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EDITORIAL

BALANÇO
O

Balanço do Ano deveria ser apresentado na Revista de Dezembro, mas como é a edição de
Novembro a que chega às mãos dos Colegas nos últimos dias do ano, antecipo algumas considerações
que o «respeito» pelo calendário deveria transportar para o próximo número. Numa das Revistas do
início de 1991 será feito um balanço do ano que está a acabar.
Efectivamente, as apreciações devem ser feitas numa perspectiva que, por enquanto, ainda
seria precoce descrever. Este Editorial é, prop.ositadamente, sucinto. No entanto, em breve análise do
ano de 1990, merece especial destaque a diferença de ambiente que se instalou no relacionamento entre
a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde. Poderá dizer-se que não se conseguiu obter acordo em
todos os problemas que preocupam os médicos; mas não há dúvida que o diálogo substituiu o con
fronto, assim como a moderação sucedeu à intransigência e apareceu um sentimento de respeito em
lugar da calúnia. Há certamente divergências e a Ordem dos Médicos tem consciência das muitas difi
culdades ainda existentes que resultam da aplicação do Decreto das Carreiras, de outros Diplomas
legais já aprovados e do «nó górdio» provocado pela Titulação das Especialidades.
Para além destes problemas deverá registar-se um, puramente sindical, mas de grande impor
tância. É o dos salários dos médicos e da sua programação em escalões, segundo a letra do já referido
Decreto das Carreiras. Os caminhos que se buscam, os acordos que terão de ser conseguidos, serão
mais legitimamente esperados se o ambiente for firme, mas calmo. As questões que ainda se mantêm
em aberto, e a revisão dos Diplomas com que os médicos não concordam, terão mais probabilidade de
ter uma solução positiva se o diálogo continuar.
Não seria natural que os novos responsáveis pelo Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos
tivessem encontrado uma fácil solução para os problemas e dúvidas que, desde há anos, preocupam a
nossa profissão e o seu relacionamento com o complexo mundo da Saúde.
O que o próximo ano nos reserva é uma incógnita. Há um dado adquirido que é correcto e
esperamos se mantenha. É o clima de diálogo em que ambas as partes se têm mostrado disponíveis. O
que não se obteve não quer dizer que não se venha a obter. Principalmente porque estamos convenci
dos que a vantagem é mútua para as instituições e, acima de tudo, para os doentes. O problema da
Titulação e da posição da Ordem dos Médicos em relação às Especialidades e à Idoneidade dos Servi
ços passou a ser o mais magno problema nesta altura em que já se avizinha o Acto Único Europeu.
Este «pacato» Editorial que será recebido pelos Colegas no fim do ano, não significa tudo.
Significa só que estamos dispostos a trabalhar com a firmeza habitual e a tranquilidade indispensável
para que todos nos possamos ouvir uns aos outros e tirar as ilações mais úteis e mais seguras.
Entretanto, em nome da Ordem dos Médicos envio a todos um abraço com os melhores votos
para o Natal e para o Ano Novo. A atenção da vossa Ordem, neste momento, está prioritariamente
focada sobre a felicidade de todos os médicos e de suas Famílias.
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OPINIÂO

TEOR DA MEDICINA
NO MARKETING DA ANGÚSTIA
E DO MEDO
• PROF. JUVENAL ESTEVES
Perante a avassaladora informação quotidiana acerca das ameaças e perigos
que pairam sobre o Homem e a Humanidade de que a recente advertência da
O.M.S. quanto à próxima evolução epidemiológica da SIDA constitui para
digma, tal como o polémico relatório de King, relativo à superpopulação mundial
autonomizada, ambos com profundas implicações ecológicas, demográficas e
economicistas, urge interrogar se a espécie humana está no limite da sobrevivên
cia e avança para a degradação por insuficiente auto-controlo. Encontramo-nos
no caminho inverso da Liberdade e da progressiva elevação do Homem no seu
viver gregário?
De imediato o fenómeno acentua
um estado de angústia difusa que
impõe atenta reflexão. Importa refe
renciar como dominante o aprisiona
mento dos doentes e da Medicina pelo
«Marketing». Uma condição apre
miante a que não é permitida evasão
pois se encontra em causa não apenas
um novo destino ignoto mas, princi
palmente, a restituição integral do
Homem na sua dignidade.

*

*

*

De Medicina se trata no significado
príncipes para o Homem porque
Homem e Medicina constituem uni
dade na origem, desenvolvimento e
porvir. Daí o seu teor porque assim se
insere na existência. O adagiário está
repleto de alusões e imagens. Por qual
quer forma a Medicina constitui o
recurso, ao suporte frágil, do homem
físico que se surpreende na precari
dade do acontecer. Confere em conse
quência auréola ao indivíduo que se
demarca em atitude no sentido de o
auxiliar nas crises fisiológicas, patoló
gicas ou anímicas. A colectividade em
redor assume-o dentro do romantismo
que desde sempre é uma das suas tona
lidades sensíveis. Por isso Médico,
Traumaturgo e Santo permanecem na
mesma linha de apelo a que se dirigem
os que mais ou menos penosamente
vão percorrendo a «via crucis». A
Medicina está entronizada. Como
pitonisa dos desígnios acende, cada
dia, nova lâmpada de esperança como
possibilidade última a· que se pode
ainda acolher. O seu poder e influên
cia acresce sempre e cada vez mais afir6 - ORDEM DOS MÉDICOS

mativamente condicionada como está
por dominar os meios pelos quais pro
cura desvendar o mistério do homem.
Isto assim sucede enquanto a metafí
sica vai esmorecendo em face do
«essor» sempre mais interrogante da
Ciência apoiada em conhecimento
interior. A Medicina ocupa, agora, a
posição central das antigas humanida
des por ser depositária de pesquisas
incessantes acerca do próprio Homem
como centro e raiz do pensamento.
Esta condição integra o alfa e ómega
de um projecto.
Dentro deste condicionalismo irre
dutível a «Arte de curam está em posi
ção privilegiada seja como ponto de
partida ou via de regresso. No pri
meiro caso é a aventura do esclareci
mento; no segundo (e na sequência
tecnocrática) resulta a imersão na mais
sofisticada engrenagem em que o
Homem entra empurrado e sai esva
ziado de si mesmo, através de sinais e
imagens que lhe são exteriores embora
enganosamente lhe procurem fazer
acreditar que provem dele. Serve para
o aproveitamento artificioso de ele
mentos biológicos afins os quais muito
escassamente ou nunca tem a ver com
a sua íntima individualidade. Eis por
que o Homem comum quando desa
pontando transfere-se para o «divino»
feito médico. Esta entrega é pasto fácil
de sentimentos cobiçosos em perma
nência no coração humano. Por isso
mesmo desde tempos imemoriais
houve necessidade de formular códi
gos e juramentos.
O aproximar do tempo presente
trouxe, sem dúvida, novidades e espe
ranças. O Homem político lastimosa
mente apropriou-as e com este aconte-

cimento abriu nova forma de sujeição.
A burotecnocracia torna-se cada vez
mais impessoal e poderosa. O indiví
duo perde progressivamente liberdade
mas, para além dessa radical contin
gência, encontra-se constantemente
ameaçado.
Através dos sempre mais poderosos
«media» durante 24 horas consecua.
vas, porque não há ainda mais no fuP"I
horário, e em plurisimultaneidade
audio-imagética o cidadão é advertido,
intimado e atemorizado quanto aos
mais elementares actos desde o nutrir
-se como meio de subsistência, ao
reproduzir-se como objectivo da espé
cie e, à aparência que o individualiza,
ao Cancro que lhe extingue a vida, à
SIDA no mistério do seu efectivo
significado biológico como extrapola
ção metafórico de Síndroma da Incon
gruência e Desvario Actual.
Descobriu-se o sentimento primitivo
do medo, facilmente alvejável por ser
dominador desde o momento em que
se desperta na irracionalidade obriga
tória, como área a ser explorada pelos
«Vendilhões do Templo» na feira das
ilusões, abusando impudicamente de
uma das aspirações mais legítimas: o
sonho no viver.
Oh! como foi apetitosa a descober�
pelo mais maquiavélico dos fenóm
nos modernos - o «marketing» de
que o medo se tornou matéria fácil,
dócil e produtiva através dos mais efi
cazes processos. O Homem comum
encontra-se enredado, de manhã à
noite, por denúncias, acusações, pro
gnósticos e terrores que dominam a
vida. Procura escapar-lhes com for
mas de evasão que fracassam sucessi
vamente porque o «marketing» se
apossou também delas e as distribui
com eficiência. Angustiado busca a
Medicina mas os seus sacerdotes
foram aliciados. Como autoabsolvição
transferem-se na definição de atitudes
disfarçadas de clarividência e de poder
que sabem ilusório. Procuram através
de realizações transitórias criar uma
dependência de que o homem não se
liberta.
�gualme1!'t
� o tem sido a área de pes
_
qmsa c1ent1f1ca.com o bem divulgado
«dossier» de implicações desde O con-
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OPINIÂO
ceptual ao pragmático e da posição
individual consecutiva. Uma acção
totalitária.

*

*

A burotecnocracia
torna-se cada vez
mais impessoal e
poderosa. O
indivíduo perde
progressivamente
liberdade mas, para
além dessa radical
contingência,
encontra-se
constantemente
ameaçado.

