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EDITORIAL 

ASSEMBLEIA 

GERAL 

DA A.M.M. 

De 24 a 28 de Outubro reuniu em Rancho Mirage, Califórnia, E.V.A., a Assembleia Geral
da Associação Médica Mundial (A.M.M.). 

Durante essa reunião tive a hon�a de tomar posse do cargo de Presidente da AMM, para o 
qual tinha sido eleito, na Assembleia Geral de Hong-Kong, em fim de Setembro de 1989. Na cerimó
nia de posse, a Ordem dos Médicos de Portugal esteve representada pelos Doutores Fernando Costa e 
Sousa e Armando Franchini Corregedor da Fonseca. É sempre costume o novo Presidente ser acom
panhado ao Pódio, pelo menos por dois Colegas do seu País. 

O discurso de posse está publicado nesta Revista, na página 19. Foi pronunciado em inglês e 
preferiu-se transcrevê-lo para a Revista do mês correspondente, na íntegra e não traduzido. É, aliás, 
uma extensão deste Editorial que, propositadamente, se prefere encurtar. Esse discurso trata de pro
blemas da profissão médica tal como são sentidos em todos os países. Também nesta Revista se deci
diu expor, resumidamente, o significado da Associação Médica Mundial. 

No último dia· da Assembleia Geral foi eleito o Presidente que me sucederá dentro 
de um ano. Trata-se do Dr. Alan Nelson, Presidente cessante da Associação Médica Americana. 

Parte da reunião da Associação Médica Mundial foi ocupada pela 5 .ª Conferência Mundial de 
Educação Médica. Num próximo número da nossa Revista será publicado o programa dessa reunião 
e a conferência que eu próprio fiz no último dia. Tinha o título qu.e me foi solicitado: «Financia
mento da Educação Médica. O ponto de vista do Governo». 

Os membros da Associação Médica Mundial· são as Associações, livres, independentes e eleitas 
democraticamente, dos vários países. São já 49 pois, durante a Assembleia que decorreu em Rancho 
Mirage, foram eleitos mais três candidatos: a União Soviética, a Checoslováquia e a Tunísia. O 
número de médicos abrangidos ultrapassa já os três milhões. Pode ser-se membro, a título pessoal, da 
Associação Médica Mundial. São os membros associados que têm o direito a receber a revista da 
AMM além de muitas e variadas vantagens por serem sócios. 

O ano que se aproxima vai revestir-se de grande importância. Efectivamente o chamado grupo 
de Toronto tinha deixado de fazer parte da AMM por motivos vários, sendo um deles o facto de ter 
sido admitida a Associação Médica da África do Sul, e está agora disposto a reingressar na AMM. É 
constituído pelo Reino Unido, Canadá, Suécia, Dinamarca e Noruega. A readmissão destes países 
deve-se às declarações públicas em que a Associação Médica da África do Sul reprovava o «apar
theid» e favorecia a total não descriminação de médicos e doentes provocadas por motivos raciais. 
Será mais um passo importante para o crescimento da Associação Médica. Mundial. 
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OPINIÂO 

A CIRURGIA 

E A SUA MENTALIDADE 
• PROF. ROLANDO MOISÃO

Desde há séculos que a Cirurgia se
enquadra entre dois campos magnéti
cos: Inteligência e Acção ... o porquê 
dos problemas e a maneira de os resol
ver. 

Esta dualidade começa a divisar-se 
já pelos meados do século XIV 
quando, na frase dos historiadores 
Zimmermann e Veith, «a Cirurgia se 
torna respeitável». 

Nessa data, Guy de Chauliac (?
-1368) estabelece que «o Cirurgião 
deve ser letrado tanto na prática como 
na teoria». E isto acontece, quase um 
século antes de Benevieni ·ter escrito 
um livro sobre <<As Causas Escondidas 
da Doença», no qual a autópsia tem 
papel importante, e quase dois séculos 
antes de Vesálio (1514-1564) dar todo 
o auxílio de uma Anatomia baseada na
dissecação do cadáver humano e
fixada pela gravura trabalhada com
rigor. O prestígio da Humana Corpo
rae Fabrica (1543) muitas vezes fez
esquecer que o seu autor a escreveu
quando professor, simultaneamente,
de Anatomia e de Cirurgia em Pádua e
que, depois disso, desgostoso com as
intrigas da Universidade (ontem como
hoje!) abandonou os estudos anatómi
cos e se tornou cirurgião, primeiro de
Carlos V, depois de Filipe II de
Espanha.

Houve, evidentemente, precursores 
pe Chauliac, como, por exemplo, Lan
franc (?-1315), um milanês a quem os 
acasos das guerras civis obrigaram a 
emigrar para França e viria a ser o fun
dador da Escola Cirúrgica de Paris. 
Ele afirmou não se poder ser unica
mente médico ou unicamente cirurgião 
e que o praticante de ambas as activi
dades deveria ser culto, estudar Filoso
fia e Lógica para compreender os 
escritos em profWldidade, estudar 
Retórica e Gramática para se exprimir 
correctamente quando ensinasse. Pelo 
menos dois dos seus discípulos exerce
ram simultaneamente Medicina e 
Cirurgia: o flamengo Jean Yperman 
(1260-1310), em cuja obra se alia o 
rigor das descrições à beleza literária, e 
Henri de Mondeville (1260-1320), ensi
nante de uma Anatomia adaptada às 
necessidades da prática operatória 
(isto na viragem do século XIII!) e da 
dignidade da Cirurgia. 

E houve, também, precursores de 
Vesálio, como Mundino (1275-1326), 
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igualmente professor de Anatomia e 
de Cirurgia, que reiniciara a disseca
ção do cadáver humano, após um 
ostracismo de 1.500 anos, desde o ful
gor da Escola de Alexandria. 

E, note-se, o ensino ao mesmo 
tempo e pelo mesmo Homem, da Ana
tomia e da Cirurgia vai prolongar-se 
por dois séculos e meio, até que a Uni
versidade de Bolonha os torna autóno
mos pela primeira vez. 

