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EDITORIAL • 

,., 

REFLEXAO SOBRE 

O TRABALHO FEITO 

Üs responsáveis pela Ordem dos Médicos não devem, nem pretendem, dar relevo 
especial ao esforço, sereno e insistente, que tem vindo a ser exercido no conjunto de 
atribuições que lhes competem e conferem à Ordem uma posição muito especial na Saúde 
Portuguesa. Baseia-se na compreensão do que deve ser feito para que a profissão médica 
recupere, e mantenha, os seus direitos e deyeres relacionados com as Instituições e com os 
doentes. 

A serenidade da acção, no entanto, não obriga a Ordem a um mutismo ou mesmo 
a uma modéstia exagerada. É devido aos Colegas, e é útil para todos, que se dêem a 
conhecer alguns aspectos positivos do trabalho do Conselho Nacional Executivo da Ordem. 
São três os aspectos principais que desejo focar. 

É sabido que o problema da exclusividade tem vindo a preocupar a Ordem dos 
Médicos desde uma primeira posição de força tomada pelo Ministério da Saúde em Março 
dC1 1988. Refiro-me à exclusividade obrigatória, e até com acção retroactiva, para os 
internos do Internato Complementar que o iniciaram em 1 de Janeiro de 1988. As conver
sações com o actual Ministério têm prosseguido sempre com cordialidade, mas não com 
menos persistência de fazer vencer alguns pontos que julgamos ser justos e indispensáveis. 
Após as conversações, de Àbril a Junho de 1990, com o grupo parlamentar do Partido do 
Governo, foi possível alterar substancialmente a Lei de Bases de Saúde. Tal facto é do 
conhecimento de todos, pois as alterações conseguidas foram minuciosamente explicadas 
na Revista de Julho de 1990. A Lei de Bases abriu a possibilidade de se insistir para que o 
Decreto Lei 73/90 viesse a ser alterado nos pontos que julgávamos fundamentais. E a 
exclusividade não opcional era certamente o aspecto mais negativo, mais inútil, e mais 
destrutivo do conceito da profissão médica. Além de ser ruinoso para os cofres de um 
Ministério não muito abonado para as necessidades que tem de enfrentar. Mas o perverso 
raciocínio contra os médicos até parece ter feito esquecer as habituais atitudes economicis
tas dos responsáveis por esse Decreto. O Decreto Lei que está para sair e que regulamenta 
o internato, designado habitualmente pelo Decreto da Pré-Carreira, altera completamente
o conceito de exclusividade. Os Internos deixarão de estar em exclusividade obrigatória e
aqueles que estão nesse regime terão um período, no fim do Internato, provavelmente de
dois anos, em que continuarão ligados ao Hospital, com cí vencimento de Interno não em
exclusividade, podendo, por isso mesmo, organizar· a su_a vida profissional fora do Hospital
para não ·serem subitamente empurrados para a boraa �e um precipício que eles não
conhecem. Mas o Decreto da Pré-Carreira poderá não ser promulgado com rapidez sufi
ciente para evitar que, no dia 31 de Março, fiquem um número importante de Internos pura
e simplesmente despedidos. Tal já lhes tinha sido comunicado por algumas Direcções de
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Instituições a que estavam ligados. Por interveniência da Ordem foi prometido que um 
despacho seria publicado em tempo útil, prorrogando esse prazo por mais três meses 
dando, portanto, tempo para que o Decreto da Pré-Carreira fosse publicado. Estes são dois 
aspectos pontuais de grande importância que a Ordem dos Médicos conseguiu obter de
vendo ser salientada a atitude compreensiva por parte de Sua Excelência o Ministro da 
Saúde. 

Há um outro trabalho que se tem vindo a desenvolver já de há muitos meses, desde 
o início do Verão. Refiro-me à colaboração entre uma Comissão designada pelo Conselho
Nacional Executivo, e que dele faz parte, e a Comissão Nacional do Internato Médico.
Têm sido múltiplas as reuniões com defesa de posições de ambos os lados mas com
evidente vontade de colaborar até porque os que se reuniram eram todos médicos. Assim
se tem vindo a fazer a revisão dos curricula e das idoneidades dos Serviços. Não tem sido
fácil terminar este trabalho enorme. Os Colégios das Especialidades da Ordem dos Médicos
foram sempre consultados e, nos casos em que houve dúvidas, ou pareceu não haver
acordo, marcaram-se reuniões pontuais de esclarecimento. Há, como é evidente, a necessi
dade de, em determinados casos, se adaptar uma posição aparentemente pouco consensual
que se procurou explicar às Direcções dos Colégios. Os Presidentes dos Colégios das
Especialidades foram já convocados para uma outra reunião com o Presidente da Ordem
e outros representantes do Conselho Nacional Executivo. Esperamos que ela se realize na
Sede da Ordem no dia 11 de Abril próxim0. O CNE manterá sempre e tentará, até, elevar
a posição de grande importância que pertence aos Colégios das Especialidades.

Aproxima-se o dia do Plenário dos Conselhos Regionais. Será realizado no dia 23 
de Maio, na Ordem dos Médicos, no Porto. Escusado será invocar as rnzões que nos levam 
a recordar aos Colegas que compõem o Plenário que é indispensável estarem presentes. 
Esta reunião máxima da Ordem dos Médicos dá trabalho a organizar e envolve grandes 
despesas. A não existência de "quorum" já nos obrigou a repetir um Plenário. Desde já 
insisto que a Ordem dos Médicos espera que os seus Delegados compareçam e colaborem 
nas discussões e na votação necessária. 

Temos feito um esforço bem evidente para profissionalizar os serviços da Ordem. 
Nem todos nós, os que temos a honra de representar a Ordem, podemos fazê-lo em regime 
de "full time". O Presidente optou pela exclusividade(?!) do seu trabalho para a Ordem. 
É uma exclusividade necessária mas absolutamente opcional. É como a aparente exclusivi
dade daqueles médicos que, em países estrangeiros, não largam o seu trabalho hospitalar. 
Não porque sejam obrigados, mas porque não têm tempo para fazer mais seja o que for. 
Neste caso particular da Ordem dos Médicos não há sequer o enganoso aliciante de um 
salário melhorado ... É a dedicação a um grande trabalho e a uma grande causa que supera 
todos os esforços. 
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REFLEXOES EM TORNO 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
,, 

DOS MEDICOS 

Comunicação apresentada em 18.01.92
) 

no Simposium sobre "RESPONSA
BILIDADE CIVIL - DANO E PREJUIZO", organizado pela "ELSA POR
TUCALENSE". 

DR. BERNARDO TEIXEIRA COELHO 

Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. 
Coordenador do Serviço de Psiquiatria Forense do Hospital do Conde de 
Ferreira. 

1. No seio de uma sociedade onde
campciam a desconfiança, o desâni
mo, a corrupção e a espera mais ou 
menos resignada por tempos melho
res, espera essa que é um triste e va
zio subproduto da esperança, bom 
será que o médico empreenda um sa
lutar esforço para escapar ao súbtil 
veneno da massificação, da colectivi
zação e das ideias feitas que, lenta 
mas eficazmente, vem diluindo a sua 
mente e deteriorando o seu actuar ... 
esforço dirigido a consciencializar, o 
mais lucidamente possível, a sua pe
culiar individualidade de ser humano 
que deve existir "sob o signo de Hipó
crates", mergulhando corajosamente 
em si mesmo, na sua senda interior, 
cm busca das raízes profundas que 
alimentam a autenticidade e a magni
tude da tarefa que pende sobre a sua 
existência: a de cuidar e curar os seus 
semelhantes ... 

Ser médico é uma escolha irrevogá
vel ... é uma forma de existir da qual 
somente se pode fugir para a frente, 
trilhando um caminho de sentido úni
co ... é um actuar que, por essência, 
dispõe do tremendo poder que lhe 
confere o acesso, consentido, ao cor
po. it alma e ao espírito do homem 
doente. O actuar médico é, assim, 
uma laboriosa tarefa, infinitament.c 
recomeçado em cada encontro com o 
paciente, uma permanente oportuni
dade para realizar valores ... ou desva
lores. 

Daí a correspondente responsabiÍi
dade. 
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'·La liberté commence par le vertige 
et elle finit par l'iv}'esse" 

(Jean Grenier) 

Ser médico é uma 
escolha irrevogável ... 
é uma forma de existir 
da qual somente se 
pode fugir para a

frente, trilhando um 
caminho de sentido 
único ... é um actuar 
que, por essência, 
dispõe do tremendo 
poder que lhe confere 
o acesso, consentido,
ao corpo, à alma e ao
espírito do homem
doente.

2. O que é a "responsabilida
de" ... ? Que o mesmo é perguntar: o 
que é ser responsável? 

Em síntese facilitadora do discurso 
pode dizer-se, brevemente; é aquela 
dimensão da existencialidade do ser 
humano que implica o poder ser-lhe 
exigido que responda, que se re-com
prometa perante si, perante os ou
tros, perante Deus, reconhecendo as 
intcracções. no seu foro íntimo viven
ciadas e as acções que verte no seu 
território de conduta, como suas e as
sumindo. cm plenitude. as conse
quências delas decorrentes. 

A responsabilidade revela-se a cad· 
um através de um peculiar sentiment 
de inquietude, nem sempre bem con
figurado no experenciar, predomi
nantemente rctrospcctivo, densa
mente carregado de valências de pas
sado ... e, diga-se tangencialmente, o 
passado é, em nós, um algo de absolu
tamente irrcvogüvel, de definitiva
mente adquirido, ainda que objecto 
de clistanciadoras perspectivas se e 
quando está escurecido pela sombra 
ominosa cio Mal já realizado, ten
tando diluí-lo na complexa teia de frü
geis auto-absolvições que cada Mente 
tenta. sem êxito, tecer ... 

Mas a vivência ela responsabilidade 
contém. ainda que gcrminalmentc, 
um vector prospectivo, futurizante, 
tactcando a integração, no projccto 
existencial de cada um, da abertura 
ele possibilidades corrcctoras de in
tenções, atitudes ou actos passados, 
cm ordem a atingir c assegurar, por 
própria iniciativa, um fim desejável. 
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3. Tentando permanecer no 1'igor
da máxima claridade dos conceitos, 
poderemos repartir a responsabili
dade em dois grandes âmbitos: 

l." exterior ou social, esta subdivisí
vel numa forma dita difusa que 
torna o nosso actuar passível da 
boa ou da má opinião que o grupo 
social que nos envolve e trans
porta formula e numa forma dita 
jurídica, civil ou penal, prevista 
nos códigos, avaliada e aplicada 
por homens investidos pelo esta
tuto de juízes 

2." interior ou moral, no sentido es
trito. operante no foro íntimo, pe
rante o juíz que é a consciência 
pessoal, perante o Juíz dos juízes 
que é o nosso Deus. 

Mas. pode e deve erguer-se neste 
momento uma interrogação: qual o 
·undamento matricial cio homem

como ser-responsável ... Só uma res
posta pode ser obtida: é a Liberdade
1rns suas duas vertentes: negativa.
como ausência de determinação e po
sitiva, como autonomia. Dito de ou
tro e mais simples modo: indepenên
cia ... à escala humana, evidentemen
te.

Quão límpido e aprazível nos apa
rece o dizer de Bergson: ..... nós so
mos livres quando os nossos actos 
emanam ela nossa personalidade intei
ra, quando a exprimem, quando com 
ela têm aquela indefinível semelhança 
que, por vezes, se encontra entre o 
artista e a sua obra". 

4. Ser livre é, nestes pressupostos,
condição "sine qua non" de ser ético 
e,portanto, responsável. Assim sen
do, a responsabilidade não é, pois, 
consecutiva ao actuar humano mas, 
sim, constitutiva, visto assentar direc
tamcntc na fundamental liberdade cio 

umanamente existente. 
O homem não jaz, impermeável na 

sua subjectividade ... até porque so
mente se afirma como subjectividade 
quan90 outra subjectividade o confir
ma. E um autor/actor relacionado, o 
seu actuar é, sempre, um actuar com
e-para-os-outros, essencialmente re
lacional que se estrutura através ele 
momentos éticos por excelência sur
gindo na perspectiva cio destinar-se 
aos seus semelhantes. aos outros seres 
livres e responsáveis. 

Temos assim que a liberdade apa
rece com o timbre de vertigem do 
possível... dessa essencial abertura 
que se desdobra no leque infinito elas 
acções ou omissões que podem reper
cutir-se num fazer bem, ou num fazer 
mal ... aos outros. Terrível dialéctica 
a que o ser humano cst,í sujeito e que 
tem de superar através de múltiplas 
sínteses na sua existência ... sínteses 
éticas, sínteses responsáveis. 