*

Este fenómeno introduziu. nos pro
blemas actuais da Medicina um dos
seus aspectos mais complexos. Atinge-a
no âmago. Para melhor clarificação
necessitamos recordar que o Homem
comum ainda hoje se preocupa muito
mais e cuida com maior atenção dos
bens materiais, em que se considera
proprietário, do que com a saúde pró
pria. Conforme afirmei em escritos
anteriores não a sente ou apenas
adquire consciência desse valor pri
mordial quando a perde.
Afigura-se assim oportuno cotejar
esta verdade objectiva com o economi
cismo marquetizante decorrente. É
ssível compreender que a Saúde, no
ais intrínseco do seu significado
materializável, se torne factor de pressão consciencializado no «Homo eco
nomicus» com todas as premissas
admissíveis na fatal interferência com
o movimento cultural, social e político
em curso. Nesta ampla encruzilhada
emerge, entretanto, uma incisiva inter
rogação. Será na realidade completa
mente marquetizável a angústia conata
e filogenética que sempre acompanha
o Homem ao longo do seu percurso?
Aqui nos remetemos acerca do teor
da Medicina como condição natural

criada pelo Homem e a favor do
Homem. Este não se compadece por
forma alguma ou maneira que ela se vá
transformando e evolucionando na
«praxis» para a situação inversa.

*

*

*

Encontramo-nos num tempo obri
gatório de detenção acerca do estado

que por ominoso exige ser discutido
quanto à actual posição da «Arte de
curam no contexto dos valores efecti
vos que a sociedade lhe confere. Privi
légios sem limites? Degradação na per
missividade e no desencanto?
Para onde vamos? A caminho da
cultura homogenizante das rupturas
no nada? Teremos de facto de aceitar
que a espécie humana está perante o
limiar da sobrevivência e caminha
apressadamente para degradação e
dependência?
Poderemos repousar na ideia-refú
gio de que o sentimento instintivo de
protecção do agregado familiar poderá
compensar o fenómeno em curso? A
experiência presente adverte que, não
obstante o grande esforço biológico
para a continuidade, as forças centrí
fugas são fortemente operantes no_
sentido degenerativo. Em consequên
cia torna-se de imediato, e por ser
vital, considerar que urge passar do
regímen de cárcere da tribo para o
estado clarificante da consciência
social. Um estatuto imperativo.
Por todos estes motivos o Direito
natural da vida exige que lhe seja resti
tuída a Liberdade genérica e a possibi
lidade de elevar-se sempre para que a
Dignidade do Homem, através de um
diálogo interior, o conduza ao juizo
crítico na via do conhecimento.
A eterna interrogação acerca da
razão de Ser perante a intemporali
dade do Tempo.
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NOTÍCIAS

CONSELHO NACIONAL DE
DEONTOLOGIA MÉDICA

O PROF. CALDEIRA DA SILVA
É O NOVO PRESIDENTE DA
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DOS HOSPITAIS
O Dr. Caldeira da Silva, professor
catedrático e actual director da Escola
Nacional de Saúde Pública, foi eleito
presidente da Federação Internacional
dos Hospitais (FIH), durante a Assem
bleia Geral deste organismo interna
cional, que decorreu na Haia, Holanda.
A Federação Internacional dos Hos
pitais - que representa o mais impor
tante forum internacional no campo
hospitalar e da gestão de serviços de
saúde - vai buscar as suas origens a
1929, ao Congresso Mundial dos Hos
pitais que teve lugar em Atlantic City
nos EUA, mas a sua enorme expansão
e o alargamento do seu prestígio im
põem-se a partir do final da II Guerra
Mundial.
Entre os cerca de 1800 membros ins
titucionais e individuais que a Federa
ção reúne em 90 países, contam-se
departamentos governamentais, insti
tutos e organismos responsáveis por
serviços nacionais de saúde, associa
ções e federações hospitalares e estabe
lecimentos hospitalares.
A FIH, - que tem a sua sede em
Londres e escritórios em Washington
mantém contactos estreitos com a
Organização Mundial de Saúde
(OMS), segundo o estatuto oficial de
organização não governamental
(NGO). Os seus principais objectivos
são os de promover o progresso e
desenvolvimento do planeamento e
gestão de hospitais e outros serviços de
saúde, através de intercâmbio interna
cional, conferências, visitas de estudo,
cursos de gestão, serviços de informa
ção e publicações, assim como projec
tos de investigação.
O Prof. Caldeira da Silva, depois de
vários anos de exercício clínico nos
hospitais, dedicou-se à organização e
administração hospitalar, tendo per
corrido toda a carreira, até ao lugar de
assessor, no Ministério da Saúde;
desde 1970 orientou-se também para o
ensino na área específica da Adminis
tração da Saúde, seguindo a carreira
académica na Escola Nacional de
Saúde Pública, onde é professor em
regime de exclusividade desde 1987.
Este médico português já vinha
exercendo uma actividade, internacio
nal assinalável, designadamente como
consultor europeu para a avaliação de
Escolas de Saúde Pública e Programas
Universitários de Administração de
Saúde e como consultor da OMS, da
Fundação W. K. Kellogg e da Funda
ção Gulbenkian (para ?s regiões da
América Latina e para Africa), tendo
sido, também, presidente da European
Healthcare Management Association.
8 - ORDEM DOS MÉDICOS
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O art.º 60.º do Código Deontoló
gico é, perceptivelmente, uma tenta
tiva de síntese da Declaração de Hel
sínquia, da A.M.M., na sua parte res
peitante à «investigação bio-médica
não terapêutica», ou «investigação
bio-médica não clínica».
Na perspectiva do Conselho Nacio
nal de Deontologia Médica esta síntese
não foi bem conseguida; o n.0 3 do
art.0 60.0 é excessivamente permissivo,
se comparado aos rigorosos parâme
tros da Declaração de Helsínquia, pelo
que compromete os seus objectivos e
não preserva a segurança dos seres
humanos que a Declaração quer acau
telar.
É bem nítido que o n.0 1 do art.0
60.º do C. D. se refere à experimenta
ção aplicada ao indivíduo saudável (é
de notar que faz falta este adjectivo no
sub-título desse artigo). Assim é
incompreensível que alguma vez a
experimentação permitida como ex
cepção nos casos mencionados no n.0
3 do mesmo artigo possa realizar-se
«directamente ditada pelo interesse
dos mesmos». Paralelamente, uma
experimentação «sem interesse directo
para o indivíduo em si, mas com inte
résse fundamental, se bem que indi
recto, já que dirigida a determinada
situação potencial do grupo de que faz
parte esse indivíduo», está formal
mente recusada no n. 0 4 do Tit. III da
Declaração.
Este Tit. III deve ser lido atenta
mente, e muito especialmente o seu n.º
2, ao afirmar que «os participantes
deverão ser voluntários». Ora o acto
voluntário não pode ser formulado
«por representação», não obstante o

que o n.0 11 do Tit. I (Princípios bási
cos) da Declaração preceituai para a
necessária autorização do represen
tante legal «em caso de incompetência
legal, de acordo com a legislação do
País»: São questões de ordem absolu
tamente diversas. Efectivamente a
«informação adequada» (o esclareci
mento), definida no n. 0 9 da Declara
ção, é obviamente condição imprescin
dível quer para o «consentimento
esclarecido e livre» do sujeito da expe
rimentação, quer para o «consenti
mento esclarecido» do representante
legal do menor ou do incapaz - mas
só o primeiro é susceptível de assumir
a voluntariedade estabelecida no n.º 2
do Tit. III. Um representante legal d
autorização, mas não pode substitui
-se a outrém em um acto voluntário
pessoal.
De passagem, critica-se a tradução
portuguesa publicada no n.0 11/1983
da «Revista da Ordem dos Médicos»,
ao verter por criança (que é uma inde
finição) o termo «minorn do original,
único adequado à prescrição do con
sentimento do representante legal.
Tudo isto considerado, entende-se
que o art.0 60.º deve ser modificado
nos termos seguintes:
ARTIGO 60.º
(Experimentação no indivíduo
saudável)
1. (Igual).
2. Em qualquer caso está vedada tal
experimentação (elimina-se o
adjectivo médica) nas mulheres
grávidas e nas pessoas privadas
de liberdade.
(É eliminado).

PRÉMIO BIAL
No dia 31 de Dezembro encerra o
prazo de apresentação de trabalhos
candidatos ao Prémio Biai de Medi
cina Clínica 1990.
O Prémio Biai destina-se a incenti
var a produção de obras de índole
Médica, dirigidas à Medicina Clínica
as quais deverão ser originais e inédi
tas, de autoria individual ou de parce
ria, sendo obrigatoriamente um dos
autores médico e de nacionalidade
portuguesa.
Estabelecido em 1984, o Prémio Biai
constitui o maior prémio nacional do
seu âmbito e um dos maiores da
Europa em Medicina Clínica. Além
dos valores monetários - 2.000 contos
para o 1.º classificado, 800.000$00
para o 2.º e 100.000$00 por menção

honrosa (até um máximo de quatro),
publica em livro, de cuidada apresen
tação grafica, 15 .000 exemplares de
cada uma das obras premiadas (1. º e
2.º Prémios).
O Júri desta edição é constituído
pelos Profs. Drs. António Falcão de
Freitas, Armando Porto, Torres
Pereira, Eurico de Figueiredo e Nuno
Cordeiro Ferreira e presidido pelo
Prof. Dr. Nuno Rodrigues Grande.
A· cerimónia de entrega dos galar
dões está prevista para Abril do
próximo ano na Reitoria da Universi
dade do Porto, onde é categrático o
presidente do Júri.
Até ao momento o «Laboratório
Biai» distriubuiu cerca de 85 .000
exemplares das obras já premiadas.
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NOTICIAS