E ... no final do 
século XVI, isto é, 
uns 40 anos após o 
livro de Vesálio, 
ouve-se a revolta de 
Montaigne (1533-
-1592): «o fruto da
experiência de um
cirurgião não é,
apenas, a história das
suas práticas, se ele
não sabe tirar delas
com que formar o seu
juizo e não nos faz
sentir que se tornou
mais sábio pelo uso
da sua arte».

Em tempos agitados por contendas, 
desenvolve-se a Cirurgia de guerra. 
Jean Yperman, a quem me referi há 
pouco, viu a sua vida de cirurgião civil 
diversas vezes interrompida por fre
quentes campanhas militares. Henri de 
Mondeville acompanhou as de Filipe, 
«o Belo» e de Luís X. O próprio Vesá
lio foi cirurgião dos exércitos de Car
los V e de Filipe II de Espanha. 

Perante um grande número de feri
dos, desenvolve-se o estudo dos trau
matismos nas partes moles, das fractu
ras e das luxações. John de Arderne 
(1306-1390) ganha a sua experiência 
cirúrgica na Guerra dos Cem Anos e 
trata, no Cerco de Algeciras, as pri
meiras lesões por arma de fogo, antes 

de se tornar, já na Inglaterra e na paz, 
o fundador da Proctologia.

Criam-se os conceitos de trabalho
premente e em séries avassaladoras, 
precursor distante do que a N.A.T.O. 
viria a chamar «mass casualities», 
Nascem a apreciação da eficácia pelos 
números e as conclusões empíricas 
pelo método indutivo. Esmorece, ao 
mesmo tempo, o estudo calmo das 
causas e das evoluções, o alicerçar nas 
ciências básicas, a curiosidade de con
hecer em profundidade ... 

E ... no final do século XVI, istoA 
uns 40 anos após o livro de VesáIP, 
ouve-se a revolta de Montaigne (1533-
-1592): «o fruto da experiência de um 
cirurgião não é, apenas, a história das 
suas práticas, se ele não sabe tirar
delas com que formar o seu juizo e não
nos faz sentir que se tornou mais sábio
pelo uso da sua arte».

A alternância continua. A experi
mentação de Claude Bernard (1813-
-1878), as amputações em série das
guerras napoleónicas... (Larrey che
gou a fazer duzentas num só dia da
campanha do Egipto) ... o dealbar da
Bioquímica e da Bacteriologia... os
verdadeiros malabarismos de anfitea
tro codificados no Manual Operatório
de Farabeuf (1889) ... a fisiopatologia
do shock, desvendada, degrau a
degrau, a cada nova contenda ...

No final do século XIX e no princí
pio do século XX, quatro Homens 
revolucionaram a Cirurgia: Billr9ilíia.. 
em Viena, Kocker na Suíça, HorsW 
em Londres e Sauerbruch na Ale
manha. Todos eles investigadores além 
de praticantes, todos cultivando as 
ciências básicas e procurando as cau
sas dos fenómenos clínicos. 

Billroth ( 1829-1894), portador de 
interesses multiformes mesmo para 
além da Medicina (literatura, música, 
história, etc.) começou a sua carreira 
na histopatologia e foi, de entrada, 
professor simultaneamente de Cirurgia 
e de Anatomia Patológica. Trabalhou 
muito em experimentação animal, deu 
bases fisiológicas à moderna cirurgia 
do tubo digestivo e criou à sua volta 
uma Escola que irradiaria a todos os 
países de língua alemã e teve muitas 
ramificações nos países latinos. É dele 
o conceito: «o único caminho para as
Universidades terem professores de 
nível é atraírem os homens de ciência
mais distintos e fornecerem-lhes o que
necessitarem para o seu ensino».
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Kocker (1841-1917), iniciou a cirur
gia do sistema endócrino, foi um 
investigador clínico e experimental das 
funções tiroideia e para-tiroideia, ana
lisou os factores ambienciais da bocio
génese e a anatomia do duodeno per
mitindo a sua mobilização. 

Horsley (1857-1916), fundador da 
neuro-cirurgia, fez investigações sobre 
os efeitos fisiológicos da anestesia 
geral, sobre localizações neurológicas, 
bacteriologia, experimentação animal 
e ant ropolog.ia. 

Sauerbruch (1875-1951), estudou o 
pneumotórax post-abertura do tórax e 
o colapso pulmonar e, ao criar a
câmara de baixa pressão, abriu a era
moderna da Cirurgia Torácica, depois
ampliada pela intubação traqueal e
pela anestesia em pressão positiva.

As novas aquisições difundem-se, 
hospitais executam, por toda a parte e 

A grande número, as técnicas criadas 
�r estes Homens e que outros vão, 

obviamente, aperfeiçoando. 
Ao iniciar-se o segundo quartel do 

nosso século, agiganta-se, no pensa
mento cirúrgico, a figura de René Leri
che (1879-1956). Personagem da 
Renascença transplantada ao século 
XX ... Caminheiro do mundo de lés-a-
-lés ... conhecedor íntimo dos grandes
nomes do seu tempo ... estrutura men
tal que o levou a evoluir, progressiva
mente, da biologia para uma concep
ção mais vasta do mundo e dos
homens, até fazer do cirurgião um
fisiologista e quase um filósofo, como
sucedera a Alexis Carnel.

É ainda de Strasbourg que Leriche 
lança o seu lamento: «os cirurgiões 
raciocinam demasiado como mecâni
cos e não pensam o suficiente na vida 
dos tecidos. A Cirurgia continua 
muito manual. Eu desejá-la-ia mais 

.olllllllieocupada com a origem das coisas, 
.,is próxima da Patologia, mais inte

ressada em compreender. 
Esta mensagem foi largamente 

difundida pela geração dos Homens 
que foram ainda meus Mestres: parti
cularmente Reynaldo dos Santos (que 
com Egas Moniz, prémio Nobel, viria 
a revolucionar a Angiologia). 