OPINIÂO 

Ser livre é, nestes 
pressupostos, 
condição "sine qua 
non" de ser ético e, 
portanto, 
responsável. Assim 
sendo, a 
responsabilidade não 
é, pois, consecutiva 
ao actuar humano 
mas, sim, 
constitutiva, visto 
assentar directamente 
na fundamental 
liberdade do 
humanamente 
existente. 

Tal dialéctícaexige que os homens 
definam a justa medida corrío exigên
cia do mínimo a esperar na mutuali
dade das suas expectativas de condu
ta. Surge assim a ordem jurídica, re
quisito ela necessidade de que a Jus
tiça predomine entre os homens. 

E assim nascem as leis que todos 
nós encontramos já feitas ... que facti-
camente se nos impõem ... perante as 
quais somos forçados a tomar posi
ção, a incorporar como dever, se que
remos que a nossa existência decorra 
para além do limiar da Justiça. 

O homem precisa, sem dúvida, de 
leis ... embora estas sejam, sem excep
ção. tentativas imperfeitas que reper
cutem a essencial falibilidade huma
na ... o erro pode ser colectivo, o so
matório de milhões de ideias injustas 
não resulta numa ideia justa, enfim, 
os homens podem produzir leis injus
tas ou, pior, aplicar leis justas de 
modo injusto. O colectivo é uma abs
tração. Ç)s valores são sempre indivi
duais ... são os meus valores ... são os 

• 
� � 

o 

• 

teus valores ... poderão ser os nossos 
valores ... raramente, ambígua e inse
guramente serão os valores de todos 
nós ... a menos que se fundamentem e 
brotem de uma comunhão - que é 
mais do que uma comunidade - de 
crença. Lembre-se, a propósito a dife
renciação subtilmente estabelecida 
por Ortega entre "ideias" e "cren
ças": possuímos ideias, somos possuí
dos por crenças. As ideias discutem
se, as crenças não são discutíveis ... 
eu tenho ideias ... mas eu não "tenho" 
crenças pois sou, de algum modo, es
,.1� L r1...'lll;'d;"I, 

5. Definida a responsabilidade,
através da sua fundamentação incon
tornável na liberdade e na indepen
dência, delimitada, do modo aqui 
possível, a ordem jurídica que a codi
fica estamos, talvez. mais apetrecha
dos para uma tentativa de abordagem 
do tema - responsabilidade civil dos 
médicos. 

Como já tivemos ocasião de afir
mar noutros lugares, o actuar médico 
acontece sobre a estrutura relacional 
do Encontro médico-paciente, pecu
liar face-a-face de duas liberdades de 
igual densidade que não têm sentido 
uma sem a outra. Parece tautológi
co ... mas não é tal. Com efeito, em
bora assimétricas, essas duas liberda
des que se encontram constituem-se 
mutuamente e situam-se: de um lado 
o seu paciente ... do outro o seu médi
co. Um, livre para escolher ... outro,
livre para actuar. Esta condição for
mal é a única que permite a adequada
elasticidade, passe a expressão, _do
campo relacional entre médico e pa
ciente. Se quaisquer condições ou ac
ções exteriores a distorcem ou ferem
na sua espontânea fluidez, assim per
turbando as liberdades que se encon
tram, estão criadas condições para
bloqueio da responsabilidade ... blo
queio esse maior ou menor conforme
o nível de consciencialização que o
médico for capaz de atingir quanto a
tais factores de distorção.

Seguindo o pensamento de Daniel 
Serrão o ser, actualmente, médico, é 
- citamos - " ... exercer uma activi
dade humana enquadrada por três
vectores fundamentais:

Primeiro - Quem decidiu ser mé
dico aceitou, senão no princípio, se
guramente no final da sua preparação 
profissional, que estava ao serviço dos 
outros homens. 

Segundo - Quem é médico compre
ende e aceita que a sua profissão é a 
mais difícil de todas porque as deci
sões que é obrigado a tomar referem
se sempre a pessoas humanas e não 
estão cobertas pela segurança e infali
bilidade das ciências exactas. 
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Terceiro - A investigação científica 
e o progresso técnico mudam, em 
cada dia que passa, as bases científi
cas do diagnóstico, do prognóstico e 
da terápêutica, obrigando o médico a 
uma aprendizagem para toda a vida". 

E continua o autor: " ... exercer me
dicina hoje é estar ao serviço dos ou
tros, assumindo responsabilidades 
máximas com garantias mínimas ... 
profissionalmente frágil, angustiado, 
dependente de intra-estruturas técni
cas e administrativas que não pode 
controlar... alvo preferencial da có
lera das populações insatisfeitas e da 
puniçao por um poder político ·que 
não sabe (ou não pode) gerir este uni
verso complexo e contraditório da 
saúde e da doença ou, mais profuda
mente, da vida e da morte ... ". 

Eis, magistralmente formulada, a 
condição médica actual. 

Diz-nos, ainda, Daniel Serrão: "A 
responsabilidade médica do primeiro 
vector decide-se na consciência indivi
dual e traduz-se na qualidade da ati
tude pessoal de cada médico ... ". 

É este o foro da pura Ética Médica. 
Em consequência será à Ordem dos 
Médicos que, "de jure", competirá 
ajuizar, individualmente, do bem ou 
do mal de uma conduta, na base só
lida do seu Código Deontológico e na 
sede própria dos seus órgãos. 

No que ao segundo vector diz res
peito, defende veementemente o au
tor quão condenável é a ignorância, o 
desleixo, a burocratização das men
tes ... mas salienta, com rigorosos ar
gumentos, que o erro médico é, a seu 
peculiar modo, legítimo pois '· ... a 
prática médica ... é uma actividade ... 
que não tem a segurança de uma ciên-

. eia exacta nem a irresponsabilidade 
criativa de uma arte. Os erros médi
cos, humanos, naturais e inevitáveis, 
mas pontuais, serão sempre conside
rados crimes e os efeitos benéficos da 
prática médica correcta, infinita
mente superiores em número e quali
dade, serão sempre esquecidos e si
lenciados ... ". 

É este o campo dos processos disci
plinares da hierarquia ministerial e 
dos tribunais. Mas não deixa, por 
isso, de ser também território de in
tervenções da Ordem dos Médicos a 
quem, sem ambiguidades, deveria ser 
atribuída competência exclusiva para 
emitir pareceres técnicos ... evitando
se assim, quer no sentido positivo, 
quer no negativo, tremendos erros ju
diciais e administrativos oriundos, 
seja de processos omissos em relação 
ao avaliar técnico, seja de processos 
baseados em pareceres "ad hoc" de 
médicos escolhidos pelo Poder ou, 
pior ainda, em "pareceres técnicos 
médicos" emitidos por juristas ... 

Quanto ao terceiro vector diz-nos 
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� este o foro da pura 
Etica Médica. Em 
consequência será à 
Ordem dos Médicos 
que, "de jure", 
competirá ajuizar, 
individualmente, do 
bem ou do mal de 
uma conduta, na base 
sólida do seu Código 
Deontológico e na 
sede própria dos seus 
órgãos. 

Daniel Serrão: " ... A este vector vão 
os médicos buscar uma terceira res
ponsabilidade que é a da actualização 
permanente e um novo motivo de an
gústia quando não podem honrar essa 
responsabilidade ... ". Só criando-se 
condições para uma formação contí
nua tal angústia poderá ser tranquili
zada. 

Não bastasse tudo isto. acresce a 
realidade de ser o Estado o detentor 
de ·· ... todos os sistemas e estruturas 
que se foram organizando e introme
tendo entre o médico e o doente ... ". 

O mito actual do público ... o peso 
ideológico do social... a veneração 
mágica da profilaxia ... a criação do 
conceito de utente ... a funcionaliza
ção do médico ... a deformação do 
belo conceito de assitir c·ad-sistere": 
deter-se junto a outro) ... tudo isto são 
··�into111as"· de patologia institucio
nal. .. no caso, da instituição das insti
t uiç1ies. o Estado.

A inovação das ··1ege artis", cujo 
niio cumprimento justificaria uma ou
tra estranha faceta da. responsabili
dade médica ... Comenta Daniel Ser
rão com alguma ironia: " ... Bem atra
palhado ficaria o inventor désta inefá
vel fórmula jurídica se o convidásse
mos, respeitosamente. a expor-nos 
essas leis da arte médica, não só em 
geral como nos casos particulares ... ··. 

Todo este conjunto de factores de 
distorçiio. em nosso entender, blo
queiam parcialmente a responsabili
dade médica. E náo se pretenda que 
o nosso discurso tem em mente qual
quer maliciosa ocultação, ou diluiçiio,
das responsabilidades do médico ...
niio nos permitimos tiio insensata ati
tude. Apenas se quis salientar que a
sociedade actual. por motivos que
aqui não tem cabimento analisar, mu
dou ... a relação médico-paciente de
gradou-se para um nível de contrato
com um toque consumista ... Daí que,
com o Mestre que tanto já citamos,
possamos a afirmar também: ··o «es
tado de graça» entre o médico e a
sociedade civil terminou ... A noçáo
jurídica (não a axiológica) de dever
aplicar-se ao acto médico ... A prática
médica tem de ser efectuada sob a óp
tica da responsabilidade civil... O
atendimento em situação de urgência
é um espaço privilegiado para a con
flitualidade e p_ara a exigência de res-.
ponsabiliclade civil... A prevençáo
dos elevados riscos que corre a equipe
de atendimento urgente exige solida
riedade absoluta dos seus membros,
respeito pela hierarquia da competên
cia técnica, disciplina na execução das
rotinas e muito trabalho ele registo es
crito ... ".

6. Em suma ... o centro de gravi
dade ela responsabilidade médica des
locou-se cio polo da Ética para o d 
ordenamento jurídico dos códigos ci
vis. Somos tentados a formular uma 
questão grave: será que o paciente ac
tual, situado já numa relaçáo contra
tual de prestação de serviços ganhou 
algo com tal e tão radical mudança? 
Será o paciente relacionalmente be
ncfeciaclo ... ·J Certamente que não, 
estamos disso convictos. E isto pela 
simples razáo de que o mé.dico vê, im
potente ou, pior ainda, inconsciente 
da transformação, aparecer perante si 
um '·cliente" brandindo os seus direi
tos ... e, pelo seu lado, o paciente vê 
surgir um "técnico", talvez eficiente, 
nem sempre acolhedor, muitas vezes 
em atitude defensiva ... 

Talvez isso seja, por muitos, consi
derado um bem ... não o é, certa
mente para nós. 

Quanto ao "onus probandi", como 
p0tencial acusado, remeto-me a um 
prudente silêncio ... 



OPIN/ÂO 

O PROF. FRANCISCO GENTIL 
,.., 

E A CRIAÇAO 
DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
• DR. LUIZ DA SILVEIRA BOTELHO

A criação das especialidades é consequência inevitável do progresso das 
ciências e regra fundamental na organização do trabalho científico. Na prática 
médica desenvolvem-se a favor de novos métodos semiológicos e terapêuticos. 
Quanto ao ensino os conhecimentos foram partilhados por todos, embora a 
teoria e a prática inicialmente desfazadas, acabem por caminhar·paralelamente 
com benefício mútuo. 

Em breve nota introdutória recor
damos que os estudos médicos no 
nosso país rematam ao reinado de D. 
Sancho I, quando envia o monge 
Mendes Dias ,para estudar medicina 
na Universidade de Paris. No re
gresso passa a haver no Mosteiro de 
Santa Cruz em Coimbra, um ensino 
regular de Medicina, que até então 
nas maõs de monges e curandeiros se 
limitava a práticas rudimentares de 
empirismo e superstições. Com Frei 
Gil de Santarém e Pedro Hispano a 
matéria médica, sofre ligeira melho
ria. O primeiro estuda medicina em 
Paris, e depois de vida acidentada, 
volve ao país, tornando-se pela auste" 
ridade de vida e prática da medicina 
caritativa, popular taumaturgo. Pedro 
Hispano, o futuro Papa João XXI, 
ilumina a ciência do seu tempo com 
estudos filosóficos que, durante deze
nas de anos; foram textos de ensino 

niversitário. Embora em alguns tra
alhos jéí se possa descortinar o es

boço de especialidades, como a Psi
quiatria (De Anima) e a Oftalmologia 
(De Oculi), o conhecimento global 
permanece no «Tbesauros paupe
rum». 

No advento, dos Estudos Gerais 
(D. Diniz 1290), o ensino médico 
passa a contar com a cadeira de Prima 
e um Mestre, mas só depois da trans
ferência definitiva da Universidade 
para Coimbra com D. João III (1537) 
é que se acrescenta a cadeira de Ves
pera. Hipócrates e Galeno são os pila
res da Medicina da Idade média, mas 
a maior parte das vezes o ensino so
corre-se de compiladores e comenta
dores e não .de textos genuínos. 

