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ESPERANÇAS 
LEGITIMAS? 

Em Janeiro último, na sequência de uma remodelação ministerial, foi substituído o responsá
vel pela área da Saúde. Mesmo antes da tomada de posse, o novo titular, Dr. Arlindo de Carvalho, 
deu mostras de boa vontade e alguns indícios· de que talvez fosse finalmente possível inverter a eterna e 
infrutífera desavença entre a classe médica e o poder. 

As desconfianças poderiam ser mútuas e diversas, mas nem por isso as esperanças deixaram de 
ser significativas. Foi este o sentir que expressei em recente editorial. E se agora o reafirmo é porque 
continuam válidas as razões e as esperanças de há três meses. 

É natural que a classe médica, conhecedora dos contactos que os dirigentes da Ordem dos 
Médicos têm mantido com o novo Ministro, queira conhecer os efeitos práticos, tanto mais que o 
passado recente deu múltiplos exemplos de conversas inúteis. 

Não posso, neste momento, garantir que os resultados sejam agora positivos. No entanto, e ao 
invés do que aconteceu com o anterior titular do ministério da Saúde, confesso, desta vez, o meu opti
mismo. Não acredito, como os colegas não podem também acreditar, que como um passe de mágica, 
divergências profundas e agudizadas nos últimos anos se dissipem. 

Da troca de impressões e da discussão de pontos de vista com o Dr. Arlindo de Carvalho, 
resultaram alguns acordos de princípio que em breve deverão ser materializados. Aliás, com a concre
tizaçi1o dessas promessas se saberá se as esperanças são legítimas. 

De qualquer forma, e independentemente dos progressos que um diálogo construtivo produza, 
é importante que os médicos tenham consciência de que não se poderá resolver em semanas o que em 
anos não se fez. É verdade que os primeiros passos, apesar das naturais reservas, são encorajadores. 
Esperemos agora pelos resultados práticos. 

Aconteça o que acontecer, poderão os colegas ficar cientes de que não vamos hipotecar as 
nossas ideias e os nossos princípios a troco de promessas, a alimentar diálogos que não sirvam os inte
resses de uma das classes mais atacadas e desrespeitadas em Portugal ao longo dos últimos anos. 

/ 
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DEFESA 

DO CONSUMIDOR 
• DR. FERNANDO COSTA E SOUSA

No início da semana passada recebi um fax proveniente do S.E.P .L.I.S. em 
que me era pedido para fazer uma palestra sobre a defesa do consumidor. Fiquei 
profundamente espantado e a minha primeira reacção foi de que deveria haver 
engano no endereço. Mandei confirmar e era mesmo verdade. 

Porquê eu? 

Do assunto tenho apenas aquele 
conhecimento geral, como toda a 
gente, de ver na televisão uns senhores 
com ar profundamente intelectual 
denunciando a agressividade das cam
panhas publicitárias e a diferença exis
tente entre a qualidade real dos produ
tos e a excelência que lhe é atribuída. 
Há também habitualmente donas de 
casa queixando-se do preço excessivo 
das batatas e cenouras no mercado e 
dos ganhos excessivos dos comercian
tes. 

Não falta nunca uma jovem com ar 
de Maio de 68 que nos informa que o 
corante X B 328 aplicado durante um 
ano em doses mil vezes superiores às 
comuns provoca cancros na cauda do 
rato da Manchúria. 

Não é raro também que aparecem 
no écran colegas meus, mas muito 
mais sábios do que eu que não passo 
dum simples cirurgião, que nos esma
gam com a sua ciência sobre os malefí
cios dos produtos de beleza ou cremes 
de bronzear. Isto quando não nos 
metralham com a taxa de alcatrão dos 
cigarros e a sua relação com cancros 
em todos os sítios imagináveis. 

Mas neste ponto não há problema." 
Todos os Governos avisam o público 
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que «o uso do tabaco pode ser peri-_ 
goso para a Saúde». Apesar desta 
frase se assemelhar um pouco ao gesto 
dum senhor que há dois mil anos, na 
Palestina, lavou em público as suas 
mãos e ficou desde aí com uma reputa
ção terrível, foi ela que me salvou. 

Durante uma greve recente de médi
cos em Portugal os grevistas lançaram 
um slogan «Os médicos avisam o 
público que o Governo pode ser peri
goso para a Saúde». 

Tinha assunto! 
Efectivamente e limitando-me ao 

meu ramo de negócios, a Saúde, qual é 
a Empresa que disp{>e duma capaci
dade publicitária absorvente em que a 
relação entre a qualidade do produto e 
aquilo que anuncia é mera coincidên
cia, que leva preços excessivos pelo 
seus produtos e em que a qualidade 
destes é extremamente deficiente, em 
resumo o alvo ideal duma Associação 
de· Defesa dos Consumidores. 

Não é difícil de encontrar, creio que 
todos estarão de acordo, que é o 
Estado. 

Não custa a prová-lo. 
Quanto à publicidade basta olhar o 

écran de TV onde quase diariamente 
são anunciadas as excelências da polí-

tica de Saúde do Governo. Isto em 
tempo normal porque em tempo de 
eleições é melhor não falar. 

Em relação ao custo é evidente que 
tudo ou quase tudo é gratuito ou reem-
bolsado. 

· 
.a

Esquece-se de dizer que tudo já est.., 
pago e bem pago pelos impostos que 
no meu país facilmente atingem 40% 
dos rendimentos, uma taxa social de 
35% sobre a massa salarial, para além 
dum pequeno IVA sobre todos os 
materiais e serviços, tanto que em Por
tugal corre a biague que a revolução 
foi feita não para instaurar a democra-
cia mas a cleptocracia. 

Mas apesar de toda esta soma de 
dinheiro o Estado não consegue cum
prir todas as promessas que a sua pro
paganda não cessa de repetir. 

Em consequência vê-se obrigado a 
racionar os cuidados de Saúde. Evi
dentemente como o termo é muito 
chocante enrola-o em fórmulas muito 
mais suaves e fáceis de engolir. 

Em primeiro lugar fala de racionali
zação dos gastos que são loucamente 
aumentados por médicos sem qual
quer noção de gestão, quando se não 
insinua que tem qualquer interesse 
oculto no assunto. 

P.V.P.
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Em seguida, a sua máquina de pro
paganda tenta convencer o público de 
que se o sistema não funciona a culpa 
é dos médicos que é preciso absoluta
mente controlar, até pelas Associações 
de Defesa do Consumidor. Desta 
maneira sapa-se a confiança do 
público nos médicos que deixam de ser 
vistos como amigos naturais dos doen
tes e ficam sob suspeita. 

Na prática obriga-se os médicos a 
prescrever medicamentos de listas ela
boradas não por critérios técnicos mas 
económicos, introduzem-se as minido
ses e medicamentos genéricos cuja 
qualidade só não é duvidosa porque 
sobre ela ninguém tem qualquer 
dúvida. 

Por outro lado criam-se largas listas 
de espera, coarcta-se a liberdade de 
escolha, dificulta-se o acesso directo a 
especialistas, obriga-se os doentes a 
efectuar exames nos estabelecimentos 
públicos cujos créditos são entretanto 
cortados e os não podem efectuar. 

Na prática obriga-se os 
médicos a prescrever 
medicamentos de listas 
elaboradas não por 
critérios técnicos mas 
económicos, 
introduzem-se as 
minidoses e 
medicamentos genéricos 
cuja qualidade só não é 
duvidosa porque sobre 
ela ninguém tem 
qualquer dúvida. 

Mas mais grave e dramático colo
cam-se barreiras etárias ou de simples 
necessidade ao uso de hemodiálise, 
enxertos e cuidados intensivos atri
buindo ao médico o problema de deci
dir quem vai mórrer ou viver, se o 
jovem atleta se a velha senhora. 

Como os médicos naturalmente 
reclamam contra este estados de coisas 
tudo se faz para os transformar em 
funcionários públicos de preferência 
em regime exclusivo procurando trans
ferir a sua lealdade natural e deontoló
gica em relação ao doente para a 
Administração Pública. 