CONGRESSOS
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DAS HEMOGLOBINOPATIAS
Data: 7, 8 e 9 de Fevereiro de 1991.
Local: Albufeira - Hotel Alfa Mar
XI CURSO PÓS-GRADUADO DE ENDOCRINOLOGIA
VIII CURSO PÓS-GRADUADO DE ANDROLOGIA
Data: 5 a 9 de Fevereiro de 1991.
Local: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
Temas: Doenças da Tiroideia; Tumores da Hipófise; Hormona de Crescimento - 1. Aplicações. 2. Como tratar: Doenças
do Metabolismo; Puberdade; Osteoporose; Hirsutismo e Hiperandrogenismo; Infertilidade e Impotência Sexual; Terapêu
tica Estrogeno-Progestativa.
Organização: Núcleo de Endocrinologia, Hospital de Santa Maria. Lisboa. (Director: Prof. Dr. A. Galvão-Teles).
II SEMINÁRIO «A CRIANÇA DOS 6 AOS 10 AN.OS - SAÚDE E ESCOLA PARA O ANO 2000»
Data: 21, 22 e 23 de Fevereiro de 1991.
Local: Escola de Enfermagem Calouste Gulbenkian.
3. 0 ENCONTRO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE
Data: 9 a 11 de Maio de 1991.
Local: Faculdade de Medicina de Lisboa.
Temas: Cancro; Sida; Doenças Cardiovasculares; Doenças Mentais e Neurológicas; Envelhecimento, Invalidez e Dependên
cia; Desenvolvimento e Tecnologias Médicas; Ética em Saúde e Investigação Humana; Política e Fontes de Financiamento
da Investigação Médica em Portugal.
Coordenação: Conselho Directivo da FML.
II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE IMUNO-ALERGOLOGIA EM PEDIATRIA
Data: 10-13 de Maio de 1991.
Temas: Alergia, inflamação e aparelho respiratório; Aspectos Epidemiológicos das doenças alérgicas; a Asma numa popul
ção escolar em Portugal; Mecanismos de Activação dos Basófilos Humanos; Progressos no tratamento das doenças alérg
cas; Função Pulmonar; Imunoterapia Especifica; Imunodeficiência; Alergia Pulmonar; Alergia Medicamentosa; Intolerân
cia à Aspirina em crianças.
I CONGRESSO LUSO-ESPANHOL DA QUALIDADE EM SAÚDE
Data: 11 e 12 de Junho de 1991.
Local: Hotel Penta - Lisboa.
Temas: Mortes evitáveis na Europa; Grupo de Diagnósticos Homogéneos como instrumento para a Garantia da Qualidade;
Garantia da Qualidade em Cuidados de Saúde Primários; Controlo da Qualidade em Serviços Clínicos; Controlo da Quali
dade em Unidades de Enfermagem; Garantia da Qualidade na articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e os Cuida
dos Hospitalares.
Organização: SECA - Sociedad Espanola de Calidad Asitencial. APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade Grupo
Dinamizador da Qualidade dos Serviços de Saúde.
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GRANDE PRÉMIO DE CIÊNCIA

FUNDAÇÃO ORIENTE DISTINGUE
PROF. CORINO DE ANDRADE

O Grande Prémio Fundação Oriente
de Ciência 1990 foi atribuído ao Prof.
Corino de Andrade por decisão unâ
nime dos membros do júri de selecção.
O prémio, cujo montante é de cinco
milhões de escudos, foi entregue pelo
Presidente da República no dia 21 de
Setembro, em cerimónia realizada na
Torre de Belém.
Ao anunciar o nome do premiado, o
júri de selecção, constituído pelo Prof.
Dr. Mariano Gago, Prof. Dr. Mário
Ruivo, Dr. Luís Carneiro de Moura e
pelo Dr. Carlos Monjardino, presi
dente do conselho de administração da
Fundação Oriente, considerou que «a
personalidade de Corino de Andrade
tem, na sociedade portuguesa, uma
presença emblemática nos planos cien
tífico, humano e social».
O júri considerou também que «é
com personalidades do prestígio cientí
fico e humano de Corino de Andrade
que o Prémio, pela primeira vez atri
buído, ganhará a credibilidade indis
pensável á sua função e justifica os
objectivos da instituição que o criou».
Atribuído este ano pela primeira
vez, e a conceder de três em três anos,
o Grande Prémio Fundação Oriente de
Ciência destina-se a reconhecer não
. uma descoberta ou um projecto, mas
uma vida consagrada à investigação
científica.
De facto, no comunicado em que
anuncia a decisão, o júri considera que
«a vida de Corino de Andrade tem
sido exclusivamente dedicada à investi-

gação científica, além de nela ter con
seguido resultados de relevância inter
nacionalmente reconhecida, teve a
preocupação de criar estruturas que
foram escola de formação de gerações
capazes de continuar a obra por si ini
ciada».

O HOMEM E O CIENTISTA
«A sua obra hospitalar, científica e de
reformador dos estudos médicos dá-lhe
um l11gar indispensável nas páginas da
História da Medicina Portuguesa.»
Miller Guerra
Maio de 1982

1906 - Nasce em Moura a lO de
Junho.
1929 - Licenciado em Medicina e Ci
rurgia pela Faculdade de Medicina
de Lisboa a 17 de Outubro.
1930/31 - Assistente livre do Prof.
Egas Moniz na Clínica Neurológica
da Faculdade de Medicina.
1933/34 - 1. º assistente do Prof.
Barré na Policlínica Neurológica da
Faculdade de Medicina de Estras
burgo.
1935/38 - Chefe do Laboratório da
Clínica Neurológica da Faculdade
de Medicina de Estrasburgo.
1938/40 - Médico-chefe dos Serviços
de Enfermaria do Hospital Conde
de Ferreira.

1941/76 - Director dos Serviços de
Neurologia e Neurocirurgia do Hos
pital Geral de Santo António no
Porto.
1960/76 - Director do Centro de
Reanimação do Hospital Geral de
Santo António no Porto.
1969/80 - Director do Instituto de
Neurologia do Hospital Geral de
Santo António no Porto.
1972-88 - Director do Centro de E
tudos de Paramioloidose do Ins
tuto Nacional de Saúde.
1974/80 - Membro da Comissão Ins
taladora do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, Universi
dade do Porto.
1976/80 - Membro do Conselho de
de Consultores do Centro de Estu
dos Científicos da Fundação Ca
Jouste Gulbenkian, Oeiras.
1976 - Professor Catedrático da Uni
versidade do Porto, por decisão
governamental de lO de Junho.
- Membro das Sociedades de Neuro-Psiquiatria Portuguesa, Sociedade
de Biologia Portuguesa e de Neuro
cirurgia Luso-Espanhola de que foi
presidente de 1961 a 1963.
- Membro correspondente da Socie
dade Italiana de Neurocirurgia.
- M e m b r o Correspondente d a
Societé Française de Neurologie.
Condecorações:
Al
1979 - Grande Oficial da Ordem M?a!'
litar de Santiago e Espada.
1990 - Cruz da Ordem do Mérito.

JORNADAS DE SAÚDE DE INFÂNCIA
O Infantário «O CARACOL» da
Casa do Pessoal dos Hospitais da Uni
versidade de Coimbra, vai realizar,
nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 1991,
nos Auditórios dos Hospitais da Uni
versidade de Coimbra as 1. Jornadas
0

'

de Saúde e Educação para a Infância,
sob o tema geral «A Criança».

O programa geral é suficientemente
vasto para responder nos mais varia
dos interesses e solicitações. Assim,
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durante as Jornadas serão abordados
os temas da Criança na sua concepção,
alimentação infantil, criança dife
rente, psicomotricidade no jardim de
infância, sexualidade, psicologia,
pedagogia, etc.
Os trabalhos decorrerão sob a
forma de apresentação de conferên
cias, mesas redondas, comunicações
livres e vídeos.
Dado os temas que vão ser aborda-

"·

dos, é manifesto o interesse não só
para um vasto leque de técnicos que
trabalham na área de saúde e no
campo educativo (Educadoras, Auxi
liares, Psicólogos, diversas disciplinas
médicas, Clínicos Gerais, etc.), já que
são eles, que em posição privilegiada,
se deparam com as situações que nos
propomos abordar, as que têm tam
bém um impacto importante na popu
lação geral.

ACTUALIDADE

Evolução da cirurgia torácica. cardíaca e vascular

A FILOSOFIA DA SUCESSÃO
E-O FUTURO*

• PROF. MACHADO MACEDO

O tema que escolhi parece ser adequado não só para conferência de encerra

mento de um Congresso da nossa Sociedade, mas também como despedida do
seu Presidente. Farei algumas considerações àcerca da evolução das especialida
des cirúrgicas que nos ocupam.
Concentrarei a minha atenção na Europa e em Portugal, mencionando tam
bém, como é natural, alguns pontos-chave desse progresso originados noutros
países, e que influenciaram o velho Continente.

Não me deterei para enumerar mui
tos dos pioneiros das nossas especiali
dades. Muito do progresso ulterior foi
por eles previsto e algumas técnicas
usadas no início constituiram a base
das que agora se utilizam. Porém julgo
que a referência histórica detalhada
faz parte do que se consulta e lê e não
do que se ouve.
Vou referir-me à Cirurgia Cardioto
rácica separando a torácica da car
díaca. Aliás a união, ou antes, a reu
nião de ambas surgiu em muitas partes
do Mundo especialmente onde a cirur
gia cardíaca foi praticada e desenvol
vida por cirurgiões torácicos. Ainda
assim é, em vários países e muitos Ser
viços. Porém, o progresso, altamente
diferenciado e específico, da cirurgia
cardíaca tem levado muitos jovens a
não poderem, ou não quererem,
desenvolver uma experiência em cirur
gia torácica não cardíaca. As exigên
cias da cirurgia cardíaca, a sua natural
associação com a Cardiologia, a evolu
ção rápida das diversas técnicas, tem
vindo a afastar o cirurgião em forma
ção dos problemas torácicos puros.
Estes, aliás, não são actualmente em
número suficiente para todos adquiri
rem experiência válida. Sob o ponto de
vista prático e pragmático, as técnicas
cirúrgicas podem entreajudar-se e,
como se sabe, a experiência em Cuida
dos Intensivos pós-operatórios não
deve ter limites estabelecidos por tipos
diversos de actos cirúrgicos. O que
sucede é que, em muitos deles, a per
feição é indispensável para se conse
guir um bom resultado.
Em alguns países da Europa a cirur
gia cardíaca e a cirurgia vascular tive
ram a sua origem na Cirurgia Geral,
tronco comum inicial tal como para a
cirurgia torácica. Foi bom que estas
especialidades se diferenciassem da
14 - ORDEM DOS MÉDICOS
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Cirurgia Geral e que os seus pratican
tes fossem adquirindo a experiência,
que, após algum tempo, os levou a
adoptarerrt exclusivamente o ramo
cirúrgico a que desejavam dedicar-se.
Um exemplo europeu que teve
grande influência no desenvolvimento
desta cirurgia foi o de Charles Dubost,
de Paris.
Apareceram, assim, gradualmente,
os cirurgiões cardiotorácicos e os
cirurgiões cardiovasculares. E manti
veram-se alguns como só torácicos. E
hoje em dia? Qual é a evolução? A
tendência actual virá a impor uma
nova diferenciação entre cirurgiões
torácicos, cirurgiões cardíacos e cirur
giões vasculares. A ideia, nem velha,
nem recente, de que os cirurgiões car
diovasculares estavam naturalmente
unidos pelo mesmo sistema consti
tuído pelos vasos foi-se dissolvendo
naturalmente, por necessidade de divi
são de trabalho e aperfeiçoamento
rigoroso de técnicas cirúrgicas. Essa
ideia, latina e europeia, não conseguiu
destruir o conceito, ainda existente, da
delimitação topográfica, isto é da
cirurgia do tórax englobar a cirurgia
cardíaca.
Todos os cirurgiões cardíacos têm,
no seu campo de acção, a patologia e
tratamento dos grandes vasos toráci
cos o que não sucede com frequência
com os cirurgiões vasculares. Mas isto
é unicamente devido ao facto de a
cirurgia dos grandes vasos torácicos
exigir com grande frequência o recurso
à técnica de circulação extra-corporal,
que é, por assim dizer, o dia a dia do
cirurgião cardíaco.
A cirurgia vascular deve o seu colos
sal progresso a vários cirurgiões tanto
americanos como europeus. Está entre
nós, porque nos deu a honra de aceitar
o nosso convite, o Dr. Jesse Thomp-

son, um dos pioneiros da cirurgia das
carótidas. Ele representa o cirurgião
vascular moderno e de alto mérito.
Como exemplo do desenvolvimento
integrado da cirurgia cardíaca e dos
vasos, lembro o da Universidade de
Baylor, em Houston, Texas, onde
«reinou» Mike DeBakey. Tornou-se
célebre em cirurgia cardíaca, especial
mente de adultos, mas também em
cirurgia vascular. DeBakey e Stanley
Crawford, são cirurgiões cardiovascu
lares que ficam na história dessa espe
cialidade. Denton Cooley começou no
mesmo grupo e depois passou a ser
independente, vizinho e grande rival.
Em resumo: no que respeita à divi
são de trabalho, a proposta actual é a
de se manterem as duas especialidades,
Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia
Vascular. Admite-se, no entanto, a
diferenciação entre a cirurgia torácica,
não incluindo o coração e os grande
vasos, e a cirurgia cardíaca pura.
· Com o andar dos tempos, o pro
gresso imparável da cirurgia infantil
vai trazer ao nosso meio a competência
ou subespecialização em cirurgia car
díaca pediátrica, especialmente dife
renciada pela necessidade de se intervir
cirurgicamente em muitas crianças no
1. º ano de vida, ou até nos primeiros
meses ou dias de vida. Não tanto a
cirurgia em si, mas as técnicas anestési
cas, de perfusão e de Cuidados Inten
sivos forçam-nos a considerar evidente
a vantagem da subdivisão do trabalho
e de criar grupos independentes para a
cirurgia cardíaca pediátrica.
Foi durante e após a 2.3 Guerra
Mundial que as especialidades cirúrgi
cas que integram a nossa Sociedade
iniciaram um enorme progresso em
todos os países mais adiantados.
Como pioneiros do progresso dos
métodos de cirurgia cardíaca fechada

-- - - -------�-

1 ACTUALIDADE 1

•

devem ser mencionados Gross, Bla
lock, Bailey e Harken nos Estados
Unidos, e Crafoord, Brock, Holmes
Sellors e Dubost na Europa.
Os grandes passos da cirurgia car
díaca do pós Guerra foram trazidos ao
Mundo pelos Estados Unidos e pelo
Ca,nadá. A cirurgia do coração aberto
fez a sua aparição em 1952 e 1953 res
pectivamente com as técnicas de hipo
termia de superfície e circulação extra
co rporal. Os nomes de Bigelow,
Lewis, Gibbon, Lillehei, Kirklin,
DeBakey, Cooley foram alguns de
entre os mais representativos da Amé
rica nesse período inicial.
As cardiopatias congénitas e as
lesões degenerativas da aorta precede
ram, até 1960, a cirurgia valvular com
circulação extra corporal. Foram pio
neiros da substituição de válvulas caríacas Dwight Harken em Boston e
bert Starr em Portland.
O nosso ilustre convidado Sir Brian
Barrat-Boyes faz parte do grupo que
se celebrizou no início da década de 60
e nunca mais deixou de estar no topo
da escala dos cirurgiões cardíacos
mundiais. O uso dos homoenxertos
valvulares em posição aórtica e a cirur
gia das cardiopatias infantis com hipo
termia profunda foram os capítulos
que mais o deixam ligado à História da
Cirurgia Cardíaca.
No fim da década de 60, em Dezem
bro de 1967, surge a primeira trans
plantação cardíaca feita por Barnard e
o seu grupo da Cidade do Cabo, na
África do Sul. Grande e importante
«feito» que define bem o valor do
cirurgião e de um Serviço , aliás já bem
conhecido nessa época.
O trabalho pioneiro de Shumway,
da Universidade de Stanford, em Palo
Alto, é um ponto de referência ines
. ecível quando se fala de transplanta
ao cardíaca.
Logo a seguir, na Cleveland Clinic,
Favaloro abre o caminho da cirurgia
do bypass aorto coronário nos moldes
e princípios que, àparte alguns aperfei
çoamentos, como a utilização da arté
ria mamária interna, ainda estão hoje
em voga.
Outra patologia e outra cidade: a
cirurgia da atrésia tricúspide passou a
fazer-se com a técnica proposta por
Francis Fontan, de Bordéus.
A correcção anatómica da transpo
sição dos grandes vasos descrita em
1975, veio do Brasil dar outra alterna
tiva ao tratamento cirúrgico. A opera
ção de Adib Jatene, ou «switch» arte
rial, passou a utilizar-se cada vez mais
e, hoje em dia, quase substituiu as téc
nicas de Senning e de Mustard, que,
iniciadas em 1959 e 1963, compensa
vam a malposição arterial com a trans
posição cirúrgica intra-auricular do
sangue venoso.

Os grandes passos da
cirurgia cardíaca do
pós Guerra foram
trazidos ao Mundo
pelos Estados Unidos
e pelo Canadá. A
cirurgia do coração
aberto fez a sua
aparição em 1952 e
1953 respectivamente
com as técnicas de
hipotermia de
superfície e circulação
extracorporal.

No fim da década de 70, com o apa
recimento da Ciclosporina A, a trans
plantação de órgãos avançou uma
grande etapa. A transplantação car
díaca e, depois, a cardiopulmonar pas
saram a fazer parte da rotina de um
número escolhido de Serviços na Amé
rica e na Europa.
Em Portugal alguns nomes ficaram
para sempre ligados ao desenvolvi
mento da cirurgia vascular e a Angio
logia. Egas Moniz, «o nosso» Prémio
Nobel, com meios técnicos modestos
descobriu a arteriografia dos vasos
cerebrais. Estava-se em 1927.
Citando palavras de Leriche pode
comentar-se que «o laboratório era
pobre mas a inteligência era rica».
Egas Moniz foi imediatamente seguido
por Reynaldo dos Santos que usou a
mesma ideia mas para visualizar a
aorta e as artérias dos membros. João
Cid dos Santos descreveu a flebografia
e Lopo de Carvalho conseguiu visuali
zar a artéria pulmonar com a sua
«angiopneumografia». Ayres de Sousa
desenvolveu outros métodos de angio
quimografia e microangiografia. A
linfografia foi delineada e efectuada
no Porto sob a responsabilidade de
Hernâni Monteiro. O mesmo grupo do
Porto, através do trabalho de Sousa
Pereira, contribuiu decisivamente para
a visualização do sistema porta através
das esplenoportografias. Em 1946, Cid
dos Santos descreveu a tromboendar
terectomia, o que o tornou pioneiro da

cirurgia arterial directa. Durante um
certo número de anos houve em Portu
gal uma famosa Escola de Angiologia
e Angiografia. Foi muitas vezes citada
e ainda hoje é relembrada.
Foram abordados muito superficial
mente alguns progressos da Cirurgia
da nossa Sociedade citando-se alguns
nomes de pioneiros mais ilustres. Esses
homens foram ensinando outros mais
novos e o progresso realizado fez-nos
chegar hoje em dia a uma situação que·
nunca poderia ter sido imaginada há
três ou quatro décadas.
São muito raras as cardiopatias con
génitas ou adquiridas que não podem
ser submetidas a tratamento cirúrgico.
Aliás, quando não existe tratamento
conectivo, ou paliativo duradouro, a
transplantação pode resolver muitas
situações inabordáveis, dando aos
transplantados uma vida praticamente
normal tanto em qualidade como em
duração.
A cirurgia torácica não cardíaca tem
progredido o seu aperfeiçoamento téc
nico. A transplantação pulmonar é um
campo de acção que começa a dar
resultados mas, por enquanto, só em
alguns Centros, tanto no Canadá,
como nos Estados Unidos e na
Europa. Inicialmente começou por
interessar os cirurgiões cardiotoráci
cos. Mas desejo salientar que alguns
grupos de cirurgiões torácicos, não
cardíacos, franceses têm vindo a apre
sentar estatísticas numerosas e resulta
dos interessantes de transplantação de
um ou dos dois pulmões. Foi o que se
constatou recentemente no Congresso,
em Grenoble, da Sociedade de Cirur
gia Torácica e Cardiovascular de Lín
gua Francesa. Por outro lado a Onco
logia fez grandes progressos e a cirur
gia do cancro do pulmão é agora uma
terapêutica pluridisciplinar em que os
pneumologistas, os oncologistas, os
radioterapeutas e os cirurgiões fazem
parte de um grupo de trabalho com
responsabilidades repartidas. Como é
óbvio a cirurgia continua a cargo de
cirurgiões torácicos quer pratiquem,
ou não, cirurgia cardíaca.
A cirurgia vascular tem, natural
mente, vindo a adquirir cada vez mais
independência. O cirurgião vascular
dispõe, hoje em dia, de meios de dia
gnóstico mais acessíveis e não invasi
vos e recorrem com muito menos fre
quência à arteriografia. O mesmo,
aliás, se pode dizer em relação aos car
diologistas e aos cirurgiões cardíacos
que necessitam muito menos de recor
rer à angiocardiografia do que antes,
pois o diagnóstico é com frequência
feito, exclusivamente, por técnicas
ecocardiográficas.
Da mesma forma tanto os cirurgiões
cardíacos como os cirurgiões vascula
res estão cientes de que muitos dos
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doentes que antes teriam indicação
operatória imediata são tratados de
maneira totalmente diferente com
angioplastia percutânea transluminal.
De facto as perspectivas e o «timing»
da cirurgia vascular, tanto em territó
rio coronário como em território peri
férico, sofreu uma grande alteração
com o advento das técnicas iniciadas
em Zurique por Gruenzig.
A colaboração de Senning demons
trada pelo primeiro artigo que escreve
de colaboração com Gruenzig é bem
sintomática da relação médico-cirúr
gica que dominou o lançamento da
Cardiologia de Intervenção e que con
tinua sempre presente nos progressos
realizados.
Terminarei com uma reflexão àcerca
do progresso da Medicina como um
TODO, especialmente no que se refere
ao Ensino, à Sucessão e à Colaboração
tre os médicos.
Um dos grandes segredos do pro
gresso, que deve estar sempre no espí
rito da geração mais antiga de cirur
giões é que os seus colegas, mais novos
e com grande mérito e capacidade,
terão de ser tratados de tal maneira
que, o mais rapidamente possível, se
sintam responsáveis e já a percorrer o
caminho que os levará ao topo da car
reira. É o que dizia René Leriche na
«Chirurgie à l'Ordre de la Vie» onde se
pode ler «au fond, nous sommes
demeurés des empiriques supérieurs,
travaillant encore comme si chacun de
nous avait un don, sans souci de laisser
à nos éléves et à nos successeurs une
base bien assise, une plateforme d'oú.
ils pourraient partir pour aller plus
haut et plus loin que nous. Maintenant
que la chirurgie est vraiment adulte,
nous ne devons pas continuer à travail
ler ainsi sans méthode en n'ayant sur
outes choses que des connaissances
ragmentaires et mal assises, en attendant tout de notre propre expérience».
A atitude que nos parece conecta
será talvez um risco consciente que a
geração mais velha tem de assumir.
Mas cheguei, pessoalmente, à conclu
são de que é muito mais arriscado estar
sozinho, isolado, ocupando um lugar
de topo mas sem a compensação, e a
alegria, de ver o progresso dos sucesso
res, dos jovens e amigos mais novos.
Um deles será o nosso substituto,
outros virão a ser chefes noutros Servi
ços. E assim o grupo vai crescendo. As
exigências deste padrão de progresso
são grandes e por vezes difíceis de
manejar. Mas isso é parte daquela
«ciência», ciência entre aspas, que
deverá aparecer com a senioridade,
isto é, com a perspectiva que se
observa quando se é mais velho.
O trabalho de um Director de Ser
viço vai mudando gradual e inevitavel
mente. Tomar parte em, ou executar

Mas um Director de
Serviço tem muitas
outras coisas a fazer.
Tem diversas
obrigações como
sejam a organização,
a política, o ensino
pré-graduado numa
Faculdade de
Medicina, o ensino
pós-graduado, a
cooperação
internacional, etc.

pessoalmente, um certo número de
operações é saudável e necessário a
qualquer cirurgião. O Ensino é tam
bém indispensável a quem tenha
adquirido competência, cultura e
experiência. Mas um Director de Ser
viço tem muitas outras coisas a fazer.
Tem diversas obrigações como sejam a
organização, a política, o ensino pré
-graduado numa Faculdade de Medi
cina, o ensino pós-graduado, a coope
ração internacional, etc. E admitamos
que esse Director mais velho, é, ou
pelo menos deveria ser, aquele que, no
grupo, será o mais competente para
levar a cabo estas importantes, e, por
vezes, extremamente preocupantes
actividades. O tempo disponível come
çará a ser então um problema. Se ele
não o organizar metodicamente e sem
egoísmo, virá a realizar, subitamente,
que a cirurgia que ele deseja fazer com
frequência, se torna um peso, quando
devia ser um prazer e uma experiência
gratificante. Arrisca-se então a ir ao
Bloco Operatório para colocar meia
dúzia de pontos num coração frio com
cardioplegia, e que está, provavel
mente, à espera que ele chegue já ao
fim de alguns minutos, ou mesmo de
muitos minutos, de circulação extra
corporal. Tenho visto isto suceder com
muitos cirurgiões pelos quais tenho o
maior respeito. Mas é errado! Dei um
exemplo concreto da cirurgia cardíaca,
mas aplicável às especialidades consti
tuintes da nossa Sociedade.

Se a transição for feita da· maneira
conecta, se as pessoas do grupo forem
de boa qualidade, o tal chefe conti
nuará a ser necessário até porque está
a abrir cada vez maior espaço de
manobra para os cirurgiões mais
novos. E assim toda a gente ficará feliz
incluindo a pessoa mais importante do
todas que é o doente.
Se o chefe tiver relutância em dar
oportunidades, se não confiar nos seus
colegas mais jovens, se tomar atitudes
pedantes quando está aconselhando,
ao fim de pouco tempo ficará só e con
frontado com outros, os mais novos,
que só se sentirão felizes quando o
virem voltar as costas.
A Direcção de um Departamento de
Cirurgia Torácica, Cardíaca ou Vascu
lar requer um espírito flexível e uma
personalidade que pode ser extrema
mente variada. É mau se se quiser
mostrar demasiadamente forte, tão
forte que um colaborador novo, em
ascenção na carreira, ficará sempre
numa posição secundária, exagerada
mente secundária. Por outro lado a
capacidade de «leadern não pode ser
fraca para que o chefe não fique em
posição questionável. O Director tem
de manter os olhos bem atentos para o
presente e o seu espírito deve estar per
feitamente aberto para o futuro. Este
«desideratum» pode obter-se ou atin
gir-se de várias maneiras, mas é abso
lutamente essencial que alguns princí
pios dominem o funcionamento do
Serviço:
Serviço de grande qualidade;
Inteligências abertas para o
progresso;
Absoluta justeza no julgamento de
atitudes e resultados;
Capacidade de aceitar a mudança.
A transição que se está a dar na
Medicina em todo o mundo constitui
um enorme desafio para os médicos. É
claro que também é um desafio para os
políticos e para a Administração em
geral. Mas, para nós, esse desafio é
principalmente agudo porque do
nosso comportamento depende a
grande força da profissão que escolhe
mos.
Queria terminar afirmando que
tenho esperança, e acredito, que o fu
turo nos traga compensação para o
rigor que teremos de usar no nosso
trabalho, qualquer que seja a espe
cialidade, compensação para o bom
relacionamento que tivermos com os
nossos colegas, e, finalmente,_ com
pensação para a alta e dedicada inte
gração global, técnica e espiritual, que
dominará a relação médico/doente.
• (II Congresso da Soe. Portuguesa de Cirurgia
Cardiotorácica e Vascular.)

DOSSIER

,

OS MEDICOS PORTUGUESES
E OS DESCOBRIMENTOS
,

DOS SECULOS XV E XVI
• PROF. ALFREDO RASTEIRO
(Faculdade de Medicina de Coimbra)
Porquê e para quê lembrar coisas de há quinhentos e mais anos quando tudo quanto nos rodeia crepita de vida? - Pois
precisamente por isso mesmo, porque quando se derrubam muros, se vota livremente e se celebra a Liberdade, torna-se
urgente olhar o passado para colher ensinamentos que ajudem a vencer os desafios do futuro. Mas, afinal de contas, o pas
sadó longínquo está ao nosso lado. Hoje mesmo, 20 de Novembro de 1989, o Presidente da República de Portugal está na
República da Guiné-Bissau e lá irá homenagear os últimos abencerragens da expansão, que não voltaram ao lar. E aqui, ao
suspendermos a nossa corrida louca de todos os dias para reflectirmos em conjunto sobre «Descobrimentos e Medicina»,
direi com o Poeta: «O mar não é tão fundo que me tire a vida/ Nem há tão larga rua que me leve a morte». (Jorge de Sena,
Cantiga de Ceilão, S.B., 24/3/74 ).
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E ao abordar a História da Medicina
Portuguesa nos séculos XIV - XVII,
sinto em primeiro lugar uma visceral
necessidade de compreender porque é
que em 1852, na História da Origem e
Estabelecimento da Inquisição em
Portugal Alexandre Herculano consi
derou a sociedade desses tempos tão
profundamente depravada... - De
,pravação sempre houve, venha ela do
poder, de tribunais especiais, dos
meios de comunicação, de pessoas
anónimas, de figuras públicas. E
importará abordar este ponto, já que
ele se prende com a identidade do país
que somos, onde formas perversas do
relacionamento sempre estiveram pre
sentes, com manifesto prejuízo para os
Médicos. Exemplo gritante de perver
são histórica relativa a médicos portu
gueses até será o rótulo depreciativo de
«Judeu» atribuído a uma veneranda
figura do painel da relíquia do Políp
tico dito de S. Vicente, do Museu
Nacional de Arte Antiga das Janelas
Verdes, em Lisboa, referência obriga
tória quando se estuda a fase inicial da
expansão marítima dos portugueses.
Neste painel da relíquia, além do doa
dor, expondo um occipital, figuram
mais quatro personagens. Não dispo
mos de certezas nem quanto à autoria,
nem quanto a donatário, nem quanto
a figurantes. Tão pouco poderá aqui
ser invocada uma tradição ou uma
crença popular estabelecidas, já que a
descoberta destes painéis é relativa
mente recente e se prende com uma
visita de Joaquim de Vasconcelos,
Ramalho Ortigão, José Queiroz e D.
Manuel Batista da Cunha, Arcebispo
de Mitilene ao Mosteiro de S. Vicente
de Fora no Verão de 1895. Alguma da
muita confusão que envolve estas pre
ciosidades, resultará mesmo da inter
pretação do médico Jaime Cortesão
(1884-1960) ao rotular o painel da relí
quia de «Igreja dos mártires triun
fando sobre a Sinagoga», tese inaceitá
vel perante a insígnia ostentada pela
personagem que sustenta o livro e que
corresponde exactamente ao sinal que
em documentos da época identificava
a assinatura de mouros, por exemplo
no «Lyuro da repartiçom da fruyta»
de 1412 do concelho de Loulé, referen
ciado em 'Descobrimentos Portugue
ses' T. I, vol. II, 1956, I.A.C. Lisboa,
enquanto cruzes de Cristo assinalam
assinaturas de cristãos ou estrelas de
Salomão identificam Judeus. Assim,
aquela insígnia no peito da persona
gem do livro com vestes compatíveis
com a dignidade de físico ou médico,
mais do que assinalarem uma caracte
rística étnica apontarão para o conti
nente africano, para o infante prisio
neiro e mártir da expansão D. Fer
nando e especialmente para «Mestre
Martinho, seu físico, Fernão Gil, seu
22 - ORDEM DOS MÉDICOS

mais remotas origens desde os alvores
, da Humanidade, tendo já sido encon
trados vestígios de culturas que aqui se
manifestaram há 500 000 anos. O
«Homo sapiens» fez aqui a sua
entrada há 50000 anos. Povos migran
tes ribeirinhos do mar passaram por
Exemplo gritante de
aqui e instalaram-se. Em 218 antes da
nossa era chegaram os romanos, vie
perversão histórica
ram os Vândalos e os Suevos em 409,
os Visigodos em 516. E Normandos e
relativa a médicos
povos da bacia mediterrânica e gregos
portugueses até será
e fenícios e cartagineses e Judeus.
Povos árabes fizeram uma invasão ful
o rótulo depreciativo
minante da península Ibérica em 711 e
de «Judeu» atribuído
713, mas en, :68 já não controlavam a
terra livre de Portucale que em 1064 já
a uma veneranda
ocupa o território situado entre Braga
figura do painel da
e Coimbra. Em 1143 Portugal impõe a
sua
independência aos territórios
relíquia do Po!::.1tico
vizinhos e o Papa, como autoridade
dito de S. Vicen�"' do
espiritual da Europa, reconhece a
independência de Portugal em 1179.
Museu Nacional de
Neste longo caminho que nos cumpre
continuar, na dura trajectória da
Arte Antiga das
Liberdade e da Dignidade do Homem,
Janelas Verdes, em
os difíceis trilhos da identidade nacio
nal são, por vezes sangrentos, ensom
Lisboa.
breados pelo fumo acre de fogueiras e
sempre dolorosos... Todos somos His
panos, é título de livro recente de
Natália Correia, mas quantas vezes
isso foi e continua a ser esquecido,
como é próprio da vida que jorra em
torrentes que continuamente se reno
vam. Durante o século XIII os portu
guarda-roupa, João Lourenço seu
gueses assumiram-se como Hispanos
aposentador e João de Luna, Homem
Portugueses, Julião Rebolo (1200?
do forno», que está com a pá, em
-1277) assumiu-se como Pedro His
frente do caixão que a todos coube em
pano Portugalense e como tal adquiriu
sorte, falecidos todos quatro aos doze
grande prestígio como Homem, como
dias da morte de seu amo, que foi no
Médico e como pensador, antes de ser
dia 5 de Junho de 1443. No primeiro
o grande Papa João XXI. Porém, no
plano está Frei João Alvares, que
século XV e no século XVI os portu
recolheu relíquias e escreveu o «Tra
gueses educados em Salamanca
tado da vida e feitos do muito ver
assumiram-se como Lusitanos, já que
tuoso s.or Infante D. Fernando» apre
assumiam a herança dos Lusitanos que
sentando um occipital, não o do
tinham resistido entre Douro e Tejo e
Infante, mas o osso do crâneo que veio
para a gente cultivada desta época por
do promontório sagrado em tempos de
tuguês e língua lusitânica eram a
Afonso Henriques...
mesma coisa e embora escrevessem
E Mestre Martinho, figura exemplar
habitualmente em latim, era com uma
de médico, Homem e Médico até ao
sensibilidade toda especial que utiliza
vam a materna língua. No «ln Dioscó
fim, digno na adversidade e acompa
nhando na morte o seu doente, poderá
rides Anazarbei» Amato Lusitano
sem controvérsia ser apontado como
(1511-1568) no capítulo «Arundo»
com que inicia esta sua obra, aponta
paradigma do médico português no
início da expansão marítima e da
como sua correspondente em «Lusita
aventura africana. Ao lado do maior
nice» a expressão: «Lírio azul da cor
cantor que já cresceu em terras portu
do céu»..., o que até é muito bonito
guesas para celebrar a liberdade, a
para nome de flor...
Mas o epónimo Lusitano a partir de
dignidade, as virtudes e os vícios dos
certa altura passou a ter um signifi
portugueses está muito bem seu filho
cado maldito e deixou de ser usado por
Martinho, filho de Fernão Lopes, neto
quem não pertencia à etnia judaica,
(?) de Diogo Lopes Pacheco (?).
por exemplo, L. André de Resende
E esta questão étnica e religiosa rela
assume-se Lusitano em 1534 na «Ora
tiva a residentes no território de Portu
tio pro rostris pronunciata, in Olisipo
gal levanta de imediato a questão da
nensi academia, calendas Octobri»,
identidade nacional, do país que
mas será apenas L. Andr. Resendii na
somos, onde convergiram gentes das
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«Oratio habita Conimbricae in
Gymnasio Regia, anniuersario dedica
tionis eius die» de 1551, questão que
nunca foi assim posta e nunca foi estu
dada...
Dizia Fernão Lopes que os morado
res de Lisboa«... são gentes de muitas
misturas e levantam entre si desvaira
das opiniões e alvoroços. Acontecia
isto no período que antecedeu a expan
são marítima, quando em 1383 o povo
se quis apossar dos bens dos habitantes
da Judiaria. Diz Fernão Lopes: «Os
Judeus, como isto sentiram, não cura
ram de ir à rainha, mas foram-se a
pressa alguns deles às casas... onde o
Mestre aquela note dormira», e o Mes
tre disse-lhes que fossem à rainha,
assumindo posição de observador, do
que foi retirado pelos seus conselheiros
mais directos levando o povo todo
consigo e deixando os Judeus descanados a pensar na forma como pode
,i1 iam contribuir para o sucesso da revo
lução. Neste transe o tesoureiro real
David Negro viu-se na necessidade de
acompanhar a rainha«com temor dos
grandes agravos que fazia ao povo
com os ofícios que tinha» mas já seu
filho Abraão Negro Ibn Yahia,
médico, encontrará a morte em 1472
como português, no assalto a Arzila...
Desvairadas gentes e opiniões mistu
radas é problema que irá agudizar-se
durante os séculos XV e XVI em con
sequência da importação maciça de
mão-de-obra africana, exactamente
escravos, 130 a 150 000 e com a inte
gração das nações judaicas expulsas do
resto das Espanhas em 1492. A mobili
zação de um número tão considerável
de pessoas e a perda de vidas no mar e
nas guerras ultramarinas, terá contri
buído para acelerar o processo de inte
gração das populações deslocadas,
num processo que sempre esteve sub,, 1etido a rígido controlo por parte da
classe política dominante onde pontifi
cavam os proprietários de terras, por
vezes dignitários da Igreja Católica e
especialmente o rei, sendo então a
organização do estado muito próxima
daquilo que Baruch, Bento ou Bene
dito Espinosa (1632-1677) no Tratado
Teológico-Político (1670) definirá
como estado de tipo teocrático. Em
nome de Deus deportaram-se crianças
judias em 1493 para a então inabitável
ilha de S. Tomé, distribuiram-se meni
nos judeus menores de 14 anos por
famílias tradicionais então ditas de
cristãos velhos em 1497, fizeram-se
morticínios em 1506. Em 1497, em
Outubro, fora o batismo forçado de
todos os judeus, em 1515 pediu-se a
inquisição, o primeiro inquisidor foi
nomeado em 1531, em 1540 realizou-se
em Lisboa o primeiro auto de fé.
Em 1578-1580 o «Ritratto et riverso
dei regno di Portugallo» encontrado