Em 1704, como reacção ao ensino 
demasiado teórico, ministrado • na 
Universidade, criou-se no Hospital 
Real de Todos-os-Santos uma aula de 
anatomia e mais tarde de cirurgia 
(1750) ,formando cirurgiões essencial-

mente prátícos.' Estes cirurgwes, da 
Escola de Lisboa, não possuíam títu
los académicos e tambéni socialmente 
viviam secundarizados em relação aos 
físicos coiml:1'rões, os únicos a quem 
era devido o título de· doutor. Tive
ram de se emancipar e aféisfar da 
classe de barbeiros e sangrado""res com 
os quais inicialmente se confundiam. 
No Hospital de Todos-os-Santos e 
portanto, antes do terramoto de 1755, 
existiam especialidades clínicas, em
bora c)e formação empírica: cirurgião 
algebrista, de boubas, oftalmologista 
e alienista. A Real Escola de Cirurgia 
criada em 1825 por D. João VI man
tém ainda o predomínio drn; cirur
giões, o qual tende a atenuar-se mas 
só em 1837 com a nova reforrúa e sur
gimento das .Escola Médico-Cirúrgi
cas de Lisboa e Porto. 

Em consequência o ensino compreen
dia um núcleo global de cadeiras, 
agrupadas em duas secções, médica e 
cirúrgica, sem originar esclarecimento 
quanto à qualidade e fixidez de espe
cialização. 

Assim Magalhães Coutinho no dis
curso recitado na abertura do ano Jec
tivo de 1858 na Escola Médico-Cirúr
gica de Lisboa, reconhece "que os 
candidatos aos lugares do magistério, 
tendo de se habilitar em todas as par
tes da ciência, porque em todas elas 
têm de dar provas de capacidade, não 
podem concentrar o seu estudo. Estes 
candidatos, depois de providos nos lu
gares, podem ser chamados para su
prir a falta de qualquer dos professo
res proprietários. Necessitam de se 
consagrar simultaneamente ao estudo 
de todas as matérias do curso e, ficam 
na impossibilidade de cultivar o ramo 
para que sentissem mais vocação. Fi
nalmente tendo passado, às vezes 
muitos anos,· nestas alternativas, o 
substituto chega já em idade adian-

tada à propriedade do lugar e então, 
já é tarde também para se dedicar ao 
estudo de uma especialidade". 

Por sua vez o Professor Augusto 
Celestino ela Costa no trabalho sobre 
a Universidade Portuguesa e o pro
blema da sua Reforma comenta que 
quando se chega a professor está-se 
cansado. E rL·lata dois acontecimen
tos que ilu,tram a situação que se vi
veu ate 1911: 

"- chegou-se ao ponto de obrigar 
Agostinho Vicente Lourenço a 
prestar provas de concurso, inflin
gindo-se-lhc assim um vexame 
monstruoso; 

- o prof. Gama Pinto não era pro
fessor há mais tempo, justamente
por se nüo prestar a um concurso
irracional."

A matéria era preocupante para os
condutores da Medicina Lisboeta. 
Assim o Prof. Francisco Gentil no 
projecto de reforma do ensino médi
co, lido na sessão de 21 de Fevereiro 
de 1907 ao conselho da Escola Mé
dico-Cirúrgica de Lisboa, enumera os 
principais defeitos do ensino e para 
os remediar propõe a especialização, 
com a criação das cadeiras de Gineco
logia e Pediatria e cursos auxiliares 
de Vias Urinárias, Ortopedia, Otorri
nolaringologia, Dermatologia e Sifili
grafia. 

Proclamada a República, a reforma 
do ensino médico surge em 1911, 
dando origem às Universidades de 
Lisboa e Porto e à existência, com 
atribuições comuns de Faculdades de 
Medicina nas três cidades Universitá
rias. 

O papel do Prof. Francisco Gentil 
teve o mérito de ter conseguido, com 
perseverança e esclarecimento, que o 
Prof. Miguel Bombarda perfilhasse a 
especialização. Esta adesão permitiu 
a convergência de opiniões dentro da 
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Escola e politicamente influenciou a 
promulgaçüo ela lei. Miguel Bom
barda já não acompanhou a reforma 
ele 1911 mas já tinha orientado os es
píritos para esta realiclacl�. 

A reforma tem um princípio inova
dor - a criação elas especialidades e o 
provimento das cadeiras do curso mé
dico por especialistas. O grande im
pulso que a Medicina cm Portugal ex
perimentou nesta época, eleve-se à es
pccializaçüo e ao advento da chamada 
geração ele 1911: Augusto Celestino 
t.la Costa, Mark Athias. Aníbal Bet
tencourt, Sílvio Rebelo, Azevedo Ne
ves, Gama Pinto. Júlio de Matos. 
Egas Moniz, Sobral Cid. Estes médi
cos süo os especialistas que a Facul
dade de Medicina de Lisboa chamou 
it regência das novas cátedras do 
curso médico e à direcção dos respec
tivos Institutos. A Faculdade de Me
dicina do Porto sofreu impulso reno
vador paralelo. 

A nível hospitalar, a especialização 
foi mais tardia e fica também a dever
se à.acção condutora do Prof. F. Gen
til quando desempenhou o cargo de 
Director do Hospital de S. José e 
Anexos em 1913. É esclarecedora a 
circular que enviou aos "Facultativos" 
dos Hospitais para declararem a espe
cialidade que preferiam cultivar. 

Exmo. Senhor 

A comissão médica dos Hospitais 
deliberou reorganizar em novas bases 
os serviços clínicos e, consequente
mente, os respectivos quadros de fa
cultativos. São criados desde já os 
seguintes serviços: 

1. oftalmologia
2. otorrinolaringologia
3. vias urinárias
4. sífilis
5. dermatologia
6. ginecologia

O serviço de obstetrícia que actual
mente existe, pertence à Faculdade 
de medicina, mas de futuro, haverá 
esse serviço no Hospital sendo para 
ele criado um quadro de parteiros. 
Para tal serviço, bem como para os 
indicados sob os n.º' 1-2-3, o recruta
mento clínico far-se-á de um modo 
especial. Por agora, porém, peço a V. 
Exa. se digne dizer-me a que serviço 
quer pertencer e como justifica a sua 
pretenção, devendo a sua resposta ser 
dada até ao dia 15 do corrente e impli
cando a falta dela a sua permanência 
naquela em que está colocado. 

Saúde e Fraternidade 
Lisboa 9 de Dezembro de 1913 

O Director 
Francisco Gentil 
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OPINIÂO 

A reforma tem um 
princípio inovador - a 
criação das 
especialidades e o 
provimento das 
cadeiras do curso 
médico por 
especialistas. O 
grande impulso que a 
Medicina em Portugal 
experimentou nesta 
época, deve-se à 
especialização e ao 
advento da chamada 
geração de 1911: 
Augusto Celestino da 
Costa, Mark Athias, 
Aníbal Bettencourt, 
Silvio Rebelo, 
Azevedo Neves, 
Gama Pinto, Júlio de 
Matos, Egas Moniz, 
Sobral Cid. 

Recebeu respostas confirmativas e 
comentários dos seguintes médicos: 

Ginecologia e Obstetrícia 
Manuel Maria Bordalo Prostes 

Pinheiro 
José Branco Gentil 
Sebastião Cabral da Costa 

Sacadura 
Francisco dos Reis Stromp 
António Dias da Silva 
António José Torres Pereira 
Manuel António Moreira Junior 
Manuel Fernandes da Cruz 
Augusto Monjardino 
Joaquim José Marques da Silva 

Araújo 

Vias Urinárias 
António Sena Pereira 
Henrique Bastos 
Alberto Gomes 
Francisco Elysiário Ferreira 
João Nepomuceno Rod1'igues 

Pinheiro 

Olhos 
Sebastião Costa Santos 
Alberto Borges de Sousa 
Luiz Xavier Barbosa da Costa 
Medeiros d' Almeida 

Doenças Venéreas e Sífilis, doenças 
de Pele 

Thomaz de Mello Breyner 
José da Costa Nery 
Henrique Von Bnhorst 
Carlos Artur da Silva 
Zeferino Falcão 

Garganta, Nariz e Ouvidos 
Francisco Avelino Monteiro 

· Manuel Diogo de Valladares
João de Sant'Ana Leite 
Alberto Luiz de Mendonça 

Entretanto a oficialização das espe-
cialidades nos Hospitais de Lisboa 
apenas se verificou em 1918, quando 
do enfermeiro-mor Dr. Augusto Can
dido Leite Lobo Alves. 

Na evolução da arte médica obser
vou-se piogressiva multiplicação das 
especialidades, e a consequente frag
mentação e desdobramento da medi
cina. A evolução tecnológica é impa
rável. A Ordem dos Médicos regista 
cerca de 40 especialidades, mais umas 
tantas sub-especialidades e competên
cias. Na realidade, os especialistas 
vão-se afastando uns dos outros •analisando isoladamente as suas preo 
cupações sócio-profissionais. Cami
nha-se para o especialista especiali
zado como desenvolvimento natural 
e indispensável do progresso, mas a 
subdivisão não deve significar autono
mia. É apenas a procura correcta de 
maior experiência. O saber aprofun
dado na definição plural das especiali
dades implica conhecer o pormenor e 
o todo. E assim desejável que não se
fuja para o limitado ou restrito sem 
perder a ideia de conjunto. A ampli
tude da especialização exige a necessi
dade de se ressuscitarem os grandes 
agrupamentos médicos, com priori
dade para a Clínica Geral. Quanto 
mais a pesquisa penetra no pormenor 
mais necessária se torna a visão de 
con�unto. O especialista sub-especia
lizado desde que permaneça médico, 
necessita em consequência de usar a 
linguagem comum que exprime o 
pensamento da medicina. 
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CICLO DE CONFERÊNCIAS 
SOBRE OS SISTEMAS DE SAÚDE 
E A MEDICINA FAMILIAR 

Terminou em 25/2/92 um ciclo de 
conferências quinzenais dedicadas à 
reflexão e debate sobre a situação ac
tual e tendências futuras dos sistemas 
de saúde e da medicina famíliar em 
Portugal, na Europa e no Mundo. 
Este ciclo de conferências foi promo
vido pela APMCG e teve o patrocínio 
e apoio da Ordem dos Médicos. 

Participaram, como conferencistas, 
o Prof. Constantino Sakellarides
(OMS), o Dr. João Santos Lucas (Es
cola Nacional de Saúde Pública), o
Eng.º Macário Correia (Presidente da
Comissão Parlamentar de Saúde) e o
Dr. Mário da Silva Moura (Presidente
da APMCG).

Das palestras proferidas e dos de
bates que se lhe seguiram pode con
cluir-se que: 

l. Os sistemas de saúde estão a ser
questionados e já entraram em
processos de mudança acelerada
em praticamente todos os países
desenvolvidos, mesmo naqueles
que eram habitualmente conside
rados exemplares;

2. De entre as tendências sociais
com implicações importantes nos
sistemas de saúde destacam-se o
reforço da importância atribuída
aos valores da PESSOA indivi
dual, à família e aos novos fenó
menos sociais e de saúde a ela as
sociados, à liberdade de escolha
do médico e dos serviços de saú
de, ao controle por parte do con
sumidor e à necessidade de uma
retoma da confiança dos cidadãos
nos cuidados de saúde que lhes
são oferecidos;

3. As tendências sociais identifica
das apontam claramente para a
importância do médico assistente
pessoal ou médico de família;

4. O médico assistente pessoal ou
médico de família é uma figura
que· praticamente só se encontr?
nos países mais desenvolvidos. E
um médico generalista com quem
cada pessoa e, eventualmente,
cada família estabelece livre
mente uma relação assistencial
que tende a perdurar, na medida.
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em que se desenvolva e se mante
nha um clima de confiança mú
tua; 

S. O médico de família é, obrigato
riamente, um médico de grande
acessibilidade, capaz de diagnos
ticar, tratar, educar e aconselhar
em relação à grande maioria dos
problemas e situações de saúde
que surgem ao longo da vida dos
indivíduos e das famílias. Cabe
lhe ainda defender e orientar o
doente nos labirintos da medicina
e da tecnologia médica moderna
quanpo for necessário recorrer a
eles;

6. O Serviço Nacional de Saúde por
tuguês não oferece cuidados ade
quados de medicina geral e fami
liar. Muitos centros de saúde não
têm condições de instalações, de
sigilo e garantia de confidenciali
dade, de equipamento nem de re
cursos humanos suficientes. Os
médicos de família estatais tem
·regimes de trabalho e enquadra
mento burocrático-administrativo
como se fossem funcionários de
repartição. Frequentemente, tra
balham em gabinetes tripartilha
dos (!) o que os impede de aten
der adequadamente os seus doen
tes;

7. A dificuldade, morosidade, des
conforto, complexidade e, por
vezes, impossibilidade de acesso
às consultas "normais" dos cen
tros de saúde levam os doentes a
acorrer em massa (inadequada
mas justificadamente) os serviços.
de urgência hospitalar, aos SAPs,
CATUs, SASUs, SADUs e ou
tros similares em franca prolifera
ção;