Por outro lado cria-se o chamado 
perfil médico que é uma forma disfar
çada de o penalizar se ultrapassa o 
máximo permitido em exames ou 
medicamentos. 
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Quando tudo isto falha utiliza-se 
claramente a chantagem informando
-se frontalmente o médico que o seu 
salário dependerá de requisitar menos 
exames e prescrever menos drogas. 

A par de tudo isto criam-se circuitos 
burocráticos tão complicados, sempre 
com a intenção da racionalização dos 
custos e do controle dos médicos, que 
quase parecem idealizados para que o 
doente se fatigue, desista e morra ou 
procure tratamento e alívio noutro 
lado. 
. Gostava de saber qual a opinião das 

Associações de defesa do consumidor 
s.obre o funcionamento da máquina do
Estado no campo da Saúde que penso
ser assunto muito mais importante e.
vital que a acção dos detergentes oü a
composição dos refrigerantes.

E digo do Estado e não do Governo 
porque este tipo de acção decorre sem
pre na mesma linha; embora com a 
intensidade variavel, in.dependente
mente da orientação política confessa 
pelo Governo, e infülizmente nós em 

. Portugal temos, tido experiência de 
go·vernos de todos os quadrantes e 
ideologias. Por outro lado já fui mem
bro do governo e sei por experiência 
própria como é difícil, senão impossí
vel, modificar a mentalidade e forma 
de actuação dos funcionários da 
Administração de Saúde, que passam 
de Governo para Governo. 

Ingenuamente pensei que este 
estado de coisas era próprio do meu 
pequeno país. De facto assim não era e 
com a entrada na CEE tive a ocasião 
de verificar vários fenómenos. 

Em primeiro lugar a introdução 
recente no meu país de medidas subtis 
e sofisticadas de controlar a liberdade 
profissional do médico e de coarctar os 
direitos do doente a uma medicina de 
qualidade, que parecem inspiradas em 
modelos de outros países. 

Em segundo lugar verifico com 
espanto que medidas que nos chocam 
e levam ao protesto dos médicos por
tugueses são já prática corrente e 
aceite sem queixa noutros países. 

Em terceiro lugar vê-se que todo 
este tipo de medidas se vai repetindo e 
proliferando em toda a Europa 
embora desfasadas no ·tempo e nos 
lugares. 

Tenho tido ocasião de verificar este• 
fenómeno, que julgo mais grave, no 
decurso das reuniões do Comité Per
manente dos Médicos da C.E.E. 

Aliás as reuniões deste Comité 
lembram-me sempre uma pequena his
tória verídica que não resisto a contar
-vos. 

Durante a Revolução de 1974 havia 
em Portugal um pequeno partido de 
extrema esquerda. 

Um dia, um dos membros da sua 
direcção queixou-se a esta que o Secre
tário-Geral do Partido tinha um 

«affaire» com a sua mulher. O mem
bro seguinte informou que com a sua 
também e assim de seguida à volta da 
mesa. Como consequência o Secretá
rio-Geral foi demitido por unanimi
dade. 

No Comité Permanente é parecido, 
quando alguém informa de medidas 
do género das que falámos, há sempre 
'vários outros que informam que no 
seu país elas também já foram adapta
das e ainda outras piores. 

Aliás como membro da delegação 
portuguesa a outro organismo médico, 
a Conferência Internacional das 
Ordens, fui encarregado de elaborar 
um. inquérito e um relatório a nível 
europeu sobre as orientações governa
mentais que· possam lesar a indepen
dência dos médicos e consequente
mente os direitos dos cidadãos 
enquanto doentes. -�-

_____., 

Gostava de saber qual a 
opinião das Associações 
de defesa do 
consumidor sobre o 
funcionamento da 
máquina do Estado no 
campo da Saúde que 
penso ser assunto muito 
mais importante e vital 
que a acção dos 
detergentes ou a 
composição dos 
refrigerantes. 

-----• 

Mas será apenas no campo da Saúde 
que o Estado lesa os consumidores dos 
seus serviços? 

Julgo que não será difícil de encon
trar exemplos na utilização dos outros 
grandes monopólios ou quase do 
Estado. O Direito, o Ensino, a Arqui
tectura pública, a Segurança Social, e 
Transportes, etc. 

Aliás o fenómeno acontecerá sem
pre que o poder hegemónico do 
Estado não respeita a liberdade e inde
pendência dos profissionais e privile
gia a sua qualidade de funcionários 
públicos, cortando assim o laço ético 
entre profissional e cliente que julgo 
ser a essência duma profissão liberal. 

Penso que a única forma de evitar 
tais efeitos perversos será reduzir o 
fornecimento de Serviços pelo Estado 
a um mínimo. No campo privado 
haverá pelo menos serviços de quali
dade variada, um factor de correcção 
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dos vícios que é a concorrência, e um 
factor de moralização que é a respon
sabilidade uma vez que o Estado é um 
contratante pouco seguro pois muda 
os contratos em qualquer momento, 
sendo portanto praticamente irrespon
sável. 

Por outro lado os cidadãos têm sem
pre uma outra arma, que é aliás a 
única que os governos entendem, pelo 
menos num estado democrático, a do 
voto. 

Este deveria ser mais influenciado 
pela solução dada aos problemas con
cretos e reais como aliás acontece nos 
Estados Unidos, do que por motivos 
ideológicos. 

Mas nós europeus, altamente inte
lectuais, temo-nos preocupado sobre
tudo em votar de acordo com as terrí
veis diferenças entre a esquerda e a 
direita, a social-democracia e o socia
�o democrático, entre o encontro 

o povo e a união do povo sem nos
apercebermos que num Estado
Moderno mais ou menos estandardi
zado o único problema é entre Estado
e Sociedade Civil, entre mais Estado e
menos Estado.

Creio que esta será a consciência e 
espero que a prática política dos cida
dãos da Europa nos anos que vão vir. 

Pelo menos é o que parecem mostrar 
os indicadores de que se dispõe. 

Estou certo ser esta a forma de 
defender os consumidores que somos 
todos. 

Penso que a única 
forma de evitar tais 
efeitos perversos será 
reduzir o fornecimento 
de Serviços pelo Estado 
a um mínimo. 

Entretanto, em todos os encontros 
internacionais ouve-se falar sempre 
dum novo projecto de Directiva ou 
Resolução sobre a Defesa do Consu
midor. 

Como a maior parte dos documen
tos da e.E.E toda a gente fala deles 
mas muito poucos os leram. 

Confesso que estou neste número. 
Espero que consagre formas de 

defesa contra os abusos e subterfúgios 
que os burocratas dos Estados come
tem contra os utilizadores dos seus 
monopólios, porque contra os outros 
lá nos conseguimos, melhor ou pior, 
defender com ou sem Directiva. 

Quanto às Profissões Liberais, qual
quer que seja o seu modo de exercício, 
o restabelecimento da confiança e do
elo pessoal entre o profissional livre e 
independente se bem que responsável e 
o seu cliente, garantido pelas normas
deontológicas e poderes autodiscipli
nadores das suas organizações, será
um factor muito mais eficaz do que
regras legislativas, agressivas e gerado
ras de desconfiança e antipatia
mútuas, tendo em vista promover uma
real Defesa do Consumidor.

Paradoxalmente as Associações que 
a dizem defender promovem legislação 
contra a liberdade dos profissionais 
que constitui a principal barreira, ao 
Serviço dos Cidadãos, relativamente 
ao poder discricionário absoluto do 
Estado. 

Faço votos para que a opinião 
pública, disso tome consciência e vire 
as suas reivindicações contra os Servi
ços Públicos e não contra os profissio
nais liberais que estão claramente a seu 
lado. 

r 

DESCOBRIMENTOS E SAUDE 
• O I Congresso Internacional sobre os Descobrimentos e
a Saúde, organizado pela Escola Nacional de Saúde Públi
ca e pela Ordem dos Médicos, terá lugar em Lisboa, de 10
a 13 de Setembro de 1990. A organização deste Congresso
representa um contributo para as Comemorações do Quin
to Centenário dos Descobrimentos Portugueses.

• O Congresso é um encontro aberto a todos os interessa
dos, que visa criar oportunidades para (a) a apresentação
de trabalhos versando diferentes aspectos das profundas
repercussões que os descobrimentos tiveram sobre a saúde
no mundo e (b) fomentar o desenvolvimento de estudos
nessa importantíssima área da história da medicina.

• Para o sucesso do Congresso será importante que os in
vestigadores dedicados ao assunto apresentem comunica
ções originais relacionadas com os temas indicados na pá
gina seguinte. Todavia, dado que, em função do tempo
disponível, o número das comunicações a incluir no pro
grama será, necessariamente, limitado, há toda a vantagem
em que os participantes interessados na apresentação de
trabalhos enviem os resumos dos mesmos, tão cedo quanto
possível, à Comissão Organizadora. Os trabalhos apresen
tados serão publicados em volume monográfico.

• Oportunamente, serão fornecidas mais informações só
bre diversos assuntos relacionados com a realização do
Congresso, nomeadamente sobre ·O programa social. En
tretanto, quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser
directamente pedidos por carta dirigida a

Comissão Organizadora do I Congresso 
Internacional sobre os Descobrimentos. e a Saúde 
Escola Nacional de Saúde Pública 

Av. Padre Cruz - 1966 LISBOA Codex (Portugal) 
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PRESCRIÇÃO MÉDICA 

• PROF. FREDERICO TEIXEIRA

A prescrição escrita por um médico no fim de uma consulta médica: 
- Traduz o sumário de um exame e de uma atitude e a resposta a uma expecta-

tiva. 
- Pressupõe preparação médica e um exame cuidadoso.
- Define um diagnóstico e/ou um raciocínio.
- Traduz o conhecimento das atitudes a tomar naquela situação e a capaci-

dade de as adaptar às expectativas daquele doente. 
- Implica um desencadear de processos que levem ao correcto cumprimento

dessa prescrição. 

A prescnçao médica não é sempre 
ou só de medicamentos. Mas a resolu
ção operada na investigação científica, 
na indústria farmacêutica, nos hábitos 
sociais, na evolução cultural das popu
lações, fizeram com que hoje um acto 
médico dificilmente se conceba sem o 
recurso a medicamentos. 

E logo aqui começam os problemas: 
- Quando é necessário prescrever

medicamentos? Quem tem o direito de 
os prescrever? 

- Que medicamentos devem exis
tir? 

- A que garantias deve obedecer a
fabricação e a experimentação dos 
medicamentos? Como e quem con
trola essas garantias? 

- Quem paga os medicamentos?
- Estamos ou não na era do abuso

dos medicamentos? Se sim, por culpa 
de quem? 

- Devem ser os doentes (os consu
midores) aceitadores passivos dos 
medicamentos? 

- É correcta a informação exis
tente sobre os medicamentos? A quem 
cabe essa informação? 

- Como se detectam e evitam os
efeitos adversos dos medicamentos? 

Estas e outras questões são hoje 
sempre polémicas, por vezes com res
postas tão diferentes que chegam a ser 
antagónicas. E tudo porque se incluem 
num problema colectivo mundial, com 
interesses a maioria das vezes não 
coincidentes, para não dizer conflituo
sos, cujos vectores mais afectados se 
podem resumir em quatro: 

- Os consumidores (os doentes);
- Os profissionais de cuidados de

saúde; 
- A indústria farmacêutica;
- Os governos.

Na impossibilidade temporal de 
abordar todas as questões atrás referi
das, vamos limitar-nos à apreciação de 
algumas, daquelas que nos parecem 
mais actuais e onde a Ordem dos 
Médicos, e muito em particular o .seu 
Colégio da Especialidade de Farmaco
logia Clínica, tem uma palavra a dizer. 
É evidente que todos os outros vecto
res atrás referidos se terão ou poderão 
ter de pronunciar. Mas, se os investi
gadores da indústria farmacêutica e os 
farmacêuticos são os técnicos por 
excelência do medicamento até que 
este é fornecido ao doente, a partir daí 
os técnicos do medicamento por exce
lência passarão a ser os médicos e, 
entre estes, com especial destaque, os 
farmacologistas clínicos. Detenhamo
-nos, pois, como dizíamos, sobre algu
mas das questões que consideramos 
mais actuais: 

1. Que medicamentos devem existir
no mercado? 

(Aqui se incluirá o licenciamento de 
novos medicamentos, a renovação de 
autorização de comercialização ou a 
decisão de retirada do mercado; a 
legislação sobre similares ou sobre os 
actualmente discutidos «genéricos»). 

2. Como usar correctamente os
medicamentos? 

(Aqui se incluirá o direito à prescri
ção médica; a necessidade de informa-

ção do médico, do farmacêutico, dos 
outros profissionais de saúde e do con
sumidor; a farmacovigilância). 

3. Porque e como se regula, con
trola ou tenta diminuir o consumo de 
medicamentos? 

1 .ª - Que medicamentos devem existir 
no mercado? 

Teoricamente a resposta é simples: 
Aqueles que possam ser úteis para a 
Saúde Pública. Na prática, porém, é 
por vezes muito dificil avaliar quais. 

É fácil dizer que a utilidade se tra
duz esquematicamente pela resultante 
do binómio eficácia (em resolver deter
minada situação clínica) - segurança 
(para o consumidor imediato ou para a 
sociedade em que aquele se insere). 
Assim como é simples dizer que os 
Laboratórios de Indústria Farma
cêutica só pretenderão introduzir no 
mercado fármacos úteis ou que os 
médicos só prescreverão após cuida
dosa ponderação daquele binómio efi
cácia/segurança. A verdade, porém, é 
que, apesar dos mecanismos legais 
existentes, dos quatro a cinco mil 
medicamentos existentes no mercado 
português apenas cerca de 550Jo têm 
aceitável valor terapêutico (e de alguns 
há quatro, cinco ou mais similares), 
220Jo têm pequeno ou nenhum valor 
terapêutico (pelos próprios princípios 
activos ou pela dosagem em que se 
apresentam) e mais de 200Jo são inacei
táveis (porque outros lhe sucederam 
com muito melhor relação «beneficio/ 
/riscos», porque se encontram em 
associações sem justificação, porque 
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as formas farmacêuticas em que se 
apresentam não são as mais recomen
dadas). 

Então que mecanismos legais há 
para definir a utilidade dos medica
mentos? 

Até 1957, os medicamentos fabrica
dos nas farmácias eram colocados no 
mercado apenas mediante um pro
cesso sumário de comunicação: Direc
ção Geral de Saúde. Em 1957, antes do 
que virá a acontecer na maioria dos 
países europeus, publica-se o Decreto 
41448 que cria a Comissão Técnica 
dos Novos Medicamentos (composta 

Esperam-se com 
urgência novos 
diplomas que 
remodelem todo o 
Decreto 41448, de 
acordo com Directivas 
da e.E.E. sim, mas 
devidamente adaptadas 
a Portugal. 

por farmacêuticos e médicos, sobre
tudo farmacologistas) encarregada de 
estudar os processos de registo de 
novos medicamentos e, nomeada
mente informar «sobre o interesse 
terapêutico do medicamento e a conta
gem da sua industrialização ou intro
dução no mercado português, tendo 
também em conta a conveniência de 
limitar o número excessivo de medica
mentos similares». Simultaneamente 
com o estabelecimento das regras de 
lançamento no mercado de novos 
medicamentos, estabelece o princípio 
do pedido de renovação de autoriza
ção de dez em dez anos (só imperiosa
mente cumprido após o Despacho de 
7-6-82), assim como o da existência de
informações a acompanhar o medica
mento.

Anexo a esta Comissão virá a fun
cionar (nem sempre da melhor 
maneira e sempre com muitas dificul
dades em se adaptar às modernas tec
nologias que entretanto surgiram) o 
Laboratório de Controlo de Quali
dade, situado no Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa 
(com atribuições bem definidas pelo 
Dec. 35/72 de 31 de Janeiro). 

A primeira modificação importante 
daquele decreto foi a determinada por 
um despacho: O controverso Despa
cho do Ministério dos Assuntos 
Sociais, datado de 3 de Junho de 1983, 
que anula a limitação de número de 
similares. Se assusta a ideia do mono-
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pólio do medicamento único, não são 
menos de temer as consequências de 
uma inundação desenfreada de simila
res (e seja qual for o peso das Directi
vas Comunitárias). 

A segunda a que, obedecendo às 
Directivas da C.E.E., resulta da publi
cação da Portaria n. º 57 /88 de 27 de 
Janeiro que regulamenta a revisão dos 
medicamentos de registo mais antigos, 
manda criar uma Comissão de Revisão 
(composta por 4 médicos, sendo pelo 
menos 1 farmacologista, e 4 farmacêu
ticos). 

Esperam-se com urgência novos 
diplomas que remodelem todo o 
Decreto 41448, de acordo com Directi
vas da C.E.E. sim, mas devidamente 
adaptadas a Portugal. 

Dentro da questão posta - Que 
medicamentos devem existir no mer
cado? - inclui-se ainda a criação do 
Formulário Nacional de Medicamen
tos para utilização nos hospitais 
(depois alargado a Serviços Ambulató
rios) e cuja primeira edição surgiu em 
1964. Embora inicialmente não bem 
aceite por alguns (médicos e indus
triais), a pouco e pouco foi sendo com
preendido o seu valor como selectivo 
dos medicamentos de mais elevado 
índice de utilidade e, simultanea
mente, pela função de informação que 
lhe foi introduzida. 

Também dentro da questão se 
incluirá o actual e polémico _problema 
dos «genéricos». 

2. 0 
- Como usar correctamente os

medicamentos?

a) O direito de prescrição médica:
Para além dos medicamentos classi

ficados pela C.T.N.M. como de «Uso 
Hospitalar» os medicamentos vendi
dos nas farmácias podem chegar ao 
consumidor sob diversas condições 
legislativas: 

- Medicamentos a vender apenas
mediante receita médica (e alguns 
ainda «a administrar sob vigilância 
médica» - recomendação que deverá 
constar do respectivo rótulo de emba
lagem e que de harmonia com o dis
posto no Art. 58.º do Dec.-Lei 48 547 
de 27 /8/68 (conhecido por «Exercício 
da profissão farmacêutica») é fixada 
com base nas tabelas publicadas com o 
despacho do Ministro da Saúde de 
23/5/85. 

- Medicamentos a vender sob pres
crição especial, conhecida como 
«Receita de Psicofármacos» - que 
pode ser a receita já prevista no Art. 
58. º do Dec.-Lei 48 547, já referido,
mas com duplicado a registar e a
arquivar na farmácia (para os psico
trópicos) ou então a receita em
impresso especial) da Imprensa Nacio
nal, unicamente distribuído pela
Ordem dos Médicos (receita de estupe
facientes), também a registar e arqui-

var na farmácia - uns e outros cons
tantes de lista já publicada em 1/9/80. 

- Especialidades farmacêuticas de 
venda livre, definidas no Dec.-Lei n. º 
2/83, de 8 de Janeiro, como «aqueles 
que, destinando-se ao alívio, trata
mento ou simples prevenção de sinto
mas ou sindromas menores, que não 
requeiram cuidados médicos, possam 
ser utilizados e vendidos sem receita 
médica» ... e na sua composição como 
úteis e inócuas». 

É fácil dizer que· a 
utilidade se traduz 
esquematicamente pela 
resultante do binómio 
eficácia ( em resolver 
determinada situação 
clínica) - segurança 
(para o consumidor 
imediato ou para a 
sociedade em que 
aquele se insere). 

Sobre as primeiras, o direito de pres
crição cabe ao médico e só. A entrega 
sem prescrição leva a respectiva Far
mácia não só a transgredir o Art. 58. º 
do Dec.-Lei n. º 48 547 de 27 de Agosto 
de 1968 que regula o exercício da pro
fissão farmacêutica, como até a cair na 
alçada do exercício ilegal da profissão 
médica previsto no Art. 8. º do Dec.
-Lei 282/77 conhecido como Estatuto 
da Ordem dos Médicos. Embora o 
condicionalismos decorrentes de tod 
a legislação sobre «Comparticipações» 
tenham limitado o número de casos de 
não cumprimento desta legislação, 
mesmo assim tais infracções conti
nuam a não ser raras. 

Sobre as últimas, as especialidades 
de venda livre, todas as justificações 
da sua existência mais ou menos váli
das ou mais ou menos discutíveis (por 
exemplo, é difícil afirmar que algumas 
delas são inócuas), sobrepuseram-se a 
uma outra razão não menos impor
tante, a económica. É que tais especia
lidades não são comparticipáveis!. .. 

A existência no mercado destas 
especialidades deú-lhes a possibilidade 
de serem anunciadas nos meios de 
comunicação social e aí aparecerem 
então com slogans sugestivos tenden
tes a aumentarem o seu consumo (não 
mentindo, mas não dizendo a verdade 
toda e fazendo crer que são de uma 
eficácia e segurança excepcionais). 
Parece-nos uma atitude incorrecta e 
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perigosa se continuar a ser permitida 
sem uma paralela informação ao con
sumidor sobre os riscos do uso inde
vido de medicamentos (e também des
ses que se apregoam de inócuos). 

b) - A necessidade de informação:
- Do médico, do farmacêutico,

dos outros profissionais de saúde: 
Terminada a formação universitária 

ou o curso profissionalizante, em que 
se baseia a informação dos médicos, 
dos farmacêuticos e dos outros profis
sionais de saúde? 

Teoricamente as fontes de informa
ção pertencerão a 3 grupos: Informa
ção profissional, informação geral não 
comercial, informação comercial. 

A informação profissional pós-gra
duada sobre medicamentos continua 
por organizar em Portugal, apesar dos 
arremedos que alguns dos mais cons
cientes de tal necessidade teimam em 
fazer com cursos de actualização mais 
ou menos bem sucedidos. 

No restante, fica-se pelo aproveita
mento de outros cursos ou simpósios, 
em que o tema «medicamentos» é 
abordado porque incluído no assunto 
geral ou até o é não da melhor maneira 
porque analisado sob um ponto de 
vista deformado pela especialidade do 
orador. 

A inf armação 
profissional pós-gra
duada sobre 
medicamentos continua 
por organizar em 
Portugal, apesar dos 
arremedos que alguns 
dos mais conscientes de 
tal necessidade teimam 
em fazer com cursos de 
actualização mais ou 
menos bem sucedidos. 

A' informação geral não comercial,
através de livros ou revistas da especia
lidade, é cada vez mais dificil, pela 
carência em tempo disponível ou em 
verbas para aquisição ou assinatura de 
tais livros ou revistas. 

As monografias simples, dirigidas, 
sem influência comercial, não são pos
síveis sem o patrocínio governamental. 
O «Boletim de Informação Terapêu
tica» iniciado pela Comissão Perma
nente do Formulário, sob a coordena
ção do ProL Andressen Leitão chegou 
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apenas ao número 5 por falta de apoio 
logístico, e quando 5 ou 6 anos depois 
volta a aparecer com o nome de «Far
minforma», agora sob a direcção do 
Dr. Ferreira de Almeida, tem a vida 
curta de 2 ou 3 números. 

Resta aos profissionais de saúde a 
informação estandardizada dos Vade
mecum, do Simpósium Terapêutico, 
do Índice Terapêutico e publicações 
semelhantes, onde por vezes já é dificil 
separar a informação não comercial da 
comercial, ou então resta a já bem 
organizada informação comercial. E 
aqui numa palavra de louvor: se mui
tas empresas continuarem a chamar 
«informação» e «literaturas» à forma
tação dirigida por técnicos de marke
ting, algumas há que, não abando
nando tais técnicas, começaram con
tudo a complementá-las com a selec
ção de artigos de divulgação, com a 
distribuição de monografias, etc. 
menos tendenciosas. 

Resta aos profissionais 
de saúde a informação 
estandardizada dos 
Vademecum, do 
Simpósium 
Terapêutico, do Índice 
Terapêutico e 
publicações 
semelhantes, onde por 
vezes já é difícil separar 
a informação não 
comercial da comercial, 
ou então resta a já bem 
organizada inf armação 
comercial. 

- Do público em geral, do consu
midor: 

Praticamente nada se fez: Existe a 
chamada literatura interna que acom
panha a embalagem dos medicamentos 
(aprovada pela D,G.A.F.), e lêm-se de 
vez em quando artigos deturpados 

. (quase sempre sensacionalistas) na 
imprensa diária, 

E, contudo, há necessidade de infor
mar correctamente o público: Papel 
do médico e do farmacêutico no acto 
de prescrição ou entrega do medica
mento; mas também dever dos respon
sáveis pelos programas de Saúde em 
Portugal, através inclusivamente da 
utilização dos meios de Comunicação 
Social. 

c) - Este ponto prende-se com um
outro: O da recolha das informações a 
obter com a utilização dos medica
mentos, nomeadamente com a detec
ção e avaliação da gravidade e incidên
cia das reacções adversas dos medica
mentos, isto é, com a criação de um 
Serviço Nacional de Farmacovigilân
cia, existente em todos os países da 
Europa excepto em Portugal. 

3.0 
- Conclusões

Se associássemos estas questões, cai
ríamos na discussão dos outros proble
mas inicialmente enunciados, nomea
damente no de saber se há ou não 
excesso de consumo de medicamentos 
e, se há, quais as suas consequências e, 
se há, na discussão dos processos de 
regularizar esse consumo ou em saber 
qual o papel relativo a desempenhar 
por cada um dos vectores atrás referi
dos: O consumidor, os profissionais de 
saúde, a indústria farmacêutica, o 
Governo. 

Na impossibilidade temporal de o 
fazer, queremos apenas dizer que a 
Ordem dos Médicos acompanha, 
atenta, todos estes problemas para 
neles participar como é seu dever e 
direito. E se a Indústria Farmacêutica 
atravessa um período de transforma
ção, se os Governos têm de criar legis
lação e Institutos ou Departamentos 
autónomos e/ou interligados de modo 
a conjugar os diferentes problemas 
(autorização de comercialização de 
novos medicamentos, renovação de 
autorização, controlo de qualidade, 
regimes de prescrição, regimes de pre
ços, etc.), a Ordem dos Médicos, ple
namente consciente desses problemas e 
das suas responsabilidades, criou no 
seu seio a Especialidade de Farmacolo
gia Clínica - a quem compete o 
estudo de tudo o que diz respeito ao 
medicamento aplicado ao homem são 
ou doente. 

O Governo terá de reconhecer e ofi
cializar a sua existência com a criação 
nos locais próprios de Departamentos, 
Unidades ou Sectores (pouco interes
sará a designação) encarregados de 
todas as vertentes da Farmacologia 
Clínica: Ensino, Investigação e Assis
tência (incluindo augi apoio ao acto 
médico, farmacodinamia e farmacoci
nética), controlo do consumo de medi
camentos, ensaios clínicos, farmacovi
gilância e informação sobre medica
mentos. 

Mas terá de o fazer com urgência -
e mesmo assim Portugal será um dos 
últimos se não o último País da 
Europa a fazê-lo. 

FREDERICO TEIXEIRA 
(Professor Catedrático da Faculdade de Medicina 

de Coimbra e Presidente do Colégio da 
Especialidade de Farmacologia Clínica 

da Ordem dos Médicos) 



CARTAS 

DE CURSO 

EM MEDICINA 

• DR. DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS

Por termos apresentado no V Congresso Pan-Americano, II Congresso Luso
-Brasileiro e VII Congresso Brasileiro de História de Medicina, realizado em 1986 
e a convite do seu Presidente Professor Doutor Ivolino de Vasconcelos que teve a 
gentileza de nos nomear membro da Comissão Nacional Portuguesa que tinha 
como Presidente o Professor Doutor José Andressen Leitão, um trabalho intitu
lado «CARTAS DE CURSO», e como não tivemos a oportunidade de apresentar 
pessoalmente esta comunicação que foi muito valorizada pelo seu apresentador a 
quem prestamos os nossos maiores agradecimentos, o Presidente da Comissão 
Nacional: José Andressen Leitão. Resolvemos neste momento, publicá-la, facto 
que nos leva uma vez mais a testemunhar-lhes os nossos agradecimentos. 

O conteúdo deste trabalho difere do 
apresentado no Brasil o que se deve ao 
limite de tempo concedido num Con
gresso e à maior meditação sobre ele 
tida por nós. A nosso ver a sua valia 
reside na curiosidade, acrescida neste 
momento pela nossa melhor medita
ção e análise acerca do problema. 

Não deixamos de testemunhar o 
nosso agradecimento à ilustre Profes
sora de História da Medicina, Facul
dade de Medicina do Porto, o que nos 
tornou muito agradecido e muito nos 
entusiasmou. 

Que saiba não há nenhum Homem 
que não pretenda conquistar uma 
Carta de Curso. 

Um documento comprovativo das 
suas validades, da sua competência, 
dos seus direitos e das suas responsabi
lidades. - Anuncia para a prática de 
uma profissão. -

Academicamente o «Canudo» que 
todos nós possuímos era guardado 
quer dentro do seu próprio envólucro, 
um canudo de lata, quer encaixilhado, 
emoldurado e colocado no consultório 
ou no local de cerimónia da sua pró
pria casa - a sala de visitas. Tinha um 
duplo significado: Social e Profissio
nal. 

Analisamos várias Cartas de Curso 
que possuímos. Temos em nosso 
poder os originais, dos quais nos servi
mos para documentar os nossos pon
tos de vista. 
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Utilizaremos critérios variados: 
Artísticos, Sociais, Médicos e até His
tóricos. 

Sofreram essas Cartas mutações, 
quer quanto ao seu conteúdo, quer 
quanto ao seu aspecto. Apesar dessas 
mudanças, não se mudou o seu Espí
rito. Aumentou consideravelmente o 
interesse das pessoas de possuir um tão 
querido documento. 

Sei que alguns, poucos, mostraram 
por pedantice, por fanatismo político 
ou ainda por falta de meios económi
cos, desinteresse por adquirirem nas 
secretárias tal documento ... só confir
maram a regra geral. 

* 

* * 

Tem-se modificado o aspecto das 
Cartas. Tem-se modificado o seu con
teúdo, mas não se alterou a sua essên
cia. 

Todos procuram conquistá-lo. 
Todos querem que o seu Curso seja 
considerado «superior», o que nos 
parece legítimo, salutar e até útil para 
o bem da Humanidade. Seria alongar
mo-nos, meter mesmo foice em seara
alheia. Serve-nos porém, de desculpa,
o nosso entusiasmo.

'Procuramos fazer um estudo analí
tico dentro das nossas limitações, 
começam a surgir dificuldades. 

Os psicanalistas dizem-nos: «análise 
é um trabalho solitário do analista em 
que todas as suas angústias conscientes 
ou inconscientes seriam drenadas para 
os canais que irão fazer perigar a pró
pria análise. 

Imediatamente, colocamos uma 
objecção. Por sermos contrários ao 
facto de ser necessário o isolamento 
para analisar, dada a nossa formação 
profissional que exige para bem cum 
prir um trabalho multidisciplinar 
análises feitas por todos os elementos 
constitutivos de uma equipa, logo 
pensamos: a análise isolada pode con
tribuir, mas é necessário conhecer 
opiniões, estudá-las, discuti-las para 
podermos tirar conclusões, mesmo 
deste modo erradas, por vezes. O iso
lamento, pode em certos casos valo
rizar o trabalho mas nem sempre 
acontece. 

Isolamo-nos, concebemos, idealiza
mos mas necessitamos de colaborado
res, que se mais não fizerem ... nos 
critiquem. 

Não me refiro a uma crítica destru
tiva, mas uma análise correcta apro
fundada, mais minuciosa. 

Sabemos que a preparação teórica é 
absolutamente necessária, mas o 
treino de saber ver também é indispen
sável. 

Analisemos as cercaduras das Car
tas que pretendemos apresentar-vos. 



Seria para nós uma honra se essas Car
tas, que nos parecem curiosas, cha
mem alguma da vossa atenção.

As suas cercaduras, será o primeiro
aspecto a considerar. Para termos um
rumo servir-nos-emos das suas datas,
isto é, do tempo em que foram elabo
radas.

26 de Novembro de 1790. A cerca
dura, isto é, a guarnição na orla é um
motivo repetitivo sem qualquer objec
tividade ou simbolismo, vale pelo seu
aspecto criativo.

A letra inicial é curiosa, enquadrada
num desenho original, tem o seu cen
tro preenchido com a coroa real, a
letra inicial, como se poderá ver, é um
«O»; no centro a Carta está preen
chido pelas armas reais, tipo desenho
usado pelos iluminatas. É assinada e
passada na cidade de Lisboa. Era
Algebrista, natural do Porto, freguesia

a.e Águas Santas, passada pela Junta
"1191f>rotomedicato, fazendo pelo seu con

texto saber a todos os Corregedores,
Provedores, Ouvidores, Justiças, Ofi
ciais e pessoas dela, com direito deva e
haja de pertencer que ... para que ele
possa usar da Arte de Algebrista que
foi examinado... e requeremos da
parte de Sua Magestade e todas as
sobreditas Justiças, que não procedam
por via alguma contra o dito ... , antes
livremente o deixarão usar de todo o
sobredito, e haverá o juramento dos
Santos Evangelhos ... , para que bem e
verdadeiramente use como convém ao
serviço de Sua Magestade e Bem do
Público.

Do feitio desta trezentos reis e de
assinar mil e e duzentos reis.

Este documento curioso, o critério
que presidiu a essa elaboração e o
aspecto Humano e Social. Nele preten
de-se assegurar uma boa assistência,
feita por pessoas julgadas capazes.

-acilidades concedidas ao seu possui
dor. Há neste caso uma dupla segu
rança. Está seguro o doente pela qua
lidade do tratamento que poderá
necessitar, está seguro o clínico por ter
as suas prorrogativas também assegu
radas.

CONCLUSÃO: Em certo ambiente,
dentro das possibilidades da época há
compensações especialmente pessoais
médico-doente dignas dos maiores
encómios: Tamanho 22 x 32cm.

Documento I - Pergaminho 

* 

* * 

Uma outra Carta, esta datada de
Lisboa aos 3 de Outubro de 1836, assi
nada por António Joaquim Farto,
Professor na Ordem de Cristo pela
qual o seu possuidor estava habilitado
e havia feito exames perante o Doutor
Agostinho Albano da Silveira Pinto,

Documento 1· 

Delegado do Cirurgião-Mór do Reino
e dos examinadores Francisco José da
Costa e Luís António Vieira Braga.

«A presente Carta poderá em todo
este Reino de Portugal, Algarves e seus
domínios, usar da mesma; pelo que
requeiro a todas as referidas pessoas
não procederão contra ... , antes lhe
prestem o auxílio necessário ... ».

Há como se depreende da sua leitura
um estímulo e uma protecção que os
dignifica e os compensa.

Dimensões: 32 x 27 cm.

Documento II 

Documento II 
Tamanho: 22x37cm - Pergaminho 

* 

* * 

Em 17 de Maio foi passada uma
outra Carta de Curso, pela Escola
Médico-Cirúrgica do Porto.

Artisticamente, é mais elaborada,
mais enriquecida, já conferia ao seu
usuário direito de praticar Cirurgia e
Medicina.
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Documento III 

Na sua descrição poder-se-á ler: 
«Depois de ter frequentado os Cursos 
todos desta Escola e ter feito os devi
dos exames, no dia 28 de Julho de 1877 
fez o Acto grande, foi aprovado pela 
maior parte ... declaramo-lo habilitado 
a exercer Cirurgia e Medicina com 
todos os Privilégios e prorrogativas ... » 

A cercadura desta Carta está enri
quecida com os retratos de Amb. 
Pareo; Galeno; Esculápio e Hipócra
tes. 

Tem além disso uma fita vermelha e 
amarela que a trespassa à qual está 
presa uma caixa de prata que contém o 
selo branco e um monograma fina
mente desenhado. 

Era bonita, digna e até artística. 
Conheço Cartas de Curso de Especiali
dades que são mesmo bonitas. Bem 
elaboradas, passadas pelas respectivas 
faculdades, mas dessas não pretendo 
ocupar-me; ocupar-nos-emos somente 
de Cartas de Curso que possuímos. 

Dimensões: 25 X 39cm. 

Documento lll - Pergaminho 

18 de Novembro de 1817, assinada 
no Rio de Janeiro, foi passada uma 
outra carta de Curso. 

Parece à primeira vista que esta 
Carta, como a que vai seguir-se nada 
tem a ver com as anteriores. Há uma 
sequência que pode parecer pouco 
lógica mas depois de um pouco de 
reflexão se poderá concluir que no 
nosso estudo há uma tentativa de 
seriação. 

Os locais mudaram, mas historica
mente há motivos justificativos. 
Assim: esta Carta foi, como outra que 
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se seguirá também assinada no Rio de 
Janeiro-Brasil. Cabe-nos explicar este 
facto. Um acontecimento histórico 
relatado descobre imediatamente o fio 
da questão. 

Em 1817 estava a Côrte Portuguesa 
no Brasil-Rio de Janeiro. Portugal era 
nessa altura uma Província do Brasil. 
«Mutatis», como o Brasil havia sido 
uma província de Portugal. 

Afirmava-se nesses tempos que o 
Imperador dos Franceses era invencí
vel (Oliveira Martins - História de 
Portugal). 

Documento IV 

Os seus exércitos espalhavam terror 
por toda a parte. 

O Governo Português nem sequer 
pensou em se opor à França. Houve 
mesmo ordens terminantes para que 
não fosse levada a efeito qualquer 
resistência. 

De Lisboa centenas de pessoas 
embarcaram para o Brasil. Levavam 
arquivos e tudo que era possível trans
portar. 

A nova Capital do Reino foi estabe
lecida no Rio de Janeiro. Foram 14 
anos de colonização de Portugal pelo 
Brasil. (cf. Cap. IX, pág. 577). 

Segue-se a ocupação de Portugal 
por 50.000 franceses e espanhóis. O 
exército português foi dissolvido. A 
legião Lusitana seguiu para Espanha e 
França. 

Houve seguidamente o início de 
guerrilhas. No Porto estabeleceu-se 
uma Junta Provisória dirigida pelo s 
Bispo. 

Na Galiza desembarcou Lord Wel
lesley. Depois Lord Wellington. As 
tropas inglesas com os elementos da 
guerrilha, derrotaram as tropas fran
cesas. Houve a batalha de Roliça e de 
Vimieira. Jounot tremeu ... Quisemos 
apresentar somente esta citação, que 
resumimos com a miserável situação 
em que ficou o País nesses anos de 
guerra. O Norte do Tejo foi pratica
mente destruído. Portugal era um 
protectorado inglês e uma colónia bra
sileira. 

D. João VI não mostrava desejo de
voltar à Europa. Os Príncipes eram 
mais brasileiros que portugueses. Nem 
sequer acompanharam a moderniza
ção do País (Damião Peres - História 
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de Portugal - IV vol.). 
São curiosos e dignos de estudo 

outros episódios, mas não o faremos. 
Nesta altura surgem-nos as Cartas 

de Curso de Médicos assinadas no Bra
sil pelo Doutor José Correia Picanço, 
Comendador das Ordens de Cristo, e 
da Torre de Espada, Fidalgo da sua 
Real Câmara, Primeiro Cirurgião 
D'Ela, Seu Cirugião-Mór do Reino 
Unido, e Conquistas, e Lente Jubilado 
pela Universidade de Coimbra assinar 
no Rio de Janeiro as Cartas de Curso. 

Possuímos ainda uma outra Carta já 
mais recente passada na Universidade 
do Porto, Carta escrita em latim tendo 
na sua parte superior e no meio o selo 
branco da Universidade, no qual se lê 
a data de 1762 ladeada por um «R» e 
um «P», o tipo de letra era gótico 
muito elaborado, assinada pelo Reitor 
da Universidade, Doutor José Pereira 
Salgado. Esta Carta tem apenso as 
fitas amarelas da Faculdade de Medi
cina, que estão no meio d.e uma caixa 
de prata com as armas· de escudo 
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Documento V 

Parece-nos ser uma personagem ainda 
pouco estudada. 

Mais assinaturas autenticam os 
documentos na Carta em equação 
verifica-se ainda a dignificação e a 
protecção do seu proprietário, é uma 
constante. 

Os honorários a pagar foram: 
Feitio - 500 reis. 
Impressão - 7 .200 reis. 
Assinatura - 200 reis. 
Assina ainda o Escrivão Luiz Ban

deira Gouvea. 
Alguns destes episódios servem 

somente para ilustrar a nossa exposi
ção. Documento IV - Pergaminho. 

Uma outra Carta de Curso, assinada 
pelo nosso José Correia Picanço 
datada de 18 de Novembro de 1817, 
apresenta as mesmas características, é 
mais uma achega para o nosso estudo. 
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nacional e brazão de Cidade do Porto. 
Ê trespassada pelas fitas e tem no seu 
interior o selo branco da Faculdade de 
Medicina impresso em cera tendo a 
data de 26 de Julho de MCMXXXVII.

Nota: esta é a minha carta de Curso. 

Documento V 
Tamanho: 23 X 32 - Pergaminho 

* 

* * 

A carta mais moderna que possuí
mos, data de 29 de Junho de 1979. 

Sem comentários. Não há motivo 
para os fazer. 

Tem o selo branco da Universidade 
do Porto e dois selos de recibo. 

Muito simples, mas sem dar ao seu 
possuidor o sentido da sua dignidade e 
do seu valor. Valor que o obriga a pen
sar nos outros mais do que em si 
mesmo. 

Documento VI 
Tamanho: 22 x 22 cm - Em papel 

Há também razões que justificam a 
sua existência, duas demasiadamente 
evidentes para merecerem reparos e 
que são a responsabilidade daqueles 
que as passaram e a obrigatoriedade 
do cumprimento, daquilo que neles 
está exarado. 

Todos os Cursos necessitam obriga
toriamente de demonstrar com os seus 
diplomas qual é o grau de preparação 
dos seus usuários. 

Mas, razões houve que nos levaram 
à sua contemplação e até ao seu 
estudo. Seria um tempo perdido, 
embora discutível, se fosse um simples 
entretenimento,  uma diversão, 
embora esteja no nosso pensamento, 
como Médico, que os entretenimentos, 
e tudo aquilo que nos provoque uma 
boa disposição constitua uma form 
magnífica de terapêutica para mate 
físicos e psíquicos. 

A leitura, a visita a museus, o estudo 
das obras de arte, a sua visão e inter
pretação são uma forma de exercicio 
mental útil e até agradável. O estudo 
da aplicação e a descoberta de novas 
cores, a escolha do ambiente, a 
escolha de cores que dominam certos 
quadros, quando analisados ou tenta
dos imitar conduz a uma forma de 
treino e observação e até a uma investi
gação. 

Definimos investigação, uma pala
vra latina «investigare» e que se 
adapta ao estudo de vestígios, pes
quisar, examinar, esquadrinhar, des
cobrir. Como são aliciantes as pers
pectivas que nos proporcionam as 
panorâmicas, as aparências, as ima
gens e até as miragens dentro das 
probabilidades que nos são propostas. 

Nem a mim mesmo consegui con
vencer totalmente. Tenho ideias 
tenho sonhos que muito me distraem, 
que muitas vezes me levam a uma 
meditação ... Os gozos da vida, os pra
zeres que nos provoca a meditação. 

Tencionava transcrever tudo o que 
está escrito nas cartas que possuo ... 
Desisti, vou apresentar fotocópias com 
anotações quando julgar necessárias. 
O exame dessas Cartas ficará neste 
caso ao critério de cada um. 

Figura 1 - Diâmetro 6,5 cm 

Tenho duas Cartas de Curso de Or
topedistas, Algebristas ou Endireitas. 
Uma especialidade sempre consa
grada ... quem não partiu um braço, 
ou uma perna? Quem não teve um 
entorse? Quem não sofreu essas dores? 

Todos querem ver terminado esses 
sofrimentos, todos esperam com um 
geitinho ver imediatamente cessado 
esse sofrimento. Foram os endireitas, 
pessoas que gozavam grande prestígio, 
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que tinham fama, que muitos casos 
ultrapassavam fronteiras. São dignas 
de observação. Nelas se vê qual o seu 
prestígio e qual o amparo legal que 
gozavam. 

Era desejo nosso ao iniciarmos estas 
considerações dar-lhes um aspecto téc
nico. Com a sua evolução modifica
mos o nosso critério. 

Orientamo-nos para o aspecto 
humano e social desta questão. Até 
agora agradou-nos, não quer isto dizer 
que é absolutamente definitivo, pode
rei por ter meditado sobre ele ou 
ouvido pessoas que reconhecemos com 
mérito para o fazer. Procedermos a 
novas alterações. O tempo o dirá!!! 

As cartas que possuímos e que 
foram motivo para estas considerações 
dividi-las-emos em: 

A) Cartas de algibristas;
Duas perfeitamente conservadas.
Emolduradas com caixilhos dou
rados bem guardadas.

B) Cartas assinadas no Rio de
Janeiro;
Duas: uma com aprovação <<ne
nine discrepant<::» em arte de
cirurgia, assinada por José Cor
reia Picanço, Conselheiro,
Comendador da Ordem de
Cristo e da Torre de Espada,
Fidalgo da Sua Real Casa,
Médico, Primeiro Cirurgião
dela, Seu Cirurgião-Mór do
Reino Unido, e Conquistas, e
lente Jubilado pela Universidade
de Coimbra, dada e passada
nesta Corte do Rio de Janeiro
aos 18 de Novembro de 1817.

Anotar que pouco sabemos do Dou
tor Correia Picanço. 

Só sabemos que D. João por graça 
de Deus estava nesta altura no País 
Irmão. 

Há nas Cartas de Curso, em nosso 
poder datas que se resumem: - 1917 
- 1836 - 1877 - 1937 e 1979.

Mostramos ainda umas fitas que são
vermelhas e amarelas, uma caixa que 
guarda o selo branco. 

Como cerejas seguem-se as ideias, 
de tal modo que, somos obrigados a 
limitá-las ... 

Passaremos a analisar o aspecto 
Humano de tais documentos. 

Nas Cartas é visível o interesse artís
tico da sua elaboração usando vários 
símbolos, que muito as valorizam. 

É evidente ainda o aspecto gráfico 
cuidado, com certos arrebiques artísti
cos que faziam o encanto na sua e na 
nosso época. 

Enriquecidas com os selos em cera 
das Faculdades, outro requinte a ano
tar, selos esses que estavam colocados 
dentro de caixas bem trabalhadas e 
que eram de prata. 

Mas para nós o mais importante era 
o cuidado que se nota, de assegurar
aos seus utentes todas as condições
para bem executar a sua missão.

Não esqueciam também, e sublinha
-se numa das Cartas que quando for 
devido ao Médico honorários pela 
prestação de Serviços, este poderia 
recorrer judicialmente para sua 
cobrança. 

Uma Carta moderna de Curso ... 
Talvez mais prática, talvez sinteti

zada, mas sem o aspecto artístico e 
humano das anteriores. 

Exemplo: A Carta de Curso do meu 
filho. 

Há nesta comunicação factos que 
são absolutamente concretos, factos 
históricos, qualquer interpretação pes
soal que foi apresentada é totalmente 
da minha autoria e terá sempre uma 
finalidade: 

- Escutar as vossas críticas, como
dissemos no início. 

* * *

Terminamos: 
Histórica e Humanamente podemos 

dizer que desde sempre os Médicos 
tiveram o cuidado de dar ao Homem 
aquilo que ao Homem pertence e for-
mulamos um pedido: 

- Que continuem pela História a
tirar conclusões de factos antigos, tan
tas vezes esquecidos, mas perfeita
mente adaptáveis à Actualidade. 
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ORDEM DOS MÉDICOS 

\_�----------__, 

ESTABELECIMENTOS ADERENTES: 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS/ REPARAÇÕES ____ _ 

- ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, LDA. 150/o 
Damaia - 2700 Amadora - Rua Basílio Teles, 22 A-B 
Buraca - Rua Trindade Coelho, 5-A 
Campo de Ourique - Rua Correia Teles, 22 

- CARDOSO, FERREIRA & MARQUES, LDA. 
«AUTO PNEUS DE CASCAIS» 150/o 
2750 Cascais - Fonte-Velha - Abuxarda 

- MOUTA CAR - AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, LDA. 150/o 
2700 Amadora - Av. D. José 1, Lote 239, Loja A 

- OFICINA REPARAÇÕES DE JORGE DE OLIVEIRA, LDA. 
«OLIVEIRAUTO» '150Jo 
Dafundo - Rua Paulo Duque, 26 A-B 

AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ______ _ _ _ _ _  _ 

- PAPIROS 100/o 
1000 Lisboa - Rua Fernão Lopes, 25-A 

ARMAS E MUNIÇÕES _ _ ____________ _ 

- FRANCISCO DE MAGALHÃES, LDA. 
(ARMEIROS) 150/o 
Lisboa - Av. Ressano Garcia, 45-B 

ARTIGOS PARA CRIANÇA ________ ____ __ 

- MAISON LOUVRE - Carreira & Nogueira, Lda. 
Malhas e Confecções para Bebé e Crianças 
Lisboa - Praça D. Pedro IV, 106

- OS BOJ'{RACHINHOS
Lisboa - Centro Comercial Alvalade - Loja 60

- PONY - CONFECÇÕES PARA CRIANÇAS E BEBÉS DE
CARLOS MESQUITA E ABREU, LDA.
4000 Porto - Rua Santa Catarina, 400
4100 Porto 

· Pr. Mouzinho Albuquerque, 113, Loja 122, 4.0 Piso 

100/o 

150/o 

150/o 

ARTIGOS DE HOTELARIA _ ____ ____ _ __ __ _ 

- ARMAZÉNS JOTELAR 
Lisboa - Rua da Estrela, 61 

15"7o 

BOUTIQUES _ _ _ _ _______ _ _____ __ 

- BOUTIQUE ALTA RODA
Lisboa - Rua Domingos Sequeira, 11-C

- BOUTIQUE ANA MOREIRA DA SILVA
4100 Porto 
Pr. Mouzinho de Albuquerque, 113, 4.0 Piso, Loja 51M 
Shoping Center Brasília 

- BOUTIQUE BETWEEN 
Lisboa - Av. João XXI, 7-B 
Rua Conde de Sabugosa, 11-B 

- BOUTIQUE BUBAS - PRÉ-MAMÃ 
Lisboa - Rua Ramalho Ortigão, 43-B 

- BOUTIQUE CANGURU - PRONTO-A-VESTIR 
DE CRIANÇA 
Lisboa :-- Rua Conde de·Sabugosa, 14-B 

- BOUTIQUE CHARLOT 
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Lisboa - Rua Barata Salgueiro, 28 
Cascais - Rua Frederico Arouca, 59 

150/o 

15"7o 

150/o 

150/o 

150/o 

100/o 

BENEFÍCIOS 

SOCIAIS 
- BOUTIQUE CHUVA DE PRATA - MOREIRA DA SILVA 

E BESSA, LDA. 
Porto - Rua Luís Veiga Leitão, 4.0 Piso, Loja 102
Shopping Center Brasília 

- BOUTIQUE FLUÍDE 
Algés - Rua General Humberto Delgado, 17 - Loja 11 

Centro Comercial Modelo 
Rua Dr. António Araújo, 14-B 

- BOUTIQUE GALERIA MODAS 
Cascais - Rua Sebastião José de Carvalho e Melo, 1-A 

- BOUTIQUE GLÓRIA MODAS 
Cascais - Rua Frederico Arouca, 55 

- BOUTIQUE LA DONNA 
Lisboa - Av. Almirante Reis, 145-A

- MICRÓBIO 
1200 Lisboa - Rua António Maria Cardoso. 64 

- GRANDE MODA 
Lisboa - Rua Morais Soares, 103 

-«INTERMAN» 
Lisboa - Rua Nova da Trindade, 6-B 

- INTER MODAS INTERNACIONAIS, LDA.
Lisboa - Rua Augusta, 178 

- BOUTIQUE OLGA DOS TRAPÔS 
Lisboa - Rua Emília das Neves, 35-B e 37-A 

- SÉRGIO SAMPAIO, LDA. 
Lisboa - Av. da República, 9-A 

- BOUTIQUE «TAHITI» 
Lisboa - Av. Grão Vasco, 34-A 

- BOUTIQUE«TARA» 
Lisboa - Rua lvens, 66
Lisboa - Centro Comercial Amoreiras - Lojas 2085
e 2049
Cascais - Av. 25 de Abril, 10-A

- LOJA
Lisboa - Rua Nova do Almada, 92

- KYAMI BOUTIQUE 
Edifício Castil 
Lisboa - Rua Castilho, 39-6.º 

- ARMINDO'S MODAS BOUTIQUE 
4450 Matosinhos - Rua Ló Ferreira, 45 

CABELEIREIROS 

150/o 

100/o 

150/o 

l 5"7o 

150/o 

150/o 

150/o 

100/o 

l 5"7o 

100/o 

50/o 

150/o 

150/o 

- CABELEIREIRO ALBERTO MARINHO, LDA. 100/o 
4000 Porto - Av. Boavista, 1758 
4100.Porto - Av. do Brasil, 365

- CABELEIREIRO ALCINO_ LIMA 200/o 
4490 Póvoa de Varzim - Rua Tenente Valadim, 5 
4000 Porto - Rua Antero de Quental, 328 .A - CABELEIREIROS ANTÓNIO FARIA, LDA. 2\9 
4000 Porto - Rua 31 de Janeiro, 132-1. º 

- CABELEIREIROS 
E PERFUMARIAS - AVANTGARDE lOO/o 
Galeria Comercial da Amadora 
Amadora - Av.·Santos Matos, 10 

- ISABEL JOVENS CABELEIREIROS -
CABELEIREIRO DE SENHORAS 150/o 
4700 Braga - Rua Gabriel Pereira Castro, 112 (R. Escoura) 
Shopping Santa Cruz, 1. º, Loja 60 

- ISABEL QUEIROZ DO VALE CABELEIREIROS 100/o 
1100 Lisboa - Av. Fontes Pereira de Melo, 35.-1.0 
1700 Lisboa - Av. Estados Unidos América - Pingo Doce
2750 Cascais - Av. Marginal - Pingo Doce
4100 Porto - Pr. Mouzinho Albuquerque, 113. Loja 19, 3.0 Piso

Centro Comercial Brasília 
4000 Porto - Rua Camões, 19 - Health Club Camões 
8200 Montechoro - Hotel Montechoro 
3800 Aveiro - R. Eng. Silvério Pereira da Silva, 24, 2.º-D 
4450 Matosinhos - Hipermercado Continente 

- GISELA & RIBEIRO - CABELEIREIROS, LDA. 20"7o 
4300 Porto - Rua Ferreira Cardoso, 10, 1. º 
4300 Porto - R. Heroísmo, 329 

Stop Shopping Center, Loja 104 1.0 

4600 Amarante - Rua 5 de Outubro, 22 
- CABELEIREIROS JORGE LIMA & ALCINO, LDA. 

4000 Porto - Rua Gonçalo Cristóvão, 124 - Cabeleireiro 200/o 

- CABELEIREIROS LUZIA SILVA, LDA. 
Perfumaria I0"To 

4000 Porto - Pr. Eng.º Amaro da Costa, 780 (Parque Itália) 
4100 Porto - Rua Afonso Lopes Vieira, 140-144 (Foco) 15"7o 

si produtos - menos 150/o 
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