A Fisiopatologia invade as revistas 
científicas e, como reflexo, as provas 
académicas e hospitalares. Friedrich 
Wohlwil cria, entre nós, o conceito das 
correlações entre a Anatomia Patoló
gica e a Clínica - um elo mais para se 
compreender a Doença. 

Pouco depois, é o grande desenvol
vimento da medicina norte-americana. 
Parente próxima de uma mentalidade 
que tudo avaliava pelo dinheiro, 
importa cérebros e coloca-os a traba
lhar em grande ritmo, para que o Hos
pital ou a Faculdade, muitas vezes de 
iniciativa privada, ganhem fama e 
.dêem lucro! As estatísticas operáí.onas 
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tornam-se amplas, acessíveis à análise 
matemática feita muitas vezes por téc
nicos que estão fora dos problemas. 
mas julgam resolver bem as equações 
que deles resultam. A sombra do 
arranha-céus atravessa o Atlântico e 
vem projectar-se na Europa. Na tera
pêutica, gera os conceitos de rápido, 
barato, sem implicações futuras ... 

Mas, por outro lado, o avanço 
espectacular da Biologia Humana, da 
Genética à Imunologia, da química 
dos fermentos intra-celulares às 
ampliações da microscopia electró
nica, permitindo, inclusive, ver as hor
monas digestivas, levam alguns cirur
giões a sentir que se tornaram «inter
nistas que, dentre os seus métodos 
terapêuticos, dispõem também de ope
ração» e que esta última deve ser enca
rada com «um verdadeiro gesto de 
cirurgia experimental de conclusões 
mais válidas por que feito no homem». 
Nasce a patologia do órgão operado. 

Há vinte·e tal 
anos, lvasinewich 
queixava-se: «na 
ciência médica actual, 
há cobaia a mais e 
homem a menos». 
Parafraseando-o, 
podemos dizer que na 
cirurgia deste acabar 
de século, há números 
a mais e raciocínio 
a menos. 

Todavia, muitos cedem à facilidade 
(ou a preguiça mental?) de se tornarem 
operários treinadíssimos em executar o 
que outros, lidando com esses méto
dos de ponta, lhes recomendam como 
melhor. Os artigos das revistas cirúr
gicas, as reuniões, os congressos 
tornam-se quase exclusivamente de 
técnica e de uma monotonia de con
cepção: objectivos, material, métodos, 
análise estatística de resultados. A 
interpretação fisiopatológica, o com
preender a intimidade dos fenóme
nos ... ficam na penumbra. 

Há vinte e tal anos, Ivasinewich 
queixava-se: «na ciência médica 
actual, há cobaia a mais e homem a 
menos». Parafraseando-o, podemos 
dizer que na cirurgia deste acabar de 
século, há números a mais e raciocínio 
a m�nos. 

E tal situação veio facilitar que, em 
mentalidades pouco esclarecidas e 

pouco cultas, por vezes até vindas para 
este campo por terem falhado no mer
cado de trabalho da sua profissão ori
ginária, surgissem pseudo-valores a 
que os gestores se apegam: demora 
média de internamento, ocupação 
média de serviços, custo por doente, 
comparação de gastos entre locais 
diversos, etc., etc., num infindável 
cortejo de números estéreis e compara
ções descabidas. Se perfilhássemos as 
ideias dos seus autores e os seus méto
dos de trabalho, concluiríamos que de 
tudo isso fica apenas a despesa na 
aquisição de aprelhos de informática, 
as horas de trabalho de quem fez os 
quadros, o dinheiro gasto em papéis e 
fotocópias, que, após um olhar desin
teressado, são arquivados na cesta dos 
papéis, ou num dossier, o que é quase 
a mesma coisa ... 

Idêntica distorsão invadiu também 
os concursos hospitalares: sem provas 
de patologia onde possamos avaliar a 
profundidade de conhecimentos e a 
inteligência dos concorrentes, quase 
sem provas clínicas onde se evidencie o 
seu bom senso e capacidade de asso
ciar ideias... ficam os júris muitas 
vezes apenas dispondo de um curricu
lum escri'to pelo próprio, com uma 
obcessão de estatística (que pode cor
responder até a um conjunto de erros 
laboriosamente repetidos) e com a 
fotocópia das presenças em mil e uma 
reuniões nas quais o candidato pode 
ter estagiado ... nos corredores, ou até 
ter compreendido muito pouco ... 

Assim vão as coisas ... mas compete 
às Universidades a luta pelo Espírito. 
Ainda bem que há teses de doutora
mento e muitos dos seus autores insis
tem em procurar compreender os 
fenómenos: o que se passa na intimi
dade de uma sutura, o que está por 
detrás do obstáculo a um transplante, 
por que motivo há perigo de sépsis 
após uma esplenectomia ... e a utilizar, 
para se esclarecerem, métodos de 
ponta que vão buscar às ciências-mães: 
diafanização de peças operatórias, 
microangiografia, doseamentos de 
fracções séricas, cirurgia experimental, 
imunologia, etc., etc. 

Ainda bem que nascem e prosperam 
agremiações especificamente votadas 
ao lado intelectual da medicina. E não 
só em países de línguas germânicas. 
Também nos de raiz latina(*). 

Há trinta anos, Reynaldo dos San
tos, parafraseando a conhecida frase 
de Leonardo da Vince sobre a pintura, 
dizia «cirurgia e cosa mentale». É pre
-::iso que volte a sê-lo. 

(*) Refiro-me principalmente à Sociedade Bra
sileira para o Desenvolvimenio da Pesquisa em 
Cirurgia (S. Paulo - Prof. Saul Goldemberg) e 
ao Centro de Investigação de Valência (Prof. Llo
ris Carso). 
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OPINIÂO 

MEDICINAS ALTERNATIVAS E 

HOMEOPATIA - QUE VERDADE? 