8. Para uma parcela da população
portuguesa (mais de um milhão),
não existe qualquer hipótese de
assistência regular por um médico
de família do SNS (que se diz uni
versal, geral e tendencialmente
gratuito). Este facto deve-se à
falta de cerca de 800 médicos ge
neralistas, devidamente qualifica
dos, nos quadros dos centros de
saúde e à gestão de recursos hu
manos praticada no SNS;·

9. O clima de exaustão que se vive
no SNS tem conduzido à desmoti
vação e à frustração profissional
de muitos médicos da carreira de
clínica geral, os quais estão a
abandonar os centros de saúde e
a tentar refazer as suas vidas nou
tras carreiras· e ramos de activi
dade médica. Este facto vem
agravar a situação acima descrit
e está a criar situações de rotura y,
assistencial em muitos centros de
saúde e regiões;

10. A capacidade de formação de no
vos médicos generalistas/médicos
de família é muito diminuta
( cerca de 60 por ano). Mesmo as
sim, os novos generalistas não es
tão a ser aproveitados pelo SNS
que os contrata precariamente. O
Internato Complementar de Clí
nica Geral deverá ver alargada
com urgência a sua capacidade de
formação (em quantidade e em
qualidade) e as saídas profissio
nais para os novos generalistas
deverão ser atractivas para captar
as · melhores vocações médicas
para esta área tão importante da 
medicina e tão negligenciada no 
nosso país;

11. Apesar da Lei de Bases da Saúd·e
ter quase dois anos, não fora,

'.\ainda criadas condições mínima ,;
propociadoras de iniciativas con
correnciais credívies e aceitáveis
na área da medicina geral e famí
liar. O Estado parece continuar a
querer deter o monopólio desta
área de cuidados de saúde;

12. O sistema ele saúde português
permanece rígido, centralizado,
monolítico, hiperburocratizado,
insensível às expectativas e às ne
cessidades de saúde dos utentes -
alheando-se das forças socias e
das tendências evolutivas da so
ciedade portuguesa e da comuni
dade europeia. Exite µma contra
dição profunda entre a filosofia
da política geral do Governo Por
tuguês e o que se passa no Minis
tério da Saúde: - a "nomenklatu
ra" nele instalada parece apos
tada em perpetuar um aparelho
de que já nem nos países do leste
europeu se encontram similares.
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NOTÍCIAS 

PRÉMIO BIAL 
Entrou em distribuição à classe mé

dica, paramédica e entidades do foro 
da Saúde a óbra galardoada com um 
dos prémios Bial/1990, "Evolução das 
Doenças Crónicas com Elevado Con
sumo de Consulta/ Ano - tipo de aten
dimento e relação médico-doente", 
da autoria do médico, especializado 
em Psiquiatria, Idalmiro Rocha Car
raça. 

A obra, que contou com a colabo
ração de vários clínicos0gerais do 
Centro de Saúde da Alameda, dentre 
eles o Dr. Briosa e Gala, abarca um 
dos problemas com que a Medicina 
se debate hoje em dia: o controlo. e 
tratamento dos doentes crónicos. Se
gundo o autor, ··se não fosse a pande
_mia da Sida que se tem propagado 
desde o início da década de 80, pode
ríamos continuar a assumir que a fase 
histórica da luta contra as doenças in
fecciosas fora ultrapassada. Na verda0 

de, desde há algumas décadas que a 
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investigação médica se tem vindo a 
centrar de forma crescente no campo 
das doenças crónicas e degenerativas, 
procurando factores envolvidos ele 
forma clirecta ou inclirecta na génese 
cios processos, em geral pouco conhe
cidos excepto nos seus efeitos paten
tes na clínica". 

O autor demonstra no seu trabalho 
que _os doentes crónicos, quando utili
zadores cios Centros ele Saúde, e 
quando são alvo ele consulta atenta e 
compreensiva (incluindo a vertente 
psicossocial e não só física), tendem a 
reduzir o número ele consultas-ano, 
além ele outros efeitos que melhoram 
o seu estado geral.

Com a edição e distribuição gra
tuita deste trabalho original e inédito, 
encerrou formalmente o Prémio Biai 
ele Medicina Clínica 1990. Até ao fi
nal cio presente ano decorre o período 
de recepção elas obras para o Grande 
Prémio Biai ele Medicina 1992. 

REGIME LEGAL DAS 
CARREIRAS MÉDICAS 

EM LIVRO 

A Porto Editora, acaba de lançar 
no mercado o Livro regime Legal das 
Carreiras Médicas e Legislação Com
plementar da autoria de Jorge Tei
xeira Lapa. 

Pretende esta compilação anotada, 
ser um auxiliar para os ·médicos em 
primeira intenção, para os juristas e, 
de um modo geral, todos os que, por 
razão da sua profissão, lidam com a 
legislação que regula, em Portugal, o 
exercício da medicina. 

A base para este trabalho foi o 
novo regime das carreiras médica, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/90, 
de 6 de Março, e aborda a Formação 
Médica, Relação Jurídica de Em
prego na Função Pública, Concurso, ,J
Hospitalares, Sistema Remunerató
rio, Gestão Hospitalar, Contratação 
de C. G. Privados, Estupefacientes, 
Aborto e Dopagem. 

Em Legislação Complementar, são 
vertidos os diplomas que parece se
rem de curial oportunidade e utili
clack 1rnhlirn. 

BOLSAS GLAXO 

A GLAXO Farmacêutica, Lda. 
anuncia a abertura do concurso para 
três bolsas a atribuir a três projectos 
de investigação de grupo ou indivi
duais apresentados por finalistas de 
Medicina do ano 1990/91.

As bolsas, no valor de Escudos 
500.000$00 cada uma serão adminis
tradas por The British Council 
Visam estimular e promover a acti
vidade científica na fase inicial da 
carreira de jovens médicos recém-li
cenciados, e devem ser aplicadas no 
desenvolvimento dos projectos. 

Os projectos, juntamente com a 
identificação completa e residência 
do autor ou autores bem como a no
meação do responsável pela apresen
taçiio do projecto devem ser envia
dos para: The British Council -
"Bolsa GLAXO" - Rua de.São Mar
çal, 174 -1294 Lisboa Codex, até ao 
dia 30 de Junho de 1992. O regula
mento das bolsas pode ser adquirido 
através de The British Council. 

Os projectos serão avaliados por 
um júri de reconhecida competência 
nomeado por The British Council e 
os resultados serão divulgados publi
camente durante o mês de Novem
bro de 1992. 
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ORDEM DOS MÉDICOS 
SECÇÃO REGIONAL DO SUL 

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos torna público o programa do ciclo de Conferências a decorrer 

durante os próximos meses. 
Convida todos os Colegas a nele terem uma participação activa que a natureza e variedade dos temas, bem como a 

qualidade dos oradores plenamente justifica. 

------MARÇ0------

9, 2.' r., 21 h - O Recém-Nascido. Urgências 
Cirúrgicas 
Dr. Paolo Casei/a 

22 h - Património Artístico-Cultural -
Conceitos, Atitudes; O Problema dos 
Museus. (2.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

11, 4.' f., 21 h - O Recém-Nascido com Malformação 
Ortopédica 
Dr. José A11g11sto A111unes 

16, 2.' f., 21 h - O Recém-Nascido com Malformação 
Urol<\gica 
Dr.' D11lce Ferra de So11sa 

22 h - Património Artístico-Cultural -
Conceitos, Atitudes; O Problema dos 
Museus. (3.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

18, 4.' r., 21 h - O Recém-Nascido com Malformação 
Crâneo Facial 
Dr.' Graça Moura 

22 h - Cultura e Urbanismo 
Dr. João Soares 
Arq. José Troufa Real 

23, 2.' f., 21 h - Tabela Nacional de Incapacidades. 
Uma apreciação critica 
Prof. Dr. Mário Faria 
Dr. Amónio Sousa Uva 

22 h - Perfil do artista através da História. 
O ensino, a formação e a inserção 
sócio-profissional. (1.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

25, 4.' f., 21 h - Medicina Nuclear e Cardiologia 
Dr.' Maria do Rosário Vieira 

22 h - Liberdade e Imprensa 
Dr. Paulo Portas 

30, 2.' f., 21 h - A Criança Alérgica - Enquadramento 
Social e Médico 
Prof. Dr. José Costa Trindade 

22 h - Perfil do artista através da História. 
O ensino, a formação e a inserção 
sócio-profissional. (2.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

,·, Orador convidado a confirmar. 

PROGRAMA 

------ABRIL------

1, 4.' r., 21 h - Ritmos Biológicos em Medicina 
Dr. Pedro Marques da Silva 

22 h - Protecção do Meio Ambiente 
Eng. Macário Correia 

6, 2.' f., 21 h - Astenia 
Prof. Dr. Políbio Serra e Silva e Cal. 

22 h - Grupo de Guitarras e Cantares de 
Coimbra 

8, 4.' f., 21 h - Mecanismos intermediários na 
progressão das glomerulonefrites 
Prof. Dr. Fernando Nolasao 

22 h - Regionalismo 
Dr. Alberto João Jardim 
Abílio Curto 

13, 2." r., 21 h - Medicina Nuclear e Dermatologia 
Dr." Maria do Rosário Vieira 

22 h - A Idade Média e a Formação da Arte 
Europeia. (1.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

15, 4." r., 21 h - Medicina Nuclear e Pediatria 
Dr." Maria do Rosário Vieira 

22 h - Sistemas de Saúde 
Dr. Pa11lo Mendo 
Dr. Diama111ino Marques 

20, 2." f., 21 h - Linfomas - Expressão Cutânea 
Dr." Manuela Capitão-Mor 

22 h - A Idade Média e a Formação da Arte 
Europeia. (2.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

22, 4.' f., 21 h - Cirurgia da Catarata 
Dr. Pedro Abra111es 

22 h - Sociedade Liberal 
Dr. Ferraz da Costa 
Dr. Pacheco Pereira 

27, 2.' f., 21 h - Linfomas (cutâneos). Terapêutica 
Dr. Cyrne de Castro 

22 h - Renascimento (Tradição e 
Modernidade). (1.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonijiicio 

29, 4.' f., 21 h - Latrogenia em Oftalmologia 
Dr. Pedro A brames 
Dr. J. Pira Negrão 

22 h - Portugal e a Nova Arquitectura 
Europeia 
Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa 
Dr. Jai111e Ga111a 

------ MAIO ------

4, 2.' f., 21 h - Papel do Especialista de Medicina do 
Trabalho no Contexto da luro1ia do, 
Doze 
Dr. Sá Leal 

22 h - Renascimento (Tradição e 
Modernidade). (2." Sessão) !! 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

6, 4.' f., 21 h - Perspectivas actuais da cirurgia arterial 
reconstruth•a 
Prof. Dr. Fernandes� Fernandes 

22 h - Geoestratégia 
Eng. Angelo Correia 
Dr. Nuno Rogério 

11, 2.' f., 21 h - O cancro humano na perspectiva 
arqueobiológica 
Prof. Dr. Daniel Serrão 

22 h - O Barroco. (1.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

13, 4.' f., 21 h - Traumatismos ,·asculares 
Dr. Ar111ando Farrajora 

22 h - Política Arricana 
·---

18, 2.' f., 21 h - O ensino post-graduado em 
Hematologia 
Dr. Amónio Parreira 

22 h - O Barroco. (2.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

20, 4," f., 21 h - Colégio de Cardiologia 
.,: __ _

22 h - Política Europeia 
Prof. Dr. Lucas Pires 

25, 2.' f., 21 h - A interface da Hematologia com 
outras Especialidades 
*---

22 h - O Barroco. (3.' Sessão) 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

27, 4," f., 21 h - Infecção nos Transplantes Renais 
Prof. Dr. Jacinto Si111ões e Cal. 

22 h - O Azulejo 
Dr." Maria Calado 

-----JUNHO 

1, 2.' f., 21 h - História Natural do Pé Plano na 
Criança 
Prof. Dr. L11ís Serra 

22 h- A Talha 
Prof. Dr. Horácio Bonifácio 

3, 4.' f., 21 h - Colégio de Cardiologia 
,;: __ _

22 h - A Arte No,•a e a Arquitectura do Ferro 
Dr." Maria Calado 

LOCAL: ANFITEATRO DA ORDEM DOS MEDICOS 
Av. Almirante Gago Coutinho, 151 - LISBOA 
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NOTÍCIAS 

II ENCONTRO SOBRE HIGIENE 
� 

E SEGURANÇA NA SAUDE 
Na sequência do I Encontro sobre 

Higiene e Segurança na Saúde reali
zado em Coimbra no passado mês de 
Novembro, teve lugar na Sede da Sec
ção Regional do Norte da Ordem cios 
Médicos, no dia 22 de Fevereiro do 
presente ano, o II Encontro. 

Característica mais marcante foi a 
presença de todas as estruturas repre
sentativas da Classe numa manifesta
ção de unidade que não tem exemplo 
nos últimos anos. 

Aliás, emblematicamente, eleve re
ferir-se que se o I Encontro foi orga
nizado pelo S.I.M., em Coimbra, e o 
II pela Secção Regional do Norte, no 
Porto, ficou assente que o III Encon
tro irá realizar-se em Lisboa e será 
organizado pela F.N.A.M. 

Além destas organizações sindicais 
e das três Secções Regionais da Or
dem dos Médicos este II Encontro 
contou com a presença das Associa
ções e Sociedades que já haviam es-

tado presentes no I Encontro em 
Coimbra. 

Durante os trabalhos foi analisado 
um extenso relatório sobre "riscos 
ocupacionais com Hospitais e outros 
estabelecimentos de saúde" da auto
ria do Dr. António de Sousa Uva e 
do Professor Doutor Mário Faria, res
pectivamente Vice-presidente e Presi
dente da Sociedade Portuguesa de 
Medicina do Trabalho, e ainda um 
outro sobre "o stress na profissão mé
dica" de que foi relator o Dr. Couto 
Soares Pacheco cio Conselho Regio
nal do Norte ela Ordem cios Médicos. 

Ambos os relatórios, depois de dis
cutidos foram aprovados daqui resul
tando que as várias conclusões co
muns também o foram. 

Destas conclusões ressalta a que 
considera a profissão médica uma 
"profissão desgastante". 

Outras. conclusões que tiveram o 
aval de todos o's participantes neste II 

Encontro prendem-se com a necessi
dade ele antecipação da idade da re
forma, o pagamento das horas ex
traordinárias sob a forma de dias ele 
férias, o aumento do número 

0

de dias 
de férias por ano ( como já sucede 
com os enfermeiros) e a aplicação cio 
decreto-lei 441/91 que consagra a 
obrigatoriedade da prestação de cui
dados de medicina ocupacional em 
toda a administração pública. 

Todas estas exigências deverão so
frer forte empurrão no Ili Encontro a 
realizar em Lisboa pela F.N.A.M. Aí 
também deverá vir a ser exigido qu 
o Ministério da Saúde disponibiliz �
todos os relatórios ela S.U.C.H. sobre
a poluição por protóxido de azoto e
halogenados nos blocos operatórios
dos hospitais - situação considerada
globalmente como muito preocupan
te.

Porto, 24 ele Fevereiro de 1992. 

REUNIÕES DA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE EDUCAÇÃO MÉDICA 
4/ ABRIL/199-2 - III REUNIÃO 
"HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS" 

ABERTURA 

Prof. Doutor Jaime Celestino da Costa (convidado, 
ainda não confirmado) 

PRELECÇÕES - Título provisório - Intervenientes con
firmados 

Prof. Doutor J .A. Esperança Pina 
"História do Ensino Hospitalar Universitário em Por
tugal" 

Prof. Doutor Fernando de Pádua 
"O Hospital Universitário - A Realidade Actual" 

Prof. Doutor Levi Guerra 
"A Medicina Interna e as Sub-especialiclacles, nas 
Vertentes Clínicas e Pedagógicas" 

Prof. Doutor Manuel J. Antunes 
"Responsabilidade dos Hospitais Universitários· no 
Ensino Pós-Graduado" 

Prof. Doutor A. Torres Pereira 
"Uma Solução Política Escamoteada" 
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PAINEL DE DISCUSSÃO (Convidados, aguarda-se 
confirmação) 

Profs. Doutores A. Sales Luís, J. Martins e Silva, 
J. T. Soares da Costa, Ramiro Ávila 

5/MAIO/1992- IV REUNIÃO 
"FORMAÇÃO MÉDICA NO CONTEXTO 
EUROPEU" 

Prelectores Convidados 

Prof. Doutor J. Pinto Machado (Conferencista) 
Prof. Doutor J. Ribeiro da Silva 

"Planeamento da Formação Médica na CEE" 

Prof.ª Doutora Carlota Saldanha 
"Critérios ele Acesso às Faculclacles de Medicina nos 
Países da CEE" 

Prof. Doutor J. Gomes Pedro 
"Programa Erasmus" 

Prof. Doutor M. Machado Macedo 
"Titulação Médica na CEE" 



NOTÍCIAS 

SOBRE O STRESS 
NA PROFISSÃO MÉDICA 
•DR.COUTO SOARES PACHECO

Em 1936 Hans Selye utilizou pela 
primeira vez o termo stress, num sen� 
tido técnico muito especial, defi
nindo-o como o conjunto de reacções 
fisiológicas ante qualquer forma de 
estímulo nocivo (incluindo as amea
ças psíquicas); uma reacção a que 

amou Síndroma Geral de Adapta-
. o. Com efeito o stress não era um 

agente ambiental (ao que Selye cha
mou estímulo stressor) mas sim um 
conjunto de reacções orgânicas a pro
cessos originados pela resposta ao 
ambiente. 

Na mesma linha escreveram sobre 
stress autores como Wolff (1950) e 
Hinkle (1977). 

Mas quem tornou definitivamente 
claro os conceitos acima descritos fo
ram Susan Folkman e Richard S. La
zarus. 

Que classe de estímulos são os 
stressores ou indutores de stress? La
zarus e Cohen (1977) falam de três 
tipos de acontecimentos: alterações 
maiores ( cataclismos que afectam 
grande número de pessoas), altera
ções maiores que afectam somente a 
uma pessoa ou algumas e, finalmente, 
a sobrecarga diária. 

_ A generalidade dos autores con-
rme assinalam Holmes e Masuda 

, '974), sustentam que qualquer mu
dança, seja positiva ou negativa, pode 
ter um efeito stressante. 

Elliot e Eisdorfer (1982) na esteira 
de Mahl (1953) que já havia verifi
cado que o aumento de secreção gás
trica se produz só no estado de stress 
crónico, enfatizaram quatro tipos de 
stressantes: 
1 - Agudos - limitados no tempo 

(esperar por uma operação cirúr
gica); 

2 - Sequências stressantes - (séries 
de acontecimentos que ocorrem 
durante um período prblongado 
de tempo como resultado de um 
acontecimento inicial desenca
deante tal como uma alteração 
de funções num posto de traba
lho); 

3 - Stressantes crónicos intermiten
tes - ( ocorrendo uma vez por dia 
ou por semana, tais como visitas 

É que vários estudos 
realizados por 
Richard Lazarus e 
colaboradores 
permitiram concluir 
que o grau de stress 
provocado por um 
determinado 
acontecimento estava 
largamente 
dependente da 
avaliação cognitiva 
que os sujeitos faziam 
da situação. (Por 
exemplo: vou operar 
esta criança ... se erro 
é catastrófico porque 
o ódio dos pais vai
virar-se contra mim e
o melhor que me
espera são
complicações
judiciais ... ).

conflitivas, cirurgia de alto risco, 
entrevistas em que se apela ao 
carácter decisório de um mé
dico ... ); 

4 - Stressantes crónicos - ( tais como 
stress de origem laboral crónico, 
os quais podem ter-se iniciado ou 
não por um acontecimento dis
creto que persiste durante muito 
tempo). 

Em todo o caso, ninguém hoje dis
cute a definição de Seyle de stress 
como a resposta não específica do or
ganismo ante determinado estímulo. 

Mas o que é "determinado" estí
mulo? 

É justamente aqui que Lazarus 
acrescenta um esclarecimento ao cha
mar à liça a personalidade em situa
ção do indivíduo, já que nem todos 
os indivíduos sujeitos a uma situação 
stressante clara reagem do mesmo 
modo. 

É que vários estudos realizados por 
Richard Lazarus e colaboradores per
mitiram concluir que o grau de stress 
provocado por um determinado acon
tecimento estava largamente depen
dente da avaliação cognitiva que os 
sujeitos faziam da situação. (Por 
exemplo: vou operar esta criança ... 
se erro é catastrófico porque o ódio 
dos pais vai virar-se contra mim e o 
melhor que me espera são complica
ções judiciais ... ). 

No seguimento destes estudos La
zarus formulou um modelo de stress 
em que a reacção dos indivíduos ao 
stress é vista como dependente das 
avaliações que a pessoa faz da situa
ção (i.e., avaliação primária) bem 
como da avaliação das suas aptidões 
ou "copping" para lidar com a situa
ção (i.e., avaliação secundária) 
(1984). Este modelo designado de 
transaccional do stress, defende que 
a resposta de stress ocorre quando as 
exigências da situação ultrapassam os 
recursos comportamentais e cogniti
vos disponíveis no indivíduo. Assim 
sendo, as reacções do indivíduo ao 
stress estão altamente dependentes 
das aptidões de confronto comporta
mental e cognitivo que este possui 
para enfrentar a situação. 

ORDEM DOS MÉDICOS - 23 



• 
..

o 

• 

Elemento nuclear da teoria e do pa
radigma das aptidões de confronto 
são os event life. 

Vaz Serra (1988) descreve três tipos 
de acontecimentos de vida ou vitais: 
ameaça, dano e desafio. Nas situações 
vividas· pelo indivíduo como de 
ameaça há uma expectativa em rela
ção a um acontecimento negativo (in
dependente de objectivamente o ser 
para a generalidade dos indivíduos) 
que impõe a acção do sujeito com 
vista a reduzir a probabilidade da _sua 
ocorrência. Nas situações vividas e 
apercebidas como de dano por sua 
vez, existe já um prejuízo evidente 
mas que poderá ser minimizado ou 
maximizado em função das atitudes 
ou acções do indivíduo. 

Finalmente nas situações de desafio 
o indivíduo confronta-se com situa
ções que põem à prova a sua compe
tência ou imagem obrigando à neces
sidade de mobilização de aptidões de
confronto para enfrentar a realidade.

No contexto das atribuições cogni
tivas de ameaça, dano ou desafio, 
perfila-se o exemplo do exercício mé
dico. 

NOTÍCIAS 

Desde logo porque todo e qualquer 
médico lida com a angústia alheia (a 
do seu doente) e não havendo nada 
mais contagiante que a angústia desde 
logo é por esta permanentemente 
afectado. Depois porque, num plano 
cognitivo o médico assume e toma 
como sua a atribuição do poder de 
cura com que o doente o "vê". Como 
escrevemos já - "sobretudo quando 
os doentes têm um prognóstico reser
vado, pode ocorrer uma sensação de 
vazio no médico (de)formado na ideia 
de que existe para curar tudo e todos 
sem o que falhou! 

Pod_e acontecer que fique atormen
tado por pensar que deveria ter ten
tado mais isto ou aquilo e que ante
cipe dolorosamente o momento de 
consolar os familiares do doente 
quando este falecer e sofrer as suas 
censuras implícitas ( ... ); o desejo que 
o médico tem de curar tem implícito
um aspecto negativo que é o de susci
tar esperanças desmedidas nos ou
tros". (Couto Soares Pacheco, 1989). 
Finalmente, o contexto do trabalho 
médico pressupõe que quer no acto 

médico de per si quer na relação mé
dico-doente, subsistam atribuições de 
ameaça, dano ou desafio, com a agra
vante destes factores stressantes se
rem crónicos, (segundo o apurado cri
tério de Elliot e Eisdorfer (1982). 

No sentido de confirmar ou infir
mar as consequências das considera
ções até aqui expendidas procuramos 
medir indicadores indirectos de stress 
na classe médica. Para isso, enviamos 
questionários a uma amostragem de 
quinhentos médicos escolhidos alea
toriamente que foram comparados 
com uma amostra de outros licencia
dos. 

Embora ainda por concluir, é já 
possível afirmar que as tentativas de 
suicídio são três vezes superiores nos 
médicos; a subjectiva noção de "desa
justamento conjugal" é quatro vezes 
superior nos médicos; o número d 
separações conjugais ou divórcios 
1,5 superior nos médicos; o uso de 
aditivos, álcool e ou tabaco é 1,3 ve
zes superior para os médicos. 

Assim sendo é de curial honesti
dade considerar a profissão médica 
em Portugal profissão desgastante. 

---------- - -------- --:---------- - ---- -------- -><8---7 
REQUISIÇAO PARA DIPLOMAS · 
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N.º ---

NOME COMPLETO DO MÉDICO 
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FACULDADE PELA QUAL SE LICENCIOU ANO __ 
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ESPECIALIDADE 

BANCON.º CHEQUE - -------
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DATA __ de ______ de 19 __ Assinatura 
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Morada para eventual envio do diploma: 
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A ETIÓPIA ORIENTAL 
E A MEDICINA 
DR. ROMERO BANDEIRA 
Delegado Nacional da 
Sociedade Internacional de História da Medicina 
Doutorando pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar 

l. INTRODUÇÃO

Foram os Tratados, Itinerários, Roteiros, Relações, Cartas, Relatórios ela
borados por uma pleiade excepcional de Portugueses exercendo as mais diver
sas profissões desde o soldado ao missionário, passando pelo médico ao Vice
-Rei que nos fornecem informações valiosas para o conhecimento científico do 
nosso antigo Ultramar. A personalidade multifacetada dos descobridores per
mitiu-lhes frequentemente juntar: O conquistador, o colonizador, o cientista, 
o missionário, o escritor.

Se podemos realmente encontrar rudimentares tratados de Ornitologia em
manuscritos medievais Portugueses e outras obras respeitantes às Ciências Na
turais, é inegável que foi na Era dos Descobrimentos que se diferenciaram e 
evidenciaram várias Ciências como a Botânica, a Zoologia, a Geologia, a Mine
ralogia, a Etnologia, a Etnografia e a Antropologia. 

A afirmação da Medicina Portu
guesa nas especialidades de Patologia 
e Terapêutica Exóticas, tornou-se 
fundamental aquando da sua difusão 
por todo o Mundo culto e interessado 
da época. 

Documentos fundamentais como a 
Crónica da Guiné· de Gomes Eanes 
de Zurara, que pode ser considerada 
a mais antiga fonte de indicações cien
tíficas do Ultramar; a Carta de Pêro 
Vaz de Caminha, que é o primeiro 
tratado de Etnografia Brasileira; o 
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Itinerário da índia a Portugal por 
Terra de Mestre Afonso - Solorgião 
Mor que foi da índia; o Livro de 
Duarte Barbosa, notável pelo seu es
pírito científico; a Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto, exemplo de 
tratado Antropológico, quando 
aquele mandou medir os chineses Gi
gauhos a palmo. 

As mais antigas informações sobre 
o Japão podemos colhê-las na Suma
Oriental de Tomé Pires.

Todo o tipo de dados científicos são 

veiculados pelos Portugueses, ha
vendo homens como Gil Vicente e 
Damião de Góis, que deixam nas suas 
obras informações que são provenien
tes de factos de que tiverem conheci
mento relacionados com o Ultramar. 
Se por um lado, até divulgação cientí
fica praticamos, como hoje se diria, 
tal como no caso do célebre Rinoce
ronte empalhado ou ganda, que foi 

· oferecido ao Papa Leão X, também
existiu a influência deletéria prov
cada pelos quadros patológicos i
portados, concomitante com o sofri
mento físico e psicológico dos indiví- ·
duos trazidos a bem ou à força para o
Reino.

A Antropologia e a Medicina fo
ram privilegiados quanto à extensão
e forma dos conhecimentos obtidos.
Inúmeros os tipos de indivíduos des
critos e quantas vezes os seus padeci
mentos e tratamentos de que se socor
riam relatados, não por médicos, mas
por investigadores curiosos e interes
sados nestas matérias, como foi o caso
de Frei João dos Santos, na Etiópia
Oriental. (Mattos 1970).

Não foi, porém, no caso presente,
a Etiópia Oriental a única obra descri
ta, ao tempo, sobre esta Região. Ou
tras podem ser enumeradas, (Pina
1938) como por exemplo:
- Pe. Francisco· Ál�ares, Ho Preste

Ioam das indias. Verdadera infor-



maçam das terras do Preste Ioam, 
etc. Lisboa 1540. 

- Miguel Castanhoso. História das
cousas que o muy esforçado capitão
Dom Christovão da Gama fez nos
Reynos do Preste Ioãm, etc. 1564.

- Pe. Mânuel de Almeida, História
da Ethiopia a Alta ou Abassia,
"Col. Beccari, Rerum aethiopica
rum", ed. de 1907-1908.

- Pe. Manuel da Veiga, Relaçam ge
ral do estado da christendade da
Ethiópia, etc., Lisboa, 1628.

- Pe. Baltazar Teles, História De
Ethiopia A Alta, etc., Coimbra,
1660.
Bem como a seguinte memória,

- Esta he hun breue relação da em
baixada q o Patriarcha dõ loão
Bermudez troxe do Emperador da
Ethiopia, chamado vulgarmente
Preste Ioão, ao chiistianismo & ze
lador da fee de Christo Rey de Por
tugal dom Ioão o terceiro deste
nome, etc., Lisboa, 1565.

2. Do conhecimento médico na
"Etiópia Oriental"

O autor do livro "Etiópia Orien
tal", peça fundamental da nossa Lite
ratura dos Descobrimentos, foi o 
frade domínico Frei João dos Santos 
que nasceu e professou em Évora, 
tendo seguido para o Ultramar onde 
viveu na Etiópia cerca de onze anos, 
uma vez que "a cristandade desta 
costa foi encomendada aos religiosos 
do patriarca S. Domingos". De 
acordo com os dados bibliográficos 
fornecidos pela Biblioteca Lusitana 
de Barbosa Machado (1966) regres
sou a P_ortugal no ano de 1607, e vol
tou mais tarde, por ordem do Conse
lho de Portugal, àquela região, tendo 
falecido em 1622, no Convento de 

oa. Lê-se nos frontispícios da 1." 
ição que foi impressa em Évora por 

Manuel de Lyra em 1609: 
"Ethiopia Oriental, e vária história 
de cousas notaveis do Oriente, em 
que se dá relação dos principaes 
Reynos desta longa Região, dos 
custumes, ritos, e abuzos dos seus 
habitadores, dos animaes, bichos e 
feras, que nellas se crião, de suas 
minas, e couzas notaveis, que tem 
a_ssim no mar co�o. na _terra, de vá
nas guerras, e v1tonas ms1gnes, que 
ouve em nossos tempos nestas par
tes entre Christãos, Mouros, e 
Gentios". l.ª e 2.ª Parte. 

Foi feita uma tradução incompleta 
para Francês em 1684 e reimpressa 
em 1688. A Biblioteca de Clássicos 
P<?rtugueses de Melo de Azevedo, pu
blicou-a novamente em 1891, tendo 
sido, aliás, a edição que seguimos, 
dado não conhecermos outra integral, 
que lhe seja posterior. 

OPINIÂO 

A Antropologia e a 
Medicina foram 

privilegiadas quanto 
à e,:tensão e forma 
dos conhecimentos 
obtidos. Inúmeros os 
tipos de indivíduos 
descritos e quantas 
vezes os seus 

padecimentos e 
tratamentos de que se 
socorriam relatados, 
não por médicos, mas 

por investigadores 
curiosos e 
interessados nestas 
matérias, como foi o 
caso de Frei João dos 
Santos, na Etiópia 
Oriental. (Mattos 
1970). 

A extensão das matérias tratadas 
com interesse directo ou indirect� 
para os estudos histórico-médicos, 
aliada à escassez do tempo e espaço 
para as expor, obriga-nos a chamar a 
atenção unicamente para algumas 
passagens da obra que evidenciam da
dos para o estudo da Medicina do 
tempo, naquelas paragens, bem como 
a citação de outros no âmbito da An
tropologia Médica, os quais possam 
estimular os estudiosos para deta
lhada análise de factos tão interessan
tes. 

Para uma mais fácil referência 
enumerar�mos os f;ctos relatados, ci� 
tando o volume e páginas da edição 
que seguimos. Comecemos, então: 

Logo no início (pág. 39) referindo
-se à Etiópia Oriental esclarece o au
tor: (I - pág. 39) 

"Esta província em partes é fertilís
sima, e mui abundante de manti
mentos, e creações de vaccas, ca
bras, ovelhas e muitas gallinhas: É 
povoada de muita diversidade de 
nações, não sómente nas línguas, 
mas também nos costumes, e fei
ções do rosto." 
Trata depois sobre a sementeira e 

cultura de grandes canaviais de cana 
de açúcar, que os cafres utilizavam 
não para produzir açúcar, mas unica
mente para comer, sendo uma boa 
parte do alimento de que se socor
riam. Continuando, alude ao azeite 
de côco como antiséptico, sendo o 
único produto utilizado pelos cafres 
na cura de feridas ou chagas, lavando
as e untando-as; Adiante, escreve: 
"Este pau moído e dado a beber em 
água é bom para estancar câmaras de 
sangue, chamam-lhe as capas de mun
godão"; Parece tratar-se de uma diar
reia sanguinolenta, e segundo Garcia 
de Orta, os Árabes curavam as "ca
maras", com ópio rectificado com 
noz. (I - pág. 50, 51) 

Em "De como o Quiteve, ... se 
mata por defeito de sua pessoa, (I -
pág. 61), faz uma clara alusão ao sui
cídio: 

"Antigamente costumavam os reis 
d'esta terra beber peçonha com que 
se matavam quando lhe sucedia al
gum desastre, ou defeito natural 
em sua pessoa, como era serem im
potentes, ou doentes de alguma en
fermidade contagiosa, ou quando 
lhe cahiam os dentes dianteiros 
com que ficassem feios, ou qual
quer outra deformidade, ou alei
jão". 
Todo o capítulo oitavo do Livro I, 

intitulado "Das exequias que o Qui
teve faz em cada um ano aos seus de
funtos, onde ordinariamente lhe fala 
o diabo", é extremamente curioso,
porque há um relato pormenorizado
que hoje nos permite pensar em clara
patologia do foro psiquiátrico, como
sejam as Equizofrenias agitadas, as
Neuroses conversivas e algumas de
mências. (I - pág. 64, 67)

No capítulo XIII do mesmo livro, 
trás à colação vinho, feito de milho, 
chamado pombe, havendo muitos ca
fres que não comiam nem bebiam ou
tra coisa e também o consumo de uma 
erva chamada bangue, que utilizavam 
abundantemente; encontravam-se, 
pois, frequentemente etilizados ou 
drogados, chamando o autor a aten
ção para a dependência a uma droga 
quando diz: (I - pág. 87-88) 

"Todos estes cafres são ui amigos 
d'esta erva, e ordinaria ente a co-
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. mem e com ella audam meios beba
dos, e os que são costumados a ella 
escusam o pombe porque só com 
ella se satisfazem." 

Casamento, parto e morte, são três es
tádios que não passam despercebidos ao 
mesmo escritor, dando notícia de como 
as mulheres se comportavam quando 
entravam em trabalho de parto: 

"Algumas cafras ha n'estas terras, 
tão agrestes como as feras e silves
tres animaes, o que mostram clara
mente em seus partos, porque mui
tas d'ellas quando lhe dão dores de 
parir vão aos matos, e n'elles an
dam passeando de uma parte para 
outra, recebendo o cheiro do mato 
silvestre com que parem mais de
pressa, como se foram cabras; e de
pois que parem, vão às lagoas ou 
rio e n'elles se lavam e os filhos que 
pariram e d'ali se tornam para suas 
casas com elles nos braços sem se 
apertarem porque não tem com que 
o possam fazer nem o costumam,
nem mesmo se deitam na cama por
que a não tem para si, nem para os
tenros filhos mais que uma esteira
ou uma pouca de palha, onde
quando muito se deitam o dia que
pariram, salvo se ficam doentes
como muitas vezes lhe acontece."
Faz uma alusão evidente aquilo que

hoje em dia, em termos de medicina 
heterodoxa, denominamos por aro
materapia, ao escrever: "Recebendo 
o cheiro do mato silvestre com que
parem mais depressa, como se foram
cabras". (I - pág. 93).

Alude, em seguida, ao procedi
mento havido para com os doentes 
em fase terminal, quer na postura so
cial para com os moribundos, quer na 
atitude que alguns doentes assumiam, 
isolando-se da própria tribo (I - pág. 
95) para morrer sós.

Na edição que seguimos as páginas
96 a 99 do l.º volume, têm por título: 
"De cafres alvos e homens que cria
vam filhos a seus peitos e de outras 
monstrusidades". Há uma preocupa
ção permanente de rigor, tentanto fa
zer o inteligente dominicano um es
tudo de Antropologia comparada, 
fundamentando as suas observações 
em África com outras que fizera na 
índia e em Portugal. São explicita
mente referidos casos de albinismo, 
de gravidez gemelar, de um caso de 
ginecomastia com história familiar: 
"já o seu avô da parte da mãe tivera 
os mesmos peitos grandes", bem 
como casos de lactação não relaciona
dos com qualquer puerpério, mas sim 
referidos a homens, pelo que nos é 
lícito concluir que houve o cuidado 
de valorizar a anamnese, como hoje a 
entendemos, lendo o respectivo re
lato nas páginas citadas. 
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Há uma preocupação 
permanente de rigor, 
tentanto fazer o 
inteligente 
dominicano um 
estudo de 
Antropologia 
comparada, 
fundamentando as 
S}laS observações em
Africa co'!l outras que
fizera na India e em
Portugal. São
explicitamente
referidos casos de
albinismo, de gravidez
gemelar, de um caso
de ginecomastia com
história familiar: "já o
seu avô da parte da
mãe tivera os mesmos
peitos grandes", bem
como casos de
lactação não
relacionados com
qualquer puerpério,
mas sim referidos a
homens, pelo que nos
é lícito concluir que
houve o cuidado de
valorizar a anamnese,
como hoje a
entendemos, lendo o
respectivo relato nas
páginas citadas.

Como é natural as mordeduras de 
ofídeos são mencionadas bem como 
as hipóteses de uso de um antídoto, 
"contra peçonha". (I - pág. 130-131). 

No rio de Sofala, descreve a exis
tência de vários tipos de peixe e põe 
em evidência um, que os Portugueses 
chamaram peixe tremedor e de cuja 
pele obtinham uma droga antiespas
módica. (I - pág. 147): 

"Dizem os naturaes que da pelle 
d'este peixe se fazem feitiços, e 
também que é mui medicinal contra 
a colica, torrada e moída, e bebida 
em um copo de vinho". 

No capítulo que tem por título "De 
algumas canas natorias que há nos 
rios de Cuama, assim dentro de água, 
como fora nas terras que correm ao 
longo delles", na pág. 179, disserta 
sobre a alimentação dos cafres e d 
interesse de cana de assucar no s 
sustento, salientando-nos a quanti
dade de paus e ervas medicinais que 
se encontravam naquelas paragens, 
mormente nas Serras a que chama
vam de Lupatta. Ao encerrar o capí
tulo, continua a alertar-nos para vá
rios tipo de "paus medicinais", de 
acordo com,as suas propriedades tera
pêuticas, enumerando-os e fazendo 
notar a sua eficiência com alguma sis
tematização, a saber: acção como 
purgantes e nas disenterias amebia
nas; actividade enzimática e acção 
lactogénica. 

Leiamos, pois, o que o autor escre-
veu: 

"Há n'esta terra muita canafistola 
pelos matos, e outro páo com que 
os cafres se purgam, mui medicinal, 
o qual cozem com uma gallinha e
água simples, e depois de bem cozi
da, bebem o caldo, e com elle pu
gam muito bem. Esta purga tom
em Sena, para umas sesões que ti
nha e me achei muito bem, o que
não fiz com outras purgas que antes
d'esta me deram. Outro páo há,
que moido, e dado a beber em água
simples estanca camaras de sangue.
Outro páo há excellente com que
os cafres curam suas feridas, moi
do, e deitado dentro n'ellas o pó, e
tem tanta virtude, que em vinte e
quatro horas, lança fóra das feridas
toda a podridão, ou sangue pizado
que tem, e por grande que a ferida
seja, em poucos dias sara, curando
se com estes pós, sem pontos nem
outra medicina. Outro páo me mos
traram em Sofala, o qual também
há n'estes rios, e dizem que pizado,
e dado a berber, faz vir leite aos
peitos de qualquer pessoa que o be
ber, assim mulher, como homem;
tem as folhas muito grossas, e gran
des, quasi como herva babosa."



Dotado de um brilhante espírito 
observador, faz a descrição de fontes 
de águas minerais quentes e frias alu
dindo à sua composição. (Cálcicas, 
Sódicas, Ferruginosas, etc.), e de 
plantas medicinais de Lupata (I - pág. 
181-189). Anima-o uma preocupação
constante de rigorismo na informa
ção, tal como quando escreve, na pág.
185 deste tomo.

"Um d'estes olhos dizem que é de 
água quentissima, onde ninguém 
pode metter a mão. Outras muitas 
cousas maravilhosas dizem que há 
n'estes rios, e nas terras que correm 
ao longo d'elles, de que não trato 
por não ter d'ellas certa e verda
deira informação, como tive das 
que ficam apontadas." 

Mais adiante (I - pág. 270-271), re
fere a existência de um Hospital da 
carreira da Índia na ilha de Moçambi
que: 

"Nesta povoação está a fortaleza 
velha, e n'ella a Sé antiga e a casa 
da Misericordia, que ainda hoje 
servem. Em um panno de muro 
d'esta fortaleza velha está uma for
mosa torre de dois sobrados, com 
outros aposentos junto a ella, onde 
vive o feitor e alcaide mór de Mo
çambique, que pelo tempo é. A 
uma ilharga d'esta torre está uma 
boa cisterna, e nos baixos da torre 
a cadeia publica. Perto d'esta forta
leza velha está um hospital, onde 
se curam todos os enfermos que 
adoecem na terra, e os que vem de 
fora a este porto, assim na India 
como de Portugal. O que se faz 
com muita caridade e deligencia. 
D'este hospital tem cuidado o pro
vedor e irmãos da Misericordia, 
mas o gasto d'elle é à custa d'El
Rei, que para isso manda pagar o 
capitão da fortaleza, como veador 
que é da sua fazenda n'estas partes 
de Moçambique. A este hospital 
está junta uma ermida do Espírito 
Santo, e no cabo da ilha outra de 
Santo António, de muita romagem 
e devoção, e ambas situadas ao 
longo do mar." 

E, logo de seguida, tece considera
ções sobre o provimento logístico das 
naus, nestas paragens. 

Nos capítulos X e XI do Livro Ter
ceiro trata exaustivamente das pal
meiras, dos seus frutos e utilidade ali
mentar e medicinal. 

Alude à acção do azeite de côco 
como antiséptico (pág. 295) e a hidra
tação do doente com sura doce (o pri
meiro vinho da palmeira), que consi
dera superior ao soro de leite, escre
vendo em tom sarcástico: 

"A qual água é um licor suave e 
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Dotado de um 
brilhante espírito 
observador, faz a 
descrição de fontes de 
águas minerais 
quentes e frias 
aludindo à sua 
composição. 
(Cálcicas, Sódicas, 
Ferruginosas, etc.), e 
de plantas medicinais 
de Lupata (1 - pág. 
181-189). Anima-o
uma preocupação
constante de
rigorismo na
informação, tal como
quando escreve, na
pág. 185 deste tomo.
"Um d'estes olhos 
dizem que é de água 
quentissima, onde 
ninguém pode metter 
a mão. Outras muitas 
cousas maravilhosas 
dizem que há n'estes 
rios, e nas terras que 
_correm ao longo 
d'elles, de que não 
trato por não ter 
d'ellas certa e 
verdadeira 
informação, como tive 
das que ficam 
apontadas." 

doce, quasi como mel, e assim 
fresco se bebe e é muito medicinal, 
refresca e engorda; pela qual razão 
se manda dar a doentes de febres 
antigas, que se não querem despe
dir como cá se faz aos que mandam 
tomar o sôro do leite. · E este é o 
primeiro vinho da palmeira, a que 
chamam sura doce." 

Analisa, pois, encomiasticamente a 
função das palmeiras e seus derivados 
no quotidiano dos habitantes e nave
gantes. 

O capítulo XII do livro 3 (I - pág. 
302-305), é notável não só pelas des
crições de cataclismos sociais como a
guerra, a praga de gafanhotos e a tra
dicional fome, mas também, pelas re
ferências que faz à Varíola, à Varicela
e à Peste, procurando explicar a etio
logia desta última, como podemos
ver:

"O quarto mal, e trabalho qu 
houve n'esta cafraria, foi uma 
grande doença de bexigas, de que 
também morreu grande número de 
gente. Esta enfermidade em toda 
esta costa é como fina peste, por
que na casa em que dá todos mata, 
assim homens como mulheres e me
ninos, e mui poucos escapam d'este 
mal, porque o não sabem curar. Os 
que se sangram muito morrem, e da 
mesma maneira os que se não que
rem sangrar. Mas o mais certo re
médio é sangrarem-se logo em lhe 
dando. Não se pegam estas bexigas 
aos portuguezes, inda que tràtem 
com os cafres doentes, salvo as 
creanças de tenra edade. Em todas 
estas partes do Oriente não há, 
nem se sabe que houvesse peste em 
algum tempo; o que deve ser por 
causa d'estes climas serem muito 
quentes, e gastarem os vapores 
ares grossos de que ordinariamen 
se gera este mal, mas em seu Jogar 
há estas bexigas mui ordinárias, tão 
contagiosas como a peste. Algumas 
vezes vem estas bexigas mais bran
das e menos perigosas, de modo 
que não matam." 

Salienta a imunidade apresentada 
pelos portugueses adultos em relação 
às crianças, no caso da varíola. 

As doenças sexualmente transmis
síveis também são mencionadas, 
como a "entaca": 

"Outra doença há em toda esta 
terra de Sofala, rios de Cuama e 
Moçambique, mui pegadiça a todo 
o género de homem, a qual é cau
sada pelas negras d'estas terras,
porque muitas d'ellas, particular
mente as escravas do portugezes,
se acertam de conceber, e não que
rem que o parto venha a lume, to
mam uma beberagem do summo de
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uma certa herva, que n'estas partes 
ha, e logo movem com ella, mas 
depois do movito ficam tão apeco
nhentadas, que se não . pegam 
aquelle mal a algum homem por 
meio de ajuntamento, vão-se sec
cando, e consumindo pouco a pou
co, até que morrem. Pelo que de
pois de moverem, logo buscam al
gum homem, a quem peguem esta 
enfermidade para ficarem com saú
de; e o homem fica tão apeçonhen
tado, que raramente escapa· da 
morte, porque logo no mesmo ins
tante se lhe causam grandes dôres 
nas virilhas, que d'ellas morrem em 
poucos dias. E já aconteceu a al
guns d'estes em acabando este acto 
desonesto, acabarem juntamente a 
vida. A esta enfermidade chamam 
entaca, e contra ella ha um só re
médio, que é beber o summo de 
outra herva contrapeçonha da que 
tomam as negras para mover, com 
a qual beberagem escapam da mor
te. Mas para aproveitar esta mesi
nha ha de ser tomada no mesmo 
dia em que o mal se pegou, porque 
se lhe dilatam a cura, logo lavra a 
peçonha até chegar ao coração, e 
já então não tem remédio. D'estas 
duas hervas ha muita quantidade na 
terra firme de Moçambique, mui 
conhecida de todos." 

Há nesse relato a noção ainda hoje 
presente em alguns estratos sociais, 
de que o «coito» com a mulher doente 
ajudaria a solucionar a situação clíni
ca. Continuando a relatar outros tipos 
de doença, descreve uma outra que 
poderíamos classificar num quadro de 
hemeralopia e aponta como trata
mento, comer fígado de cação. 

"Outro genero de doença ha só
mente em Moçambique, que vem a 
muitas pessoas, sem se saber de que 
procede, a qual é, privar da vista 
de noute, não sómente a portugue
zes, mas também a cafres, sem lhe 
causar dôr nem pena alguma, mais 
que a de não poderem vêr de nou
te; e esta cegueira lhe começa 
desde que se põe o sol até que torna 
a nascer, no qual tempo nenhuma 
cousa veem, ainda que faça muito 
grande luar, e tão cegos ficam, 
como se fossem de sua nascença. 
Mas tanto que o sol nasce, logo tor
nam a ver muito bem, e todo o dia 
veem, inda que o sol ande encober
to. Dizem alguns, que os fígados 
do cação assados nas brasas e comi
dos são remédio com que se tira 
este mal. Outros dizem, que la
vando os olhos com agua dos bebe
douros das pombas, também sa
ram. Outros afirmam, que todo o 
que tiver este mal, se se fôr de Mo
çambique para outra qualquer ter-
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Prosseguindo nas suas 
descrições e 
considerações alude à 
ilha de Socotorá 
(1 - pág. 450-451), e à 
abundância de plantas 
medicinais 
nomeadamente o coto 
e a herva babosa, a 
partir da qual se 
obtém o aloés que os 
indígenas denominam 
por azeure, 
gastando-se estes nas 
boticas para purgas. 
Como sabemos, o 
conhecimento do 
aloés é antiquíssimo; 
Dioscórides 
descreve-o, havendo 
cerca de 200 espécies 
desde o Mundo 
Antigo, n? maior 
parte de Africa, em 
Madagascar e em 
�lgumas partes da 
Asia (Pio Font Quer, 
1988). 

ra, também se lhe tirará, e verá de 
noute como d'antes." 

O tratamento das cólicas e cefaleias 
também não é esquecido, ao escrever: 

"Quando os cafres tem dôres de 
barriga, cingem-se com uma corda, 
ou correia de casca de pao, como 
de trovisco, e com ella apertam 
muito a barriga, e quando lhe doe 
a cabeça fazem o mesmo, atando 
uma fita d'estas pela testa mui aper
tada, e dizem que assim se lhe tiram 
as dôres, e saram mais depressa, e 
n'isso tem muita fé." 
Já havia sido mencionado uma erva 

«o pombe», que causava dependên
cia, mas na página 431, Frei João 
dos Santos, observador meticuloso, 
chama a atenção para o Dutrô, seme
lhante a beringelas bravas ou erva fei
ticeira, cujos efeitos descreve: 

"Em muitas partes d'esta Ethiopi 
se cria uma herva a que os portu
guezes chamam dutrô, e alguns ca
fres banguini, e por outro nome lhe 
chamam machaya .moroy, que é o 
mesmo que herva feiticeira, signifi
cando com este nome, que seus 
efeitos são de feitiços. Esta herva é 
quasi similhante à de beringellas 
bravas, assim na folha com no fruc
to, e dentro n'elle· tem muita se
mente, da feição de gergelim; a 
qual moída, e deitada no comer ou 
beber, tira totalmente o juízo a 
quem a toma; e de qualquer modo 
que está quando come, ou bebe a 
tal semente, do mesmo anda vinte 
e quatro horas; quero dizer, que se 
a pessoa quando come está alegre, 
tal fica, rindo sempre, e se está tris
te, chora todas as vinte e quatro 
horas, e depois que torna em si, 
nada lhe lembra do que fez, nem 
disse em todo o tempo, nem men 
dá fé do que lhe fizeram; e con 
esta semente dizem que se fazem 
muitos feitiços, e cousas mui mal. 
feitas." 
Volta a haver aqui uma alusão clara 

a plantas com efeitos na alteração do 
comportamento ou seja perfeita
mente enquadradas no conceito e 
classificação actual de droga. 

É feita ainda referência ao Enu
quismo e a processos de castração (I -
pág. 442), como passamos a citar: 

"Estes maracatos costumam cozer 
as fêmeas, quando são meninas de 
tenra idade, por não poderem con
ceber quando forem grandes, pelo 
que são muito estimadas ... Costu
mam também estes maracatos cor
tar os meninos cativos de modo que 
ficam rasos, para os venderem por 
mais dinheiro." 
Prosseguindo nas suas descrições e 

considerações alude à ilha de Soco-

torá 
de p 
o co
qual
nas

ni 
sa 
da 
ac 
co 
dl\ 
es 

N 

c 

p 
r 

u 



torá (I - pág. 450-451), e à abundância 
de plantas medicinais nomeadamente 
o coto e a herva babosa, a partir da
qual se obtém o aloés que os indíge
nas denominam por azeure, gastando
se estes nas boticas para purgas.

Como sabemos, o conhecimento do 
aloés é antiquíssimo; Dioscórides des
creve-o, havendo cerca de 200 espé
cies desde o Mundo Antigo, na maior 
parte de África; em Madagascar e em 
algumas partes da Ásia (Pio Font 
Quer, 1988). 

Faz variadíssimas considerações de 
natureza histórico-literária sobre o 
sangue de dragão rematando: 

"E como isto não seja trato e ve
niaga dos moradores d'esta ilha, 
sangram estas árvores muitas vezes, 
dando-lhe golpes na casca, onde 
acode a humidade que tem, e ali se 
coalha, e faz em resina vermelha e 
dura, do modo que tenho dito; e 
este é o verdadeiro sangue de dra
gão de que se usa nas boticas." 

Contra o habitual, não especifica a 
utilidade terapêutica daquela droga. 

As práticas de Eutanásia occisiva, 
são relatadas nos Biduins, os quais 
não faziam distinção entre doentes 
terminais e os já cadáver (I - pag. 
461). 

"Cada geração tem uma cova funda 
onde lançam os seus defuntos, sem 
os cubrirem de terra, e aos doentes 
que já estão mal, e desconfiados da 
vida, não aguardam que acabem de 
morrer, mas antes que expirem os 
lançam dentro das covas, dizendo 
que tanto monta estar já morto, 
como estar para morrer." 

No segundo volume continua a fa-
zer o mesmo tipo de considerações, 
eportando-se a si próprio, diz que so
eu de febres quartãs, durante cerca 
e oito meses e meio; em Quirimba 

chama a atenção para a circuncisão 
que não é feita aos oito dias, mas aos 
sete anos (II - pág. 242-246), e logo 
em seguida fala de práticas antropofá
gicas por parte da etnia zimba. 

"E depois de acabada, não tivemos 
outro mantimento mais, que milho 
cozido em agua tal perto de vinte 
dias, nem ousavamos desembarcar 
na terra firme, para buscar manti
mento, assim por haver n'ella 
grande fome, como por estar então 
povoada de Zimbas (cruel nação de 
caíres, que comem carne humana) 
pelo qual os caíres, Macuas natu
raes da terra, fugiram d'ella para 
uma ilha deserta." 

Volta a referir as febres quartãs de 
que padeceu durante cinco meses (II 
- pág. 262-266).

Discorrendo sobre Goa (II - pág.
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No âmbito da 
Gerontologia tem o 
nosso autor alguma 
coisa a dizer, 
referindo-se a um 
macróbio com 380 
anos de idade e 
espraia-se em 
considerações 
minuciosas, atinentes 
a provar que os factos 
por ele contados 
correspondem à 
Verdade. Dada a sua 
extensão toma-se 
impensável reproduzir 
aqui essas 
considerações. 
Remetemos os 
interessados para as 
páginas 295 a 297 do 
II volume. 
Sobre a Índia e do que 
lá viu destaca "De 
alguns sacrifícios que 
estes gentios 
costumavam fazer de 
si aos pagodes", onde 
deparamos com 
situações místicas, 
autênticos delírios 
místicos, induzindo 
por vezes a suicídios 
colectivos por 
sugestão. (II - pág. 
303-305).

274-275), alude aos dois Hospitais
existentes, um o d'El-Rei e outro dos
pobres, gerido pela Misericórdia.
(Carvalho 1948). O Real Hospital de
Goa foi conhecido, através dos sécu
los, como tendo magníficas instala
ções. Corrobora-o Frei João dos San
tos:

"Tem muitos aposentos, grandes e 
sumptuosos, em que moram muitos 
fidalgos portugueses, e gente nobre 
e rica." 

No âmbito da Gerontologia tem o 
nosso autor alguma coisa a dizer, re
ferindo-se a um macróbio com 380 
anos de idade e espraia-se em consi
derações minuciosas, atinentes a pro
var que os factos por ele contados cor
respondem à Verdade. Dada a sua ex
tensão torna-se impensável reprodu
zir aqui essas considerações. Remete
mos os interessados para as páginas 
295 a 297 do II volume. 

Sobre a Índia e do que lá viu des
taca "De alguns sacrifícios que _estes 
gentios costumavam fazer de si aos 
pagodes", onde deparamos com situa
ções místicas, autênticos delírios mís
ticos, induzindo por vezes a suicídios 
colectivos por sugestão. (II - pág. 303-
305). 

As ideias sobre nutrição Hindu não 
lhe foram estranhas e por isso diz o 
seguinte sobre o comportamento dos 
bramanes neste âmbito (II - pág. 
310): 

"Não comem carne, nem peixe, 
nem cousa que tenha côr de san
gue, pelo qual respeito não comem 
bredos vermelhos, porque lançam 
de si agoa vermelha. Sustentam-se 
com hervas, manteiga, leite, arroz, 
e outros legumes; de modo que o 
seu ordinário comer é uma dieta, e 
assim são muito sãos, e poucas ve
zes adoecem, e vivem muito annos. 
Nunca se sangram, inda que adoe
çam de febres; mas põe-se em mais 
dieta, ou em não comer, até que se 
lhe vão as febres." 
Naquela região e no campo da Ve

terinária, teve o cuidado de eviden
ciar a existência de vários hospitais 
para animais, percursores das actuais 
clínicas veterinárias (II -pág. 311): 

"Estes gentios tem muitos hospi
taes dedicados para os brutos ani
maes, onde sustentam e curam os 
bois velhos, que já não podem tra
balhar, e todos os mais animaes, 
que acham doentes, ou aleijados, e 
todas as aves que não podem voar. 
E finalmente aqui sustentam todos 
os brutos, que se não podem sus
tentar por si. E para cada um ge
nero d'elles tem casas particulares, 
onde lhe dão bastantissimamente 
de comer. Além d'isso deitam de 
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comer a todas as aves do céo, que 
querem vir comer a estes hospitaes. 
Para estes gastos tem estes hospi
taes muitas e mui grossas rendas, 
que lhe deixaram os gentios, cui
dando que faziam n'isso grande 
obra de misericórdia. E com haver 
estes hospitaes de tantas rendas 
para os brutos animaes, sómente 
para os homens os não tem, e os 
pobres que adoecem, andam cahindo 
pelas ruas, e morrendo ao desam
paro. E a causa d'esta desordem é, 
por dizerem os gentios, que os 
homens e mulheres podem fallar e 
manifestar seus males e necessida
des, e buscar o remédio para ellas, 
pedindo o que lhes falta, as quaes 
cousas não podem fazer os brutos 
animaes, e porque todos tem alma, 
portanto dizem que são obrigados 
socorrer aos mais necessitados." 
(II - pág. 310-313). 

A prática da cremação não lhe pas- · 
sou despercebida tendo exposto cir
cunstanciadamente o rito funerário 
no caso de um bramane, com vivaci
dade e detalhe para a situação da viú
va, salientando a administração de 
uma droga alucinogenea a esta, com 
a finalidade de lhe minorar o sofri
mento: 

"E depois disto dão uma certa be
beragem à mulher que se há-de 
queimar, com a qual fica alienada, 
e quasi fóra do seu juízo; o que fa
zem, para que não haja medo do 
fogo." 

A Finalizar não devemos omitir o 
capítulo: "Dos Iogues gentios, a que 
alguns chamam darvis, e outros gym
nosophistas, e seus costumes", o qual 
em páginas esclarecedoras, analisa o 
comportamento dos Iogas, legando
nos um interessante subsídio para as 
Antropologias Médica e Filosófica. 

Encerra a obra o capítulo XXVI do 
Tomo II, que descreve a partida 
desde a Ilha de Santa Helena, até 
Portugal, onde chega a 24 de Agosto 
a bordo da S. Simão, integrada esta 
numa armada de cinco naus. 

"N'esta volta tivemos muitas cal
marias, quasi um mez, onde passa
ram todas as náos muitos trabalhos, 
e enfadamentos, e em todas houve 
mu

.
itas doenças, particularmente 

uma a que chamam mal de Loando, 
que ordinariamente dá nos escra
vos, da ilha de S. Helena até Portu
gal, e também é mui commum em 
Angola. Esta tanto que dá em uma 
pessoa, faz-lhe inchar a barriga, e 
vae-lhe subindo esta inchação até 
aos peitos, e como dá no coração 
mata. D'esta doença, e de febres 
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"Os livros e demais 
documentos, 
impressos ou inéditos, 
de autores 
portugueses da época, 
encerram muitas 
informações que 
podem servir para 
iluminar esse período 
médico-histórico da 
China, do Japão, da 
América, da Pérsia e 
da Índia, no que 
respeita ao exercício 
da profissão médica, 
à assistência 
hospitalar, à Higiene 
Geral, à Climatologia, 
à Hidrologia e à 
Epidemiologia, à 
Patologia geográfica, 
às doutrinas 
patológicas e 
terapêuticas." 
(Pina, 1943) 

morreram em a náo capitaina, pas
sante de cem pessoas; entre as 
quaes faleceu um padre de S. Do
mingos, chamado Fr. Luiz de Brito, 
que vinha por capelão da náo. Na 
nossa náo S. Simão morreram sete 
pessoas, duas na briga dos hollan
dezes, e uma que cahiu ao mar, e 
quatro de doença, da qual eu tam
bém tive minha parte n'esta via
gem, por duas ou três vezes." 

CONCLUSÃO 

"Os livros e demais documentos, 
impressos ou inéditos, de autores por
tugueses da época, encerram muitas 
informações que podem servir para 
iluminar esse período médico-histó
rico da China, do Japão, da América, 
da Pérsia e da Índia, no que respeita 
ao exercício da profissão médica, à 
assistência hospitalar, à Higiene G 
ral, à Climatologia, à Hidrologia e 
Epidemiologia, à Patologia geográfi
ca, às doutrinas patológicas e terapêu
ticas. " (Pina, 1943) 

Torna-se esta obra de Frei João dos 
Santos num magnífico repositório de 
informação médica no âmbito das Pa
tologia, Terapêutica e Antropologia 
Médicas do Velho Ultramar Portu
guês, sendo um exemplo clarividente 
da citação acima feita. 

Não vivemos no passado, mas 
quando no dealbar do terceiro Milé
nio, Portugal não tem a possibilidade 
de mandar novamente um Vasco da 
Gama com as suas S. Gabriel, S. Ra
fael e Bérrio, deveria enviar aos Po
vos do seu antigo Ultramar as naus 
da Ciência, da Tecnologia, da Cultu
ra, apoiadas na Língua Portuguesa, 
para o bem comum de todos os que 
estimulam e professam a ideia de uma 
moderna mentalidade Luso-Eur 
peia. 
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