a mortalidade por 

enfarte do miocárdio foram reduzidas 
em mais de 25% (veja-se a tabela). 
Novos programas intersectoriais di
rigidos especialmente à juventude e 
à infância, estão a ser preparados, 
notadamente o Projecto «Criança» 
apoiado pelo Instituto Nacional de 
Cardiologia Preventiva. 

Se me são permitidos mais dois 
minutos falarei de forma mais abran
gente na Prevenção Cardiovascular em 
Portugal: 

A Prevenção em Portugal está hoje 
a ser feita de uma forma integrada, 
multidisciplinar e intersectorial, vol
tada para a promoção da saúde, sob 
orientação da Organização Mundial de 
Saúde: é o Programa CINDI-Portugal 
(Countrywide Integrated NonCommu
nicable Diseases Intervention Pro
gramme). Desta maneira quando fala
mos em prevenção cardiovascular ten
tamos sempre alargar o âmbito, os 
objectivos e as actividades, numa 
forma integrada. 

No que respeita às principais doen
ças cardiovasculares a situação em 
Portugal é completamente diferente da 
da Europa do Norte e dos Estados 
Unidos, visto que temos duas vezes e 
meia mais acidentes vasculares cere-

O conjunto das doenças cardiovas
culares e a mortalidade total decresce
ram ao mesmo tempo, confirmando 
não ter havido transferência de 
diagnósticos. O acidente vascular cere
bral continua a ser o assassino n. º 1, 
com os índices de mortalidade de 
doença isquémica em números muito 
baixo. 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES - ESTATÍSTICAS RECENTES 
EM PORTUGAL 

Taxas de mortalidade por doença cardiovascular 
por 100.000 habitantes em Portugal 

(padronizadas pela idade) 
(método directo - População standard Europeia) 

1976 1980 1985 1986 1988 

Todas as doenças Ambos sexos 510.1 480.5 393.1 370.9 363.2 
cardiovasculares M 621.2 579.5 466.5 

F 432.9 411.3 337.4 

Doença cerebro- Ambos sexos 273.9 277.7 217.2 204.4 196.9 
vascular M 317.4 318.7 244.4 

F 242.4 249.5 196.6 

Doença isquémica Ambos sexos 100.9 93.8 79.1 74.8 76.7 
do coração M 141.9 134.0 111.2 

F 71.5 65.0 54.5 
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En estudio de la medicina en las empresas ultramarinas de Portugal, tanto de la 
avegación como dei descubrimiento, conquista y colonización de otros conti

nentes, ha sido cultivado por algunos historiadores portugueses, entre los que 
destacan Ricardo Jorge (1936) en Coimbra, que se ocupó de la medicina y los 
médicos en la expansión mundial de los portugueses; Augusto da Silva Carvalho 
(1937) en Lisboa, que trató de la medicina en el descubrimiento y la colonización 
dei Brasil; y en especial Luis de Pina (1935 a 1960) en Porto, que estudió·extensa
mente la medicina naval portuguesa y la historia médica de las posesiones portu
guesas en Africa, Asia y Oceanía. No han faltado historiadores portugueses que 
dejaron interesantes narraciones sobre la medicina em Goa, Angola, Moçambi
que, Brasil y demás territorios portugueses de ultramar, pero su relación sería 
dilatada en extremo. 

Son raros en cambio los historiado
res extranjeros que se han ocupado de 
la medicina portuguesa ultramarina y 
por ello creo prudente advertir que mi 
amor por el tema data de muchos 
anos. Conocí primem en Oxford ai 
Dr. Maurice Ettinghaus, antiguo 
bibliotecario dei Rey Manuel II de 
Portugal, de quien adquirí durante 
décadas las más raras crónicas y pre
ciosos libros portugueses de medicina; 

más tarde en Lisboa traté ai Dr. 
Augusto d 'Esaguy, editor de la 
Imprensa Médica, bibliófilo e historia
dor médico; en Londres me unió larga 
amistad con el Profesor Charles Boxer 
dei Kings College, que por haber resi
dido en Asia y visitar con frecuencia 
Portugal, me inició en el conocimiento 
de los raros libros de Goa y Macau; 
finalmente el Profesor Lycurgo de 
Castro Santos Filho de São Paulo, el 

más fiel historiador de la medicina 
brasileira, completó mis lagunas 
acerca de la medicina portuguesa en 
America. Gracias a sua ensei'ianzas 
creció en mí el interés por la medicina 
portuguesa de ultramar y a lo largo de 
medio siglo fuí reuniendo en mi biblio
teca las obras originales de João de 
Barros, Couto, Lopes de Castanheda, 
Galvão, Garcia d'Orta, Cristovão 
Acosta, Aleixo de Abreu, Ferreira da 
Rosa, Pinto de Azeredo, Gomes Fer
reira, Piso y muchos más, que reflejan 
el gran pasado de Portugal, sobre el 
cual he publicado algunos estudios de 
interés. 

La medicina portuguesa tras el des
cubrimiento de América participa de 
elementos históricos comunes con las 
de Africa y Asia e igualmente con las 
empresas espai'iolas paralelas, hasta 
bien cerca de nuestro siglo, pero a la 
vez ofrece caracteres diferenciales pro
fundos. Aunque la narrativa de los his-
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toriadores de la medicina portuguesa 
es correcta y se apoya en documentos 
fidedignos, su interpretación heurís
tica ha de ser analizada a la luz dei 
conocimiento actual de la fisiopatolo
gía de algunos síndromes, como es e! 
caso dei escorbuto, las características 
de los vectores y su relación con facto
res ambientales y especialmente con la 
naturaleza de los vírus y otros agentes 
infecciosos, cuya virulencia en pobla
ciones vírgenes, carentes de herencia 
inmunitaria, permiten explicar los 
enormes cambias demográficos ocurri
dos en la era de los descubrimientos, 
así como las elevadas tasas de morbili
dad que sufrió la propia Portugal 
cuando su población apenas llegaba a 
un millón y medio de habitantes, que 
rara vez se mencionan. Por ello con
viene en esta ocasión poner énfasis en 
los grandes problemas sanitarios de los 
descubrimientos y menos en la relación 
de hombres y fundaciones asistencia
les. 

Es doctrina histórica universalmente 
aceptada que la expansión ultramarina 
de Europa tuvo sus raíces en la protec
ción dispensada a la marina portu
guesa por Dom Diniz en e! siglo XIV,
aunque el conocimiento dei islario 
atlántico, la costa africana y la pene
tración portuguesa en Africa fue posi
ble gracias a la decidida política de 
expansión dei Infante Com Henrique 
(1394-1460). Durante su reinado, Por
tugal conquistó Ceuta en 1415, 
Madeira en 1419, Gil Eanes dobló e! 
Cabo Bojador en 1434, se ocupó Tan
ger en 1437, Dionisio Días llegó a 
Guiné en 1445 y se hicieron además 
otros descubrimientos africanos meno
res. La expansión portuguesa continuó 
sin pausa tras la muerte dei Infante D. 
Henrique y merecem recuerdo, entre 
otras empresas marítimas, la de Diogo 
Gomes y Antonio de Nola que entre 
1460 y 1462 descubrieron las Islas de 
Cabo Verde; la llegada de Diogo Cão 
ai Zaire en 1482 y a Angola en 1486,; 
la navegación de Bartolomeu Días ai 
Cabo de Boa Esperança en 1487 y 
finalmente la apertura de la ruta a la 
India que culminó con la expedición 
de Vasco da Gama entre 1497 y 1498. 

Paralelamente con estos fastos, tras 
e! descubrimiento de América en 1492 
por Cristobal Colou, se llevaron a 
efecto la expedición de João Fernan
des y Pedro de Barcelos a la Península 
de Labrador en 1492, la de Corte Real 
a Florida posiblemente en 1498 y los 
descubrimientos americanos de Portu
gal que culminaron con la conquista 
de Brasil por la expedición de Pedro 
Álvares Cabral en 1500. 

Américo Pires de Lima (1946) ha se
õalado acertadamente que los proble
mas médicos dominantes de aquellos 
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descubridores y navegantes fueron e! 
escorbuto y e! tifus. A ellos se refirió 
Aleixo de Abreu (1568-1630) en su 
Tratado de las siete enfermedades 

(1623), primer texto de medicina tropi
cal, que incluye excelente descripción 
dei escorbuto, ai que llamó «mal de 
Loanda», pues aparecia en los nave
gantes procedentes de Lisboa ai llegar 
a la altura de este puerto de Angola 
donde Abreu ejercía la medicina. Solo 
hasta nuestros días se ha confirmado 
que debido a que la dieta habitual de 
los navegantes de aquellos tiempos, 
consistente en galleta con carnes y pes
cados saladas, carecia de vitamina C, 
se iba consumiendo paulatinamente la 
reserva de ácido ascórbico en los teji
dos y los pasajeros y las tripulaciones 
fallecían en gran número antes de lle
gar a la India. Recordemos que e! 
último viajero portugués que murió de 
escorbuto en e! Hospital de Goa fue en 
1861. Pese a lo que habitualmente se 
cree, Lind (1753) no resolvió e! trata
miento dei escorbuto, ni introdujo el 

uso de limones y naranjas en su pre
vención, pues recomendó los concen
trados de estos jugos de citricos por 
ebullición, proces.o que destruye la 
actividad antiescorbútica por ser ter
molábil e! ácido ascórbico. Los cítricos 
fueron empleados contra el escorbuto 
siglos antes por los navegantes portu
gueses y Vasco de Gama, entre elles, 
pudo llegar a Calicut gracias a las 
naranjas que consiguió en Mombaça 
en 1498. Los historiadores portugueses 
que hace aõos trataron e! tema no 
alcanzaron a conocer que e! hombre, 
e! mono y e! cobaya son incapaces de 
sintetizar vitamina C debido a que 
careceu de la enzima hepática que 
convierte la 1-gulonolactosa en ácido 
!-ascórbico, síntesis que los demás 
mamíferos realizan a partir de la glu
cosa, como ha demostrado Burns 
(1959). Comprendemos ahora porque 
navegantes famélicos con escorbut.

W 

pagaran en oro las ratas de a bordo � 
que Bougainville (1771) y sus oficiales 
evitaran e! escorbuto durante e! viaje 
alrededor dei mundo mientras toma
ron la leche de la cabra que tenían en 
cubierte y cayeran enfermos cuando 
tuvieron que sacrificaria cuando falta
ron las provisiones. 

La corta travesía de Lisboa a Brasil, 
que podía realizarse en un mes, explica 
que no aparecieran en los navegantes a 
la América portuguesa aquellos sínto
mas que Camoens (1572) describió con 
poética exactitud en e! canto V de Os
Lusíadas, 

E foi que, doença crua e fria, 
a mais que en nunca vi, 
desempararam muitos a vida ... 
Quem haverá que, sem, o ver, 
o creía, que tão disformemente ali
lhe incharam as gingivas na boca,
que crecía a carne e juntamente
apodrecia?

E! escorbuto no tuvo durante la 
navegación ai Brasil la importancia 
que alcanzó en la ruta a la India, 
donde puede aceptarse moría la mitad 
dei pasaje; solo durante e! tráfico de 
esclavos desde e! Golfo de Guiné fue 
factor importante debido a las condi
ciones sanitarias y dieta de los carga
mentos. 

Hasta mediados dei siglo XIX e! 
tifus agrupaba no solamente e! tifo 
exantemático producido por las ric
kettsias y transmitido por la picadura 
dei piojo e otros vectores, sino la fie
bre tifoidea resultado de la contamina
ción por salmonelas por vía intestinal. 
Ambas enfermedades infecciosas eran 
frecuentes entre los navegantes, cursa
ban con fiebre alta, postración dei 
enfermo y somnolencia, de ahí que 
tanto los marineros portugueses como 
los espaõoles la llamaran «modorra». 



Los navegantes solían estar parasita
dos de piojos, que no evitaban las 
aspersiones de las cubiertas con vina
gre, y son varias las crónicas america
nas como la dei Obispo Las Casas (c. 
1554) que observaron que los piojos 
morían ai cruzar la línea equinocial, 
pero la demostración de que el piojo 
era transmisor dei tifo exantemático 
fue establecida en Algeria por Nicolle 
(1910) ya en nuestros días. Se han 
cumplido cuatro siglos de un hito en la 
historia sanitaria cuando en Lisboa la 
llamada «Armada lnvencible» com
puesta por 130 galeras de gran porte y 
más de 30.000 hombres, partió el 20 de 
Mayo de 1588 rumbo a Inglaterra, 
enfermos sus navegantes de tifo exan
temático, dejando en Lisboa el cuerpo 
de su almirante, el Marqués de Santa 
Cru, que había fallecido de aquella 
enfermedad. 

El hecho histórico de mayor signifi
cación médica en el descubrimiento de 
Brasil por los portugueses fue el inter
cambio epidemiológico que sobrevino 
tras la expedición de Álvares Cabral en 
1500. Recientemente ha quedado esta
blecido (Guerra 1988) que con anterio
ridad a 1492, afio dei descubrimiento 
de América, existían en Sevilla y debe
mos agregar en Lisboa, que fueron las 
ciudades europeas más populosas en la 
era de los descubrimientos, enfermos 
de gripo, viruelas, sarampión, mala
ria, peste bubónica, tuberculosis, sífi
lis, conjuntivitis epidémica, disentería, 
lepra, tina y sarna, además de tifus, es 
decir, tifo exantemático y fiebre tifoi
dea. Cabe agregar que la procedencia 
de estas enfermedades infectoconta
giosas era conocida de antiguo y había 
ocurrido en tiempos históricos, pues la 
viruela había sido introducida por los 
árabes en la Península Ibérica el afio 
714, tras la invasión de Andalucía; la 
lepra repetidamente por los cruzados 
procedentes de Tierra Santa; la mala
ria existía en Valencia ya en 1324 aso
ciada con los campos donde se culti
vaba arroz; y es bien sabido que la 
peste bubónica invadió tanto Portugal 
como Espafia y el resto de Europa en 
1348. Solamente esta epidemia de 
peste negra causó en breve tiempo 60 
millones de muertos. Hay datos que 
permiten afirmar que hubo epidemias 
cíclicas de gripo con alta mortalidad 
que invadieron Europa desde China, 
gracias ai conocimiento adquirido en 
estos últimos anos acerca dei compor
tamiento dei virus humano y el suíno o 
dei cerdo y desde la epidemia europea 
de 1357, cuando la gripo se comenzó a 
llamar influenza o influentia coeli, 
hasta la mal llamada «gripe espafiola» 
que afectó a nuestros padres, su mor
talidad fue muy alta y la de 1918 causó 
más de 10 millones de muertos. 
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Se deduce de estos datos históricos 
que, debido a la transmisión continen
tal de las enfermedades infectoconta
giosas a partir de epicentros de disper
sión, como podemos ver en nuestros 
días con la influenza suína, Portugal 
estuvo expuesta por siglos a epidemias 
de extensa morbilidad y alta mortali
dad, que indujeron en la población 
Portuguesa, particularmente las de 
vírus, reservas inmunitarias, herencia 
que les daba protección, total en algu
nos casos, frente ciertas enfermedades, 

como es el caso dei sarampió. Si las 
endemias y epidemias asiáticas tuvie
ron efecto limitado sobre los descubri
dores y colonizadoras, salvo las parasi
taciones por protozoarios como en el 
caso de la malaria en Goa a velha, 
Africa fue un continente siempre hos
til que impidió la penetracióri coloni
zadora. El virus de la fiebre amarilla y 
la viruela, las infecciones por proto
zoarios como la malaria, la enferme
dad dei suefio y la disentería amibiana, 
hicieron dei continente negro la tumba 
de los colonizadores portugueses hasta 
el día presente. Las razas africanas 
indígenas muestran altos niveles de 
inmunidad frente a la fiebre amarilla y 
por ello, como ha sido sefialado hace 
algun tiempo (Guerra 1966) los escla
vos negros fueron capaces de sobrevi
vir en las Antilias y Brasil durante el 
período colonial las repetidas epide
mias de vómito prieto mientras que 
población bianca sucumbía. Por otr 
lado, debido a que la endemicidade de 
infecciones por protozoarios no 
genera anticuerpos, como es el caso de 
la malaria, la población negra africana 
fue reaccionando con variaciones 
genéticas, como la thalasemia, formas 
de hemoglobina C y E, o deficencia en 
deshidrogenas de la fosfato 6- glucosa 
que impiden la multiplicación dei Plas
modium en sangre y otorgan ai indivi
duo una resistencia ai paludismo aun
que existia parasitación y de esta 
forma el negro sobrevivió por siglos 
mientras los colonizadores portugue
ses sucumbían. 

Tras esta breve exposición dei fondo 
inmunológico de Portugal, Asia y 
Africa en la era de los descubrimien
tos, se comprende que la medicina 
portuguesa en Brasil parte de paráme
tros sanitarios muy distintos, ignora
dos hasta ahora por los historiadore 
En primer lugar, e! indio americano no 
era americano, pues el Nuevo Mundo 
se pobló con migraciones siberianas 
que cruzaron el Estrecho de Bering 
hace unos 30.000 a 16.000 anos 
durante la última glaciación. Por lo 
tanto, durante unos 200 siglos las cul
turas precolombinas inclusive las bra
silefias, estuvieron aisladas y se mantu
vieron en equilíbrio sanitario con su 
medio ambiente. Conviene tener pre
sente que, durante las migraciones 
hasta Alaska, la temperatura ambiente 
en el Estrechci de Bering en aquellos 
siglos nunca pudo alcanzar 27 º, 
mínima necesaria para que los plasmo
dios dei paludismo completen su ciclo 
de reproducción en el Anopheles y por 
otra parte no se han encontrado en 
América fósiles de este mosquito 
transmisor de la malaria. Tampoco 
podía sobrevivir el AEdes transmisor 
de la fiebre amarilla. Hay que agregar 



que no se encuentra en la sangre de los 
indios americanos actuales dei Brasil 
Ias variaciones genéticas residuales de 
Ia hemoglobina que permitan afirmar 
Ia existencia de paludismo en Brasil o 
el resto de América antes de Ia Ilegada 
de los descubridores espaiíoles y por
tugueses. Otro tanto puede decirse de 
Ia fiebre amarilla, pues durante Ias epi
demias dei periodo colonial e! indio y 
el portugués morán, mientras e!  
esclavo negro africano, con inmunidad 
hereditaria sobrevivia. 

En un estudio sistemático sobre las 
enfermedades precolombinas dei hom
bre americano (Guerra 1990) que se 
apoya principalmente en evidencias 
arqueológicas, se ha confirmado que 
antes de los descubrimientos portugue
ses existían en Brasil mosquitos, mos
cas, flebotomos, simúlidos, tábanos, 
chinches, triatomas, pulgas, piojos, 
ácaros, demodex y garrapatas que 
actuaban en muchos casos como vec
tores de enfermedades infecciosas. 
Alguno de ellos por sí eran capaces de 
producir enfermedades en e! hombre: 
miasis, tungiasis, escabiosis y demodi
cidiosis. Se ha confirmado Ia parasita
ción interna por heh:nintos en los ces
todes pero no para las tenias, pues es 
bien sabido no hubo en Ia América los 
mamíferos domésticos habituales de 
Portugal y Ias vacas, caballos, corde
ros, cabras, cerdos y demás animales 
comunes fueron introducidos por los 
portugueses en Brasil despues de 1500. 
Se han encontrado restos humanos 
con huevos o parásitos de !ombrices, 
oxiuros, y tricocéfalos y lo que tiene 
suma importancia de uncinariasis y 
filariasis precolombinas, que hasta 
hace unos anos se creia habían sido 
introducidas en Brasil por los esclavos 
africanos. 

En su excelente estudio sobre A 
medicina na descoberta e a coloniza

ção do Brasil que Augusto da Silva 
Carvalho (1935) ofreció en Madrid 
considera que los portugueses encon
traron a su Ilegada a Brasil insolación, 
fiebres palúdicas, bocio, micosis, car
bunco, reptiles venenosos, tétanos, 
tifus - incluyendo la fiebre tifoidea, 
paratifoidea y tifo exantemático - así 
como Ia erisipela. Por otra parte los 
portugueses y los negros africanos 
introdujeron en Brasil la gripe, neu
monías, escorbuto, beri-beri, disente
ria, sífilis, bubas, fiebre recurrente, 
tuberculosis, tos ferina, lepra, maculo 
o anquilostomiasis, anemia tropical,
bicho, filariasis, sarna, viruela,
rubeola, fiebre amarilla y e! banzo o
melancolía de los esclavos. Aunque e!
estudio de Silva Carvalho (1936) está
bien documentado, en un trabajo
sobre Ia historia de la tripanosomiasis
americana o enfermedad de Chagas
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(Guerra 1970) ha quedado aclarado la 
identidad dei maculo, bicho y banzo, 
como etapas o síndromes de esta 
enfermedad, así como e! origen y for
mas de las treponematosis americanas, 
entre ellas Ia sífilis venérea y Ias bubas 
(Guerra 1970). A pesar de su extraor
dinario interés, no es este e! lugar para 
analizar los postulados de Silva Car
valho, pero sí afirmar que existe evi
dencia arqueológica para mantener 
que en e! Brasil anterior el descubri
miento portugues existia Ieishmaniasis 
tegumentaria, Ia tripanosomiasis ame
ricana, las cuatro formas clínicas de 

treponematosis - pinta, frambesia, 
sífilis y tal vez Ia treponárida - borre
Iiasis, tuberculosis visceral y ósea, sal
monelosis, bartonelosis, rickettsiasis, 
tanto e! tifo exantemático como la fie
bre manchada. Pero no hay que olvi
dar que aparte de estas enfermedades 
de origem infeccioso, comprobables 
mediante evidencias arqueológicas, 
hubo en Brasil antes de su descubri
miento por Álvares Cabral, otras 
enfermedades que dejaron huellas, 
como e! cancer óseo, artritis, bocio 
endémico, malformaciones congénitas 
y síndromes carenciales; además hubo 
otras enfermedades de Ias cuales no 
quedan trazas en los enterramientos, 
pero que fueron descritas como autóc
tonas por los cronistas primitivos. 

En otro lugar (Guerra 1978) se 
indicó que todos los cronistas, sin 
excepción, describieron a Brasil co 
un país saludable y de gran belleza. 1
en 1500 Pero Vaz de Caminha infor
maba ai Rey Manuel I de Ias sanas y 
templadas brisas que allí había y otro 
tanto hicieron despues los misioneros 
jesuítas; e! P. Manuel Nóbrega en 1549 
describía las excelencias dei clima y Ia 
salud de los indios y el P. José 
Anchieta, que hoy sabemos Ilegó ai 
Brasil tuberculoso, incitaba en 1554 a 
sus hermanos enfermos de Coimbra 
que fueran a Brasil para obtener la 
salud. Iguales opinioses aparecen en 
viajeros e historiadores Magalhães de 
Gândavo, Léry, Soares de Sousa, Car
dim, Brandão, Barlaeus y e! propio 
Piso, todos proclaman la salubridad 
de Ias nuevas tierras descubiertas por 
los portugueses; culmina estos elogios 
la sugestión dei jesuíta Simão de Vas
concellos ai decir en Ia crónica de Ia 
Orden (1663) que Brasil había sido e! 
lugar dei Paraíso Terrena!, lo que tra

·
· 

como resultado que e! Santo Oficio 
la lnquisición ordenara Ia confiscació 
dei Iibro. 

Este ambiente sanitario idílico se vió 
alterado a medida que los conquista
dores y colonizadores portugueses 
establecieron contacto con los indíge
nas tupíes, particularmente cuando los 
misioneros fueron agrupando grupos 
tribales donde quedaban más vulnera
bles ai contagio de enfermedades nue
vas y como resultado e! efecto demo
gráfico fue pavoroso. Vale la pena se
iíalar que recientemente (Guerra 1985) 
se ha identificado la primera epidemia 
americana, que fue de influenza o 
gripe suína, introducida por la 
segunda expedición de Cristobal 
Colón en 1493 en Santo Domingo, que 
en Diciembre de aquel afio acabó con 
Ia mitad de los espaiíoles dei segundo 
viaje de Colón y en menos de un 
cuarto de siglo, antes que llegara Ia 
viruela, acabó práticamente con los 



indios de Ias Antilias, cuya población 
precolombina se ha estimada era de 
tres millones de habitantes. 

En Brasil fue tambien la gripe Ia pri
mera enfermedad epidémica en causar 
enorme mortalidad entre los indíge
nas. Dice Vasconcellos (1663) que apa
reció en Bahía en 1551 y e! número de 
los tupíes decreció rapidamente; pasó 
luego a Espíritu Santo en 1559 y más 
tarde a Paraíba. Afios despues, decía 
Nieuhof (1682) en la Capitania de Río 
Grande donde antes se reunían facil
mente 100.000 guerreros indígenas, no 
había ya posibilidad de juntar 300. La 
viruela, fácil de distinguir desde e! 
principio por Ias bexigas o pústulas, 
fue introducida en 1561 por un barco 
con esclavos negros que arribó a Bahía 
y para 1563 había acabado con más de 
80.000 indios tupíes en e! área. Pasó 
uego a Pernambuco en 1563, a São 
aulo e! mismo afio y a Espírito Santo 

en 1597. Aquel afio volvió a aparecer 
en Bahía ai ser introducida por dos 
barcos franceses con esclavos. En 1617 
apareció en Maranhão, en 1623 en 
Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Rio 
Grande do Norte y otros lugares y con
tinuó devastando la población brasi
leira hasta que D. João VI ordenó en 
Rio de Janeiro Ia práctica de Ia 
vacuna. Sabemos que e! sarampión 
comenzó a causar víctimas innumera
bles entre los indios dei Maranhão a 
partir de 1615 y en Paraíba desde 1621. 

La tripanosomiasis americana, cuya 
historia surge en Brasil, aparece des
crita en forma obscura en los primeros 
cronistas, aunque fue Piso en 1648 y 
Luis Gomes Ferreyra en su Erario 
Mineral (1735) los que desejaron mejo
res descripciones dei mal que aun 
afecta a más de seis millones de enfer
mos. El P. Anchieta se refirió a las 
(<Camaras de sangre» que sufrían los 
indios en cuanto se Ies recogía en las 
misiones y un análisis de los textos coe
táneos parece indicar que existieron 
formas de disenteria bacilar y ami
biana; no hay que olvidar que fue en 
Brasil donde se utilizó primemmente Ia 
ipecacuanha como tratamiento especí
fico de Ia disenteria amibiana. Pudiera 
concluirse esta enumeración somera de 
la principal nosología brasileira men
cionando las bubas o frambesia, trepo
nematosis tropical, cuya forma clínica 
difiere de la sífilis venérea urbana, que 
todos los cronistas citaron como muy 
frecuente entre los tupíes, ai igual que 
en otras culturas precolombinas. 

Portugal en 1500 ofreció a Brasil su 
medicina que era científica y racional, 
la mejor de su tiempo, frente a las 
prácticas primitivas basadas en un 
concepto sobrenatural de Ia enferme
dad en que se basaban las prácticas 
indígenas. Con lon portugueses llega-
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ron a Brasil e! conocimiento moderno 
de la anatomia y Ias funciones dei 
cuerpo humano, una doctrina de la 
patologia basada en la concepción 
humoral que dominá hasta nuestros 
abuelos desde Ia antiguedad clásica y el 
sentido hipocrático de la profesión 
médica fundado en la ética y en Ia 
práctica clínica. En Brasil, un médico 
graduado en Coimbra y más tardez en 
Lisboa o en Porto podia ayudar ai 
enfermo a recuperar su salud, aunque 
Ia terapéutica fue por siglos Ia sangria, 
remedia universal. Hacia mediados dei 
siglo XVII aparecieron la quina y la 

ipecacuanha y Ias fiebres y las disente
rías tuvieron ai fin grandes remedias, 
no en vano dijo Ramazzini (1714) que 
la quina hizo en medicina lo que la 
pólvora en la guerra. 

No solo fue ciencia lo que Portugal 
llevó a Brasil, tambien llevó amor cris
tiano por e! enfermo y siguiendo e! 
ejemplo de la Reina Leonor que en 
1498 fundara en Lisboa la Casa de 
Misericordia, en 1540 se estableció en 
Olinda Ia primera misericordia de Bra
sil, siguió la de Santos en 1543, la de 
Bahía en 1549, el hospital dei P. 
Anchieta en Rio de Janeiro o el dei P. 
Vieira en São Luis de Maranhão poco 
despues y así fue creandose la base de 
los servicios asistenciales por todas las 
tierras portuguesas de Brasil. 

Seria quimera relatar sus logras, 
pero antes de concluir esta visión his
tórica de los grandes problemas sanita
rios a los que se enfrentó Portugal en 
Brasil durante la era de los descubri
mientos, quisiera apuntar un hecho 
médico que Brasil proyectó en Portu
gal en aquel período, nunca mencio
nado: En un libro rarísimo, citado por 
muchos, pero que casi nadie ha alcan
zado a ver, Ruy Díaz de Isla, que era 
cirujano dei Hospital de Todos los 
Santos cuando Álvares Cabral descu
bría Brasil, en el Tractado contra e! 
mal serpentino... llamado bubas 
(1539) dice haber atendido personal
mente en Lisboa a más de 20.000 
enfermos de este mal de bubas que 
luego Fracastoro (1530) llamara sífilis. 
Afios despues Andrés de León, médico 
y cirujano de la armada enviada por 
Felipe II a Lisboa para ocupar la 
corona portuguesa dejó un pasaje 
sobre la misma enfermedad se decía 
venida dei Brasil en el Practico dei 
Morbo Gallico (1605) que causa asom
bro: « ... en Ia jornada de Portugal, 
siendo General e! Duque de Alva, 
donde yo yva por medico y cirujano el 
afio de setenta y nueve (1579), y 
ochenta, y estando el Exercito en la 
villa y puerto de Setubar, se cortaron 
ai pie de cinco mil miembros (genita
les) entre todos los de la facultad, é yo 
mayor parte: por cuyo aviso me dio el 
Duque la visita de Ias mugeres de cada 
ocho dias ... » Estas dos referencias, 
grave la una, grotesca y cruel la otra, 
establecen más allá de cualquier duda 
la dispersión de las bubas en Portugal 
durante la era de los descubrimientos. 

Es a través de ellas y de la breve 
exposición de los grandes problemas 
sanitarios a los que tuvo que enfren
tarse la medicina portuguesa en aquel
los siglos, lo que nos permite concluir 
que aquel pequeno núcleo de doctos 
médicos lusitanos supo cumplir con un 
destino, Sefioras y Seflores, un gran 
destino. 
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