Introdução 

Anualmente no fim do Verão e com 
notável regularidade na imprensa, 
rádio e televisão de há alguns anos a 
esta parte, é notícia de primeira página 
a realização em Trás-os-Montes de um 
«Congresso das Medicinas Populares». 
Ainda de acordo com os media, parti
cipam naquela reunião celebrizadas 
figuras regionais, entre padres, curan
deiros médicos e (genericamente) 
anunciadas delegações das Universida
des «Velhas e Novas» do país. Estas 
reuniões são, pelas notícias recolhidas, 
um verdadeiro acontecimento, quiçá 
mais divulgado e digno de menção, 
senão mesmo de credibilidade, que os 
numerosos congressos, simpósios e 
reuniões médicas que ocorrem (tam
bém) anualmente em Portugal, organi
zados pela medicina ortodoxa (ou 
científici\). O entusiasmo pelas medici
nas alternativas já mereceu, inclusiva
mente, propostas e apoios para o seu 
ensino formal em Faculdade própria. 

Chegados a esta dimensão de facto 
social e noticioso, haverá lugar para 
algumas reflexões indispensáveis sobre 
as causas e justificações da aparente 
popularidade que as medicinas alter
nativas vêm registando entre nós. 

O problema poder-se-á equacionar 
simplificadamente nas seguintes posi
ções: São as medicinas alternativas 
realidades com base científica ou, pelo 
contrário, representam um embuste 
que explora a credibilidade de uma 
camada populacional acrítica, física 
e/ou socialmente desesperada? 

Origens e credibilidade das 
medicinas alternativas 

Há alguns anos atrás a Comissão de 
Ciência da Associação Médica Britâ
nica foi convidada a pronunciar-se 
sobre as terapêuticas alternativas con
hecidas, comparando-as às da medi
cina científica (1). Entre as práticas 
analisadas incluiam-se os remédios de 
ervas, a acupunctura, a homeopatia, a 
hipnose, a osteopatia e a quiroprática, 
entre outras técnicas mais bizarras 
como a iridologia e a terapêutica da 
cor. Na sequência de uma análise his
tórica sobre o desenvolvimento da 
medicina e os progressos registados na 

8 - ORDEM DOS MÉDICOS 

identificação, diagnóstico, medidas 
preventivas e terapêuticas de inúmeras 
doenças comuns, o relatório subli
nhava a supremacia da medicina cien
tífica sobre técnicas que, por vezes, 
não seriam mais do que superstições, 
magias e a exploração do sobrenatu
ral. Eram ressalvados os efeitos anal
gésicos de alguns tipos de acupunc
tura, as possibilidades da hipnose e a 
terapêutica de manipulação e a osteo
patia, desde que praticadas.sob con
trolo e treino médicos. Porém, a 
homeopatia era desqualificada de apli
cação médica, por ausência de bases 
racionais. 

Chegados a esta 
dimensão de facto 
social e noticioso, 
haverá lugar para 
algumas reflexões 
indispensáveis sobre 
as causas e 
justificações da 
aparente popularidade 
que as medicinas 
alternativas vêm 
registando entre nós. 

O conceituado British Medical Jour
nal salientava em editorial as fraudes, 
a falta de escrúpulos e o espírito 
mercantilista como características con
denáveis de uma indústria de enri
quecimento rápido em que se haviam 
transformado algumas terapêuticas 
alternativas (2). Para o evitar, pro
punha que os homeopatas e os outros 
terapeutas estabelecidos definissem 
claramente se aceitavam, ou não, os 
fundamentos etiológicos e patogénicos 
das doenças comuns ou se, em alterna
tiva, apresentavam uma filosofia pró
pria comprovada. Em qualquer dos 
casos, a definição requerida teria de 
abranger soluções e terapêuticas para 

todas as situações (e não só para ãigu
mas, aquelas em que a medicina orto
doxa está limitada a medidas sinto
máticas), além de poder confirmar a 
eficácia do tratamento, sem margem 
para dúvidas. 

Em certa medida, as medicinas 
alternativas confundem-se com as 
preocupações e soluções que o homem 
tem tido e desenvolvido ao longo da 
sua história. As soluções eram empíri
cas, baseadas nos recursos locais1· -
poníveis e na experiência adqui 
com a sobrevivência. As preocupaç s 
reflectiam as angústias perante o meio 
desconhecido e hostil e as necessidades 
de protecção física e psíquica. Umas e 
outras terão de ser consideradas etapas 
naturais (e mesmo indispensáveis) ao 
que se entende pelo progresso e estado 
actual do desenvolvimento da socie
dade moderna. 

Essas etapas continuam no auge em 
múltiplos recantos do globo terrestre, 
naquelas áreas mais remotas em que o 
homem ainda pratica o canibalismo 
ou, embora mais «humano» acredita 
que o seu destino é governado pelos 
astros e a sua saúde está entregue ao 
feiticeiro da tribo. Num estádio mais 
avançado, as terapêuticas não-conven
cionais são reconhecidamente úteis em 
países em fase de desenvolvimento e, 
por isso, incentivadas (ainda) pela 
Organização Mundial de Saúde (3). 

No enquadramento das socied1* 
industrializadas, educada cientifW 
mente nas diversas áreas de conheci
mento disponível, aquelas atitudes e 
soluções não serão racionais nem acei
táveis pela generalidade da população. 
Do mesmo modo, o homem moderno 
dispõe de uma medicina que se funda
menta na ciência e que, por isso, redu
ziu ao mínimo as doenças bacterianas 
que antes devastavam continentes, e 
prolongou a expectativa de vida além 
dos 70 anos de idade média. Estas e 
outras razões igualmente válidas, têm 
sido reconhecidas pelas populações 
que entregam a sua saúde e a espe
rança pela cura das suas doenças ao 
cuidado da medicina tradicional. Os 
hospitais e centros de saúde multipli
cam-se pelas áreas mais industrializa
das e penetram profundamente nas 
zonas mais remotas do planeta. É uma 
tendência tão natural e bem aceite 
como o foi a luz eléctrica e a água 
canalizada nas habitações. 