Foi entre os médicos
que o infante das
descobertas, seus
sobrinhos e sobrinhos
netos encontraram
quem os ajudou a
resolver grande
número de problemas
teóricos e a idealizar
os instrumentos
práticos que as
navegações exigiam.

em 1956 por A. H. Oliveira Marques
aponta os portugueses como pessoas
graves, melancólicas, não ousando rir
nem comer ou beber com medo que os
vejam, rodeados por escravos sempre
alegres, que riem, cantam, dançam e se
embriagam publicamente. Curiosa
mente em«A ilustre casa de Ramires»
de José Maria de Eça de Queirós
(1845-1900) há uma apreciação sobre
Portugal e os portugueses sobreponí
vel ao que foi registado naquele verso
e reverso do retrato do português. É
assim: «... às vezes há um homem
muito sério, muito puro, muito aus
tero, um Catão que nunca cumpriu
senão o dever e a lei... E todavia nin
guém gosta dele, nem o procura. Por
quê? Porque nunca deu, nunca per
doou, nunca acarinhou, nunca serviu.
E ao lado outro leviano, descuidado,
que tem defeitos, que tem culpas, que
esqueceu mesmo o dever, que ofende
mesmo a lei... Mas quê? É amorável,
generoso, dedicado, serviçal, sempre
com uma palavra doce, sempre com
um rasgo carinhoso... E por isso todos
o amam...»
Em época de tanto desvario, qual
foi o papel dos médicos? Qual foi o
papel dos médicos não apenas como
médicos mas especialmente como cida-

dãos responsáveis integrados num país
que com D. João II (1481-1495) tem
uma política nacional de expansão
marítima que é aceite pelo país, em
que o país embarca?
Médicos como Sousa Viterbo (18451900), Jaime Cortesão (1884-1960) ou
o dffitinto fundador e presidente da
Liga dos Amigos do Museu da Pedra
de Dighton, Manuel Luciano da Silva,
contribuíram com as suas investiga
ções para que melhor possamos com
preender o papel dos médicos na
expansão marítima e na interpenetra
ção de culturas em que Portugal esteve
envolvido nos séculos XIV, XV, XVI e
XVII, muito embora estes investigado
res, pelo facto de serem médicos, não
ponham muita ênfase nesta matéria.
Porém, nos dias tenebrosos que atra
vessamos, quando por muitas formas
se tenta substituir a fórmula da Ilíada
citada por Plàtão no «Banquete»
- Um médico vale sozinho por muitos
homens - pelo grito desesperado do
Kafka na «Metamorfose» - Se ele
não cura, matai-o, é apenas um
homem, é apenas um homem... - será
útil recordar médicos que ajudaram a
edificar o país que somos e que com os
seus esforços contribuíram para a defi
nição da nossa identidade, contri
buindo assim de uma forma muito
positiva para o tratamento de todas as
doenças que ao longo de tão comprida
juventude de dez séculos têm enfer
mado este país.
Foi entre os médicos que o infante
das descobertas, seus sobrinhos e
sobrinhos netos encontraram quem os
ajudou a resolver grande número de
problemas teóricos e a idealizar os ins
trumentos práticos que as navegações
exigiam, nomeadamente quando se
não avistava terra e a orientação tinha
que tomar como referência a altura do
sol ou as estrelas. De muitos desses
médicos por vezes apenas o nome lhes
sobreviveu: Mestre Lançarote (1443),
Mestre Johane (1444), Mestre Rodrigo
(1455), Mestre Guedelha Goleimo
(1445), Mestre Samuel Goleimo
(1453), Mestre Isaac Franco (1455),
Mestre Afonso... todos médicos do
Infante D. Henrique ...
Abraão Zacuto (1450?-1533?),
astrólogo, matemático do rei, autor do
«Almanach Perpetuum».
José Vizinho, discípulo de Abraão
Zacuto, que em colaboração com Mes
tre Rodrigo desenvolveu por incum
bência de D. João II uma tábuas de
declinação solar para o«Regimento do
Astrolábio». Em 1485, Mestre José
Vizinho, físico e «estrolico», cumpre
uma comissão de serviço nos mares da
Guiné onde mede a altura do sol, toma
notas e no regresso apresenta relatório
que é sujeito a confirmações em via
gens posteriores.
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Com os trabalhos e
as privações de
muitos, mas também
com a modesta ainda
que indispensável
colaboração dos
médicos, As
Navegações
Portuguesas
« ...Revelaram aos
sábios da terra
muitos segredos da
natureza, que jaziam
escondidos no
profundo...

Mestre João, João Faras?, bacharel
em Artes e Medicina, físico e cirurgião
de sua alteza, que poderia não dispor
de condições para o tratamento da
úlcera traumática que contraiu na via
gem para o Brasil mas que em 27 de
Abril de 1500 tomava a altura do sol
em terras de Santa Cruz e em 1 de
Maio seguinte escreve ao rei dando-lhe
conta de como era a Cruz do Sul, des
crição acompanhada de desenho que
possibilitam a identificação nos mapas
estelares dos nossos dias.
Pedro Nunes (1502-1578), professor
de Medicina em Salamanca antes de
ser parteiro da Rainha, que no «De
Crepusculis» separa definitivamente a
astronomia, «Ciência que se ocupa
dos astros e da universal composição
do céu», da astrologia, que «não passa
de uma crendice vã e já rejeitada, que
emite juízos sobre a vida e a fortuna... »
De Petrus Nonius resistiu ao tempo
o NONIO e resistiu também, entre
outros, o «Tratado em defensão da
carta de marear» (1537) anexo ao Tra
tado da Esfera», cujos ensinamentos
conduziram D. João de Castro à des
coberta do fenómeno do desvio da
agulha magnética... Pela mesma época
o médico Manuel Lindo, que preten
deu suceder a Garcia de Orta (1500-1563) na regência da Cadeira de
«Sumas» - Summulae Logicales,
24 -
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Petrus Hispanus Portugalensis - na
Universidade então em Lisboa, terá
igualmente encontrado processo expe
dito de averiguação de alturas...
E a Pedro Nunes, cosmógrafo real
sucederá Tomás de Orta, igualmente
médico...
Com os trabalhos e as privações de
muitos, mas também com a modesta
ainda que indispensável colaboração
dos médicos, As Navegações Portu
guesas «...Revelaram aos sábios da
terra muitos segredos da natureza, que
jaziam escondidos no profundo.. .
ignorados de excelentes Filósofos...
Acharam novas estrelas, navegaram
mares, e climas incógnitos, descobri
ram a ignorância dos Geógrafos anti
gos, que o mundo tinha por mestres de
verdades ocultas. Tomaram o direito a
costas, diminuiram, e acrescentaram
graus, emendaram alturas; e sem mais
letras especulativas, que as que se pra
ticam em o convés de um navio, gasta
ram o louvor a muitos, que em céle
bres universidades haviam gastado o
seu tempo. Reprovaram as Távoas de
Ptolomeu, porque caso que fosse
varão doctíssimo, não fondou aqueles
mares, nem andou por aquelas regiões.
Descobriram o sepulcro, o martírio do
Apóstolo Santo Tomé, e ensinaram
aos médicos do nosso orbe, que cousa
era a aloe de Sacotorá, que dista do

estreito de Meca, cento e vinte e oito
léguas; e que era o ambre, Anacardo,
Benjuin, o calamo aromático, a árvore
Cânfora, o cardamomo, canasistola,
canela, cravo de Maluco, Zingivre,
linaloes, e a maça do Malaio, e o reu
barbo da China, e o sândalo vermelho
e branco, aquém e além Ganges; e em
soma acho por minha conta, que não
há nação na terra conhecida, a que
tanto se deva, quomo a Portugueses:
quem deles souber muitas cousas, qu
eu sei, confessará que meus louvores
ficam aquém, e que dixe menos, do
que pudera dizem. São palavras de
Amador Arrais (1530-1600), nos «Diá
logos» que publicou em 1589, em
Coimbra.
E, no entanto, os Portugueses apa
rentemente até nem prestariam a me
lhor atenção ao que iam descobrindo,
se atentarmos em manuscritos que nos
últimos anos têm aparecido um pouco
por toda a parte com relatos de coope
rantes de outros países europeus que
seguiram nas armadas portuguesas. A
ausência de relatos portugueses em
arquivos portugueses até terá contri
buído para dar algum fundamento ao
mito da política de segredo que teria
sido determinada desde tempos de D.
João II. Camões, ou Garcia de Orta
terão posto o dedo na ferida. Para
Camões, os Portugueses « ...a ven-
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tura/são asperos os fez, & tão Auste
ros,/Tão rudos, & de ingenho tão
remisso/Que a muitos lhe dá pouco,
ou nada disso? (Os Lusíadas, 1572,
5, 98).
Quanto a Garcia de Orta, em 1563,
no Colóquio duodécimo «De duas
maneiras de Cânfora e das Carambo
las», queixa-se: «...porque eu estou
nesta terra há tãto tempo, com muyto
trabalho posso saber hüa verdade per
feitamente, e a causa he porque Os
Portugueses que nauegam muita parte
o mundo onde vão nam procurão de
saber senam como farão milhor suas
mercadorias, e que leuaram pera lá
quãdo forem, e que traram da torna
viagem, não são curiosos de saber as
cousas que ha na terra, e se as sabem,
nam as dizem a quem lhas traz que lhe
amostre ho aruore, e se ho veem nã ho
comparão a outro aruore nosso, nem
perguntão se da a frol ou fruto, e que
tal he, e como eu nam posso andar
todas as terras, nem me dão licença os
que a terra gouernão para yr fora
donde residem, porq se quere seruir de
mim por minha velhice antes q doutre,
e nã por na terra nã hauer fisicos
muito bõs letrados, e por isto nã são
digno de culpa em vos dizer isto destas
meezinhas cõ duuida e tãto amedo.»
Com a expansão marítima difundi
ram-se pelo mundo as zonas de cultivo
de plantas já conhecidas na Europa e
iniciava-se a cultura de espécies novas.
Entre as primeiras situa-se a cana do

E assim se criaram
dependências em
relação ao açúcar e
ao tabaco que
isoladamente e em
conjunto são
apontadas nos nossos
dias entre as
principais causas de
morbilidade. Plantas
mais inócuas como a
árvore da canela, não
tiveram sucesso fora
dos locais de origem.
Outras, como o
milho ou os citrinos,
continuam em viagem
e em melhoramento.

açúcar e entre as segundas a planta do
tabaco - «ambos apreciados em
começo por virtudes medicinais que se
lhes atribuíam, tornaram-se, à medida
que a produção foi crescendo, objec
tos de primeira necessidade. Dando-se
a circunstância de, além de satisfaze
rem no seu emprego desejos, muitas
vezes veementes, do organismos
humano, um e outro facultarem desde
logo, e continuarem a facultar, rendi
mentos de ·notável substância aos Esta
dos»-, escreverá J. Lúcio de Aze
vedo (Épocas de Portugal Económico,
1928, Lisboa). E assim se criaram
dependências em relação ao açúcar e
ao tabaco que isoladamente e em con
junto são apontadas nos nossos dias
entre as principais causas de morbili
dade. Plantas mais inócuas como a
árvore da canela, não tiveram sucesso
fora dos locais de origem. Outras,
como o milho ou os citrinos, . conti
nuam em viagem e em melhoramento.
Coi:n a interpenetração de culturas
disseminaram-se doenças que até
então estariam limitadas a um determi
nado continente e conheceram-se os
resultados das carências alimentares
.>
nas longas travessias. ·
Após 1493 difundiu-se a sífilis pelo
mundo, a varíola e a influenza foram
levadas para a· quarta parte nova que
Waldseemuller (1470?-1518) num lugar
zinho remoto dos Vosgues, em Saint
-Dié, baptizou de América em homena
gem a Americo Vespúcio (1454-1512)
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que enviara pela Europa relatórios
sobre as novas terras que os portugue
ses e os espanhois descobriram.
E propagaram-se doenças genetica
mente transmissíveis, como a polineu
ropatia amiloidótica, que importará
continuar a estudar, uma vez que nas
expressões japonesa e portuguesa
apresenta diferenças sensíveis que as
diferenciam da forma finlandesa. Mais
perto de nós este tipo de patologia que
impõe o estudo das árvores genealógi
cas, tem vindo a ser estudado nos
Estados Unidos em casos da doença
açoreana do Joseph e do Machado, na
África do Sul em Parkinsónicos des
cendentes dos primeiros colonos afri
kans ou no caso de migrações mais
recentes, apontar-se-ão estudos em
França em portugueses e seus descen
dentes com a Doença de Corino de
Andrade (1951).
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O relacionamento com o Japão a
partir de 1542, teve características tão
particulares, que Charles R. Boxer
designa o período áureo desses contac
tos por «Cristian Century» na história
do Japão, obra impar que teve tanto
de imenso como de trágico, que termi
nou nas vésperas de Portugal recupe
rar a independência em relação à tutela
espanhola apenas porque o principal
dirigente japonês se assustou perante o
facto de o rei de Espanha ser então e
praticamente o autêntico senhor do
Universo. Desse século em que todos'
os anos o barco negro português pro
veniente de Macau chegava a Nanga
saki carregado de preciosas sedas da
China - que tinha suspensas as liga
ções com o japão -, voltando à
cidade do Nome de Deus carregado de
prata com que se compravam, mais
sedas e outros produtos do Celeste

Império, conservam-se ainda hoje
importantes vestígios na linguagem
falada, na cerimónia do chá, em
monumentos e documentos...
Os óculos para a correcção da mio
pia, que só começaram a ser usados na
parte final do século XVI, fizeram a ·
sua aparição no Japão em 1571, usa
dos pelo jesuíta padre Francisco
Cabral, que tinha a vista curta e o seu
aspecto de homem com quatro olhos
motivou o ajuntamento de uma multi
dão calculada por Luis Frois (1532-1597) em quatro a cinco mil japoneses
que não esquecerão a cena, registada
(?) entre 1603 e 1610 por Kano Naizen
ou algum seu aluno num biombo pre
sentemente conservado no Museu
Nacional de Arte Antiga de Lisboa.
O padre mestre Francisco (1506-1552) oferecera em 1551 uns óculos,
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«cousa nunca vista» ao rei doBuvo, na
cidade de Yamanguchi, provavelmente
uns óculos iguais aos óculos descritos
por Giiti Hukushima em 1963 no Ame
rican Journal of Ophthalmology, 55,
612-613 com lentes esféricas positivas
de quatro dioptrias para o olho direito
e cinco para o esquerdo. Óculos deste
tipo também figuram nos referidos
biombos e ainda uns outros, como se
usava então na China, para que o sol·
não ferisse os olhos.
Em 1556 o cirurgião Luis de
Almeida (1525-1584) «...inventou
fazer o Hospital em Bungo...» e criou
no Japão o primeiro berçário/infan
tário para « ...recolher as crianças
engeitadas, filhos dos gentios que p'or
sua pobreza tem por melhor remédio
matá-los quando nascem. Elle curava
sendo Irmão, por suas mãos todos os.
�oentes que alli pela fama concorriam,
,._or ser cousa tão nova, no Japão, e os
remediava corporal e espiritualmente.
E tinha alli feita huma botica com tan
tos materiais e mezinhas, que mandava
vir da China, que para tudo se achava
remédio em sua caridade...», segundo
o testemunho de Luis Frois em Histo
ria de Japan, capítulo IV, edição de
José Wicki, S.J., 1983, Biblioteca
Nacional, Lisboa.
No contacto com outros povos,

O inventário dos
portugueses que
então _partiram para a
Europa e foram
professores reputados
nas mais conceituadas
Universidades está
longe de se encontrar
terminado.

médicos como Garcia de Orta (1500-1568) e boticárias como Tomé Pires
(1480?-1524?) foram por vezes inves
tidos em funções diplomáticas de
grande delicadeza, que souberam
desempenhar de forma digna, sem
temor dos riscos e sem esperarem espe
ciais compensações. Tomé Pires mor
reu no cumprimento de uma missão na
misteriosa China. Quanto a Orta, no
contacto com os potentados indianos
em cumprimento de incumbências
relacionadas com a governação de
Martim Afonso de Sousa, até é prová
vel que aquilo que tenha visto possa
ter contribuído para que depois de
morto o julgassem, lhe violassem a
sepultura e lhe queimassem os ossos
em Goa, no dia 4 de Dezembro de
1580.
Nessa época em que os Portugueses
aprenderam a fazer «o comércio na
zona equinocial e a viver como os
!apões sob a zona polar», como em
1552 escrevia Amato Lusitano (1510-1568) na sétima centúria, cura 13, tal
com hoje, tal como sempre, o entendi
mento entre os Homens era condição
sem a qual a Medicina não pode
exercer-s e . E e s t e exer c1c10
fundamenta-se na Verdade. E Amato,
que buscou a Liberdade na grande
Europa, ensina: - Sempre exigiu a
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Verdade em tudo. Tratou iguais
humildes e poderosos, crentes e des
crentes, nunca escondeu a verdade,
não favoreceu uns em prejuízo de
outros, não divulgou segredos, respei
tou a intimidade dos doentes, ensinou
o que sabia, publicou sem esperar
lucro, foi indulgente, nunca fingiu ...
Em tempos que dia a dia se torna
ram mais difíceis, o senhor do mundo
D. João III (1521-1557), o «Polió
nimo», temendo que o furor da guerra
ou o mar tempestuoso lhe fechassem a
loja da pimenta e que tivesse de engolir
a fama ou fosse obrigado a passar
fome, como lhe atirava Buchanan
(1506-1582), ia transformando Portu
gal numa primeira autofágica em que
poder real, tribunais da inquisição e
sistema educativo/comercial dos
Jesuítas contribuíam para o processo
desestabilizador da amálgama em que
a identidade do país se desenvolvia,
tornando impossível o trabalho inte
lectual livre e responsável. E as princi
pais vítimas neste processo terão sido
médicos, cirurgiões e boticários, a
quem se poderá aplicar a sentença de
J. Lucio de Azevedo (História dos
Cristãos Novos Portugueses, 1921),
«indómitos sempre e nunca afrou
xando em reclamar aquela justiça que
o sentimento da mesma e a compreen
são elementar do interesse público
mandavam que se lhes deferisse».
Quando a longa noite do fumo das
fogueiras da inquisição mostrou ao
povo que a expansão tinha terminado
e os sonhos estavam cortados, quando
médicos e boticários começaram a
apodrecer nos cárceres ou a estalar
com a madeira verde das fogueiras, o
êxodo começou, não como lemingues
(Lemus lemus 1.) em direcção ao mar,
mas para terra firme onde souberam
dar muito boa conta de si e ser úteis. O
inventário dos portugueses que então
partiram para a Europa e foram pro
fessores reputados nas mais conceitua
das Universidades está longe de se
encontrar terminado. Estevão Rodri
gues de Castro (1560-1638), médico
por Coimbra em 1588, forçado a
deixar a pátria e a buscar refúgio em
Itália onde permanece para além da
morte Católico Apostólico Romano
perante a incompreensão dos católicos
daqui e dos judeus de lá, professor
emérito da Universidade de Pisa a par
tir de 1617, grande escritor médico e
notável poeta, dirá desta época terrível
com que se encerrou o brilhante ciclo
dos descobrimentos: «... Meu pasmo,
.,_,.,.,, .... :1�- ..... : ....
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realidade
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se tornou

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

Ortodine oferece-lhe capa
e reguladores para o
conforto e flexibilidade
desejada

um produto
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