Será difícil encontrarem-se motivos 
de recusa (que não sejam económicos 
ou religiosos), ou populações que não 
desejem aquele progresso primário de 
condições de vida, continuando a pre
ferir a iluminação por velas ou a reti
rar água do poço. Igualmente, parece 
complicado justificar a preferência 
pelas medicinas alternativas perante as 
demonstrações exuberantes do desen
volvimento, capacidades técnicas e 
benefícios comprovados da medicina 
científica. 

Paradoxalmente, as medicinas alter
nativas são invocadas como recurso a 
uma cura que tarda, ou em desespero 
de causa. Eventualmente, serão a pri
meira escolha em situações particula
res de isolamento ou de sub-desenvol
vimento comunitário. 

Algumas terapias serão inofensivas, 
outras úteis e eficazes. Algumas cons
tituem os primórdios de práticas médi
cas que foram aceites e consagradas 
pelo uso, após desenvolvimento ade
quado como, por ex., a técnica de 
redução e correcção de luxações e frac
turas ósseas, ou o tratamento de feri
das com ervas e outros unguentos 
naturais. 

Porém, outras práticas «alternati-. 
vas» terão efeito placebo ou serem até 
prejudiciais. 

São do conhecimento comum os 
múltiplos chás de ervas para os mais 
diversos efeitos e doenças, comerciali
zados abertamente nas ervanárias ou 
transacionados em múltiplos locais 
espalhados pela província, onde 
demandam multidões de clientes (ou 
crentes) esperançados. Há razões para 
afirmar que alguns desses remédios de 
ervas serão contra-indicados ou tóxi
cos em determinadas situações clíni
cas. Os exorcismos e outras «cerimó
nias» dirigidas a mentes perturbadas, 
algumas praticadas em sessões mediá
ticas colectivas, em que não é esque
cida a menção a curas milagrosas con
firmadas (medicamente), são parte do 
mesmo problema. 

Que verdade há nos resultados 
divulgados e que consequências nega
tivas ou frustrações não são compro
vadas nem referidas, a posteriori? 

Este tipo de situações tem sido parti
cularmente vivido por doentes cance
rosos que, em fase terminal da doença, 
aderem às terapêuticas alternativas (2). 
Face à progressão da doença, e contra
riando o optimismo dos terapeutas 
pela designada «técnica psicológica da 
visualização», os doentes desenvolvem 
depressões e culpam-se por não terem 
tido suficiente «vontade de vencem o 
tumor. Outras terapêuticas também 
utilizadas naquelas situações, como os 
regimes dietéticos (dispendiosos e 
sujeitos a restrições), e psicoterapia de 
grupo terão resultados igualmente 
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Algumas terapias 
serão inofensivas, 
outras úteis e 
eficazes. Algumas 
constituem os 
primórdios de 
práticas médicas que 
foram aceites e 
consagradas pelo uso, 
após desenvolvimento 
adequado como, por 
ex., a técnica de 
redução e correcção 
de luxações e 
fracturas ósseas, ou o 
tratamento de feridas 
com ervas e outros 
unguentos naturais. 

frustrantes ou mesmo prejudiciais. 
Em qualqu\:r dos casos haverá resul

tados positivos que confirmam a 
excepção, e que terão justificação 
científica imediata ou futura. 

A maioria, porém, não é mais do 
que falsos positivos ou efeitos-placebo 
contudo aceites por extractos de popu
lações que neles continua a depositar a 
sua confiança ou, mais exactamente, a 
sua «crença». 

Em estudo limitado a uma faixa de 
população inglesa, foi verificado que 
os terapeutas não-médicos (cerca de 12 
por 100.000 habitantes, equivalendo a 
27% do total de clínicos gerais da 
região) eram preferencialmente con
sultados por mulheres (jovens e de 
meia-idade, de classes sociais eleva
das) (4). 

O problema das medicinas alternati
vas não é o existirem mas sim, onde e 
quando persistem em existir. 

Os paradoxos da homeopatia 

A crença das populações pelos 
remédios naturais tem recolhido apoio 
e constitui mesmo o fundamento da 
activida profissional de um sector res
trito de licenciados em medicina que 
se reclamam especialistas em homeo
patia. Na ausência de estatísticas credí
veis, admite-se que estes profissionais 
médicos sejam apenas uma fracção 
mínima de todos os terapeutas de 
medicinas alternativas, entendendo-se 
como tal todos os que se dispõem a 
diagnosticar e tratar, directamente e 
sem qualificação credenciada, o 
público que o deseje. 

A homeopatia foi criada pelo 
·médico alemão Sammuel Hadnemann
há cerca de dois séculos. Simplificada
mente, pretendia tratar as doenças
com o «vitalismo» e· pela administra-
ção de substâncias que provocam sin � 
tomas idênticos no indivíduo saudável.
O vitalismo (espírito da pessoa em tra
tamento) ao misturar-se com a solução
administrada, participaria na cura.
Como base da terapêutica homeopá
tica, era ponto assente a utilização de
soluções que, de tão diluídas, deixa
vam de ter moléculas activas.

Estes princípios básicos, ainda hoje
respeitados, são reforçados pelo efeito
potenciador atribuído à agitação
(sucussão) das soluções homeopáticas,
antes de utilizaàas.

Na perspeGtiva dos conhecimentos
actuais estes resultados são inaceitá
veis.

A consulta dos dados epidemiológi
cos antes e depois da descoberta das
sulfonamidas e das penicilinas permite
ter bastantes reservas sobre os resulta
dos que a homeopatia ainda reclama.
O progresso da medicina tradicional
atingiu o patamar molecular. Breve
mente, com a identificação complet·
do genoma humano, haverá possibili
dade de intervenção a nível de genes
anormais, em conjunto com terapêuti
cas dirigidas a moléculas com defeitos
estruturais ou enzimáticos. A menos
que se revogue a Lei de Acção das
Massas, entre outros conceitos funda
mentais que constituem o suporte
racional e princípios da Medicina
Ortodoxa, haveria a admitir que os
efeitos das interacções entre substân
cias correctoras e substâncias a corrigir
derivam da colisão entre moléculas
reais e o «nada» (ou só vitalismo).

Dois exemplos recentes ilustram esta 
posição e a efervescência que provoca
ram no meio médico. No primeiro (5) 
era sugerida a intervenção de forças 
vitais para explicar o efeito de uma 
solução preparada para prevenção da 
rinite alérgica pela febre-dos-fenos; a 
solução utilizada fora diluída 30 vezes 
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e não tinha substância activa detectá
vel. Mais recentemente (6) foi publi
cado na considerada revista Nature um 
trabalho. sobre a desgranulação de 
basófilos humanos com soluções 
muito diluídas de antisoro contra a 
IgE. Foi referido que a actividade bio
lógica era preservada em diluições que 
excluíam a virtual existência de uma só 
molécula da substância activa; adicio
nalmente, eram descritas flutuações 
rítmicas da actividade, conforme as 
diluições utilizadas. Os Autores não 
hesitaram em sugerir que a molécula 
do anticorpo diluído na água deixa 
marcas indeléveis (da respectiva estru
tura molecular) nessa :,alução aquosa. 
Este trabalho suscitou um editorial no 
número da revista que publicou o 
artigo, a recomendar aos leitores pon
deração nas interpretações (7), além de 
argumentações ásperas e a posterior 
·ejeição dos resultados por outro
rupo de observadores (8).

Impacto social

Na ausência de resultados compro
vados cientificamente e perante as 
actuais capacidades da medicina tradi
cional, como explicar a difusão e exer
cicio da homeopatia por profissionais 
treinados de acordo com os métodos e 
conceitos da medicina ortodoxa, bem 
como a aceitação desses métodos pelos 
doentes que os consultam? 

A homeopatia - que afinal, deverá 
ser entendida como uma modalidade 
sofisticada das medicinas alternati
vas-, constitui um movimento com 
algum significado na Europa e Estados 
Unidos da América do Norte. Perante 
as razões apontadas, a persistência 
desse movimento será um paradoxo 
- sem razões científicas, mas com
crentes e cultores-, que suscitam

terrogações. 

Em artigo recente (9), Beaven anali
sou o impacto da homeopatia na Nova 
Zelândia, considerando-a um perigo 
potencial e uma burla cruel. De modo 
muito crítico atribuiu a difusão e a 
aceitação da homeopatia (e outras for
mas de medicinas alternativas, 
incluindo a naturopatia) a duas condi
ções inerentes ao meio: 

a) Minorias vulneráveis (imigran
tes, jovens, crédulos, acultura
dos)

b) Profissionais médicos com defi
ciente preparação ética e baixo
espírito crítico.

Mais concretamente, a aceitação 
acrítica das medicinas alternativas por 
alguns dos clínicos neo-zelandeses 
seria consequência directa de um 
ensino médico com escassa compo
nente científica e falta de fundos para 
a investigação básica. Curiosamente, 
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Na ausência de 
resultados 
comprovados 
cientificamente e 
perante as actuais 
capacidades da 
medicina tradicional, 
como explicar a 
difusão e exercício da 
homeopatia por 
profissionais 
treinados de acordo 
com os métodos e 
conceitos da medicina 
ortodoxa, bem como 
a aceitação desses 
métodos pelos 
doentes que os 
consultam? 

estas razões têm constituído motivo de 
crescentes reclamações por parte dos 
responsáveis directos pela educação 
médica em Portugal, em particular 
pelos professores das ciências básicas 
de medicina. 

A admitir esta justificação - e não 
haverá motivo aparente para o não 
fazer - poder-se-á afirmar que a igno
rância das populações e o escasso 
investimento da componente científica 
(básica) na educação médica, consti
tuem condições favoráveis à difusão 
de práticas médicas obsoletas sem con
firmação científica e/ou eventual
mente prejudiciais à saúde de minorias 
crédulas e/ou desesperadas. 

Uma outra explicação mais simples 
para a aceitação dos remédios reco
mendados pelos homeopatas e tera
peutas das medicinas alternativas 
poderia residir num conjunto de facto
res psicológicos assentes na relação 
«curadorn-doente (5, 10). Seria afinal, 
a preservação do vínculo tradicional 

médico-doente que, embora consti
tuindo a base de todo o acto médico, 
tem vindo a perder importância rela
tiva com o avanço e a aplicação de 
novas tecnologias médicas, impes
soais, e os esquemas burocratizados de 
prestação de cuidados de saúde à 
população. 

O doente, habituado a que a medi
cina científica dê solução aos seus 
males mais agudos, tende a desesperar 
com a falta ou atraso na cura de situa
ções cada vez mais crónicas ou irrever
síveis. 

Por esse motivo, ou por estar caren
ciado do suporte psicológico perante a 
sua doença, procura quem o escute 
com atenção, converse demorada
mente consigo sobre o seu «caso» e lhe 
transmita a sua fé nos remédios que 
aconselha. 

Ainda que a evolução de qualquer 
ciência se afigure linear e sem disconti
nuidades relevantes, na realidade 
parece desenvolver-se com variações 
bruscas ou revoluções de ideias e 
metodologias, a que Kuhn (11) chama 
paradigmas. A história da ciência 
médica revela múltiplos exemplos da 
evolução por paradigmas, uns ainda 
em vigor, outros caídos em desuso. 

As «verdades» científicas vão se·ndo 
substituídas por outras «verdades» 
mais plausíveis no momento. Há no 
entanto, em comum, um· suporte de 
conhecimentos e leis básicas que per
mitem a evolução racional da medicina 
ortodoxa. 

Aceitar a «verdade» proposta pelos 
homeopatas representa a negação ou 
minimização extrema dos conceitos 
bioquímicos, fisiológicos e farmacoló
gicos que fundamentam a medicina 
científica. Equivale a substituir o que 
existe pelo que se afigura existir, mas 
não se demonstra. 

Parafraseando um editorial recente 
da Nature(7), de momento não há 
suporte físico e científico para os resul
tados publicados por Reilly e cais (5) e 
pelo �upa de Benveniste (6), entre 
outros. 

Por conseguinte, não há justificação 
racional para extrapolar à prática 
médica tradicional os métodos propos
tos pela homeopatia. 

Concluindo, 

A amplitude da difusão nacional e 
acolhimento público das medicinas 
ditas «populares ou alternativas», 
assim como a disponibilidade da prá
tica homeopática a um leque mais 
sofisticado de utilizadores, serão fac
tos inevitáveis, em qualquer sociedade 
tolerante a virtualmente todas as cultu
ras e diferenças, mesmo que algumas 
dessas práticas sejam formas declara-
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das de exerc1c10 ilegal de Medicina e 
que, apenas por isso, justifiquem a 
intervenção das organizações médicas 
convencionais. Todavia, este outro 
aspecto é aqui acessório. 

O que surpreende - e preocupa - é 
que essa difusão possa ainda ser, em 
Portugal, tão acrítica, passível de 
interpretações erróneas e geradora de 
confusões pouco dignificantes com o 
que se entende por Medicina. 

Já dizia Tácito que «tudo o que é 
desconhecido é tido por magnífico». 
Porém, não será esta a realidade na 
situação em causa. A comunidade 
médica tradicional terá de ser afirma
tiva na defesa de conceitos em que 
acredita, e pelos quais protege a saúde 
e trata dos seus doentes. De outra 
forma, a passividade colectiva consa
grará a negação da medicina científica 
e a aceitação das práticas primitivas, 
incongruentes e/ou fraudulentas. 

A correcção destas anomalias socio
-culturais passa por três vertentes: 

(i) Melhoria do nível educacional
das populações, (ii) fomento da infor
mação junto dos média, possibilitando 
a abordagem de temas médicos com 
perspectivas mais correctas e social
mente exigentes e (iii) preparação crí
tica dos profissionais médicos face às 
alternativas terapêuticas referencia
das. 

A responsabilidade directa da medi
cina científica passa por duas questões 
principais: primeiro, é essencial 

r-----------
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aumentar a componente básica e expe
rimental da formação pré-graduada 
das Faculdades de Medicina, re-adap
tando o actual sistema de educação 
médica aos estados de desenvolvi
mento actual e futuro; em segundo 
lugar, a componente humana da rela
ção médico-doente e os aspectos psico
lógicos que se lhe associam justificam 
atenção particular, evitando que o 
progresso científico e tecnológico da 
medicina científica seja potencial
mente gerador de tecnocratas médicos. 

A Ciência avança por pequenos pas
sos, alguns mais seguros que outros, 
que são os «factos» e as suas «verda
des». Poincaré, um dia afirmou que 
«a ciência é construída de factos, tal 
como uma casa o é de pedras; porém, 
uma colecção de factos não faz uma 
ciência, tal como um monte de pedras 
também não é uma casa». 

A história demonstra que a medi
cina científica progrediu bastante (par
ticularmente no último século), em 
passos seguros e «verdades confirma
das e progressivamente melhoradas, 
para fazer esquecer os comentários 
mordazes de Voltaire, de que «os 
médicos enchem o corpo humano (de 
que pouco sabem) com medicamentos 
de que não sabem nada». 

Nessa analogia, as ditas «medicinas 
populares ou alternativas» não serão 
mais do que «pedras» isoladas em que 
acredita quem quer, mas que, certa
mente não constituem argumentos 
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Relatório da 
Reunião da Secção 
Monoespecializada 
de Anestesiologia 
e Reanimação 
ef ectuada em 
Cardif f a 22 de 
Setembro de 1990 

Local da reunião: Park Hotel, Cardiff 

Agenda: 

1. Apresentação das justificações
dos delegados ausentes;

2. Aprovação da acta da reunião
anterior;

3. Definição médica da Anestesia;
4. O papel do Anestesista e do pes

soal de enfermagem;
5. O Anestesista e os Cuidados de

Emergência;
6. Segurança dos locais onde se

pratica a anestesia;
7. Identificação das cores dos

cilindros de gases;
8. Ensino pós-graduado-estado

actual;
9. Eleição do Secretário;

10. Miscelânia;
11. Estado financeiro;
12. Marcação do local e data da

próxima reunião.

A sessão foi presidida pelo Dr. Peter 
Baskett (U .K.) e secretariada pela 
Dr.ª C. Chevalier - Thewissen. Não 
compareceram os delegados do 
Luxemburgo e R.D.A. 

O anterior delegado português, Dr. 
Manuel Silva Araújo, esteve presente 
de motu próprio. Fez a apresentação 
do actual delegado e interveio na dis
cussão dos temas abordados. 

Após aprovação da acta da reunião 
anterior, passaram a ser analisados e 
discutidos os outros assuntos agenda
dos, embora por ordem diferente e 
como se segue: 

Ponto 4 - Analisou-se um docu
mento de autoria dos Drs. Baskett e 
MacRae (U.K.), que define o papel do 
Anestesista a nível da Comunidade 
Europeia, no que respeita, em especial 
às suas actividades e responsabilida
des, são especificadas em vários itens 
os aspectos relacionados, nomeada
mente, com a assistência per-operató-
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ria, os cuidados pós-operatórios (salas 
de recobro}, a actuação nas Unidades 
de Cuidados Intensivos, nos departa
mentos de Trauma, na Terapêutica da 
Dor, e ainda as actividades pedagógi
cas (educação contínua dos internos) 
e, em alguns departamentos, a investi
gação clínica. 

Este documento mereceu a aprova
ção generalizada dos delegados presen
tes, com a introdução de algumas alte
rações pontuais de redacção. 

Pontos 5 e 6 - Foram distribuídos, 
para análise posterior e eventual apro
vação na próxima reunião, dois docu
mentos da autoria do Dr. Sherpereel 
(França) focando o papel do Aneste
sista nos Serviços de Urgência e a 
Segurança dos locais onde se pratica a 
Anestesia. 

Ponto 7 - Quanto ao aspecto da 
segurança na prática anestésica, ficou 
decidido solicitar às entidades compe
tentes dos vários países da Comuni
dade, que sejam implementadas, na 
totalidade, as normas internacionais 
de Segurança (1.S.O.), em vigor desde 
1977, reforçadas pelas «Directrizes à 
Comunidade» e emanadas por esta 
Secção Monoespecializada em 1984. 
Insistiu-se na necessidade da observa
ção rigorosa, em todos os países com
ponentes, de alguns dos aspectos 
essenciais neste capítulo, como seja a 
uniformização do material (cores dos 
cilindros de gases medicinais e anesté
sicos, pipe-lines e correcções dos apa
relhos de anestesia). Embora as reco
nheça que, em alguns países estas 
medidas impliquem custos económicos 
vultosos, não pode deixar de se consi
derar como necessária essa adaptação 
tendente à uniformização, como fac
tor de aumento de Segurança. Este 
assunto virá a ter maior acuidade 
quando se verificar a livre circulação 
de especialistas pelos vários países. 
Outro aspecto que foi também real
çado e é da maior importância para 
aumentar a segurança em Anestesia, é 
o 4ü� sp prende com a utilização de 
equipamento c.k rr.nniwrização sempre 
e em todos os locais onck da se prati
que, conforme as normas e directrizes 
mencionadas. 

Ponto 3 - Quanto à definição da 
Anestesia, foi aprovado após análise e 
introdução de algumas alterações, em 
documento - síntese das característi
cas actuais da Especialidade a nível da 
Comunidade, da autoria do Delegado 
Belga. Neste documento começa por 
se definir a Anestesia como especiali
dade médica, cuja prática é da respon
sabilidade exclusiva dos médicos espe
cialistas, cabendo aos enfermeiros um 
papel de técnicos auxiliares dos aneste
sistas. Quanto ao ensino prático da 
especialidade, a sua duração mínima 
deve manter-se em 3 anos de treino nos 

Blocos operatórios, sendo aconselhá
vel um alongamento para cinco anos 
de duração total da especialização, 
desenvolvendo-se estágios parcelares 
nas outras áreas afins. O ensino Teó
rico deverá completar o anterior e ser 
organizado, em cada país, segundo as 
recomendações da Fundação Europeia 
de Ensino da. Anestesiologia. Além das 
lições do programa Teórico, proposto 
por aquele organismo, deverão ser rea
lizados cursos de aperfeiçoamento 
(como se têm realizado já em vários 
países, incluindo Portugal). 

Quanto à idoneidade dos serviços 
hospitalares relativamente à capaci
dade de formação de internos, são 
referidas no documento, as caracterís
ticas necessárias para a obtenção dos 
adequados padrões de ensino, que per
mitam um elevado nível de actuação 
prática, sem desigualdades, quando, 
em breve, for uma realidade a livre cir
culação e estabelecimento dos especia
listas. Neste sentido, é assinalado o 
interesse da realização das visitas de 
inspecção, por equipas multinacionais, 
com a colaboração de elementos da 
Academia· Europeia de Anestesiologia, 
já realizadas a vários serviços na 
Europa, entre os quais um no nosso 
país (H. de Sto. António, Porto). Des
tas visitas, solicitadas pelos próprios 
serviços interessados, é elaborado um 
relatório confidencial, que é apresen
tado à respectiva Comissão da 
U.E.M.S. com conhecimento da direc
ção da Secção Monoespecializada e do 
próprio serviço visitado, se o requerer. 

Quanto à obtenção do grau de espe
cialista, é considerada do maior inte
resse, a existência de um exame, como 
se pratica em alguns países (entre os 
quais o nosso), para garantia de um 
adequado nível de formação e que se 
deve assemelhar ao que se realiza para 
obtenção do Diploma da Academia 
Europeia. 

No que se refere à Segurança, é 
abordado o assunto de forma seme
lhante ao já referido no ponto 7. 

Quanto à distribuição geográfica 
dos anestesistas, é proposta uma rela
ção média de I anestesista por 10 000 
habitantes, embora esta seja variável 
conforme os países e, nestes, de região 
para região. 

Este documento sobre a definição e 
atribuição actuais da Anestesia, 
encerra com uma referência à consti
tuição desta Secção Monoespeciali
zada da U.E.M.S. e suas normas de 
funcionamento. 

Para esclarecimento das alíneas 
sobre o Ensino e a Distribuição geo
gráfica dos Anestesistas, foi solicitado 
pelo presidente desta reunião, que seja 
efectuada por cada delegado · uma 
prospecção sobre a situação actual, em 
cada país. 



Quanto aos restantes capítulos 
agendados, foi reeleita a Dr.ª C. Che
valier Thewissen para ó cargo de 
Seçretária desta Secção Monoespecia
lizada e analisada a situação financeira 
da mesma (Portugal tem as suas contas 
saldadas). 

Encerrou-se a reunião com a marca
ção da próxima, a 16 de Fevereiro de 
1991, em Paris, que substitui a ante
rior localização em Dublin, por razões 
logísticas. 

O Delegado Português à Reunião da Secção 
Monoespecializada de Anestesiologia da U.E.M.S. 

Dr. Artur Santos Costa 

REUNIÃO DA COMISSÃO 
MONO-ESPECIALIZADA 

DE CIRURGIA PLÁSTICA 
OU RECONSTRUTIVA E 
ESTÉTICA, REALIZADA 

NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DE 

UTRECHT,NO SÁBADO 
26 DE MARÇO DE 1990, 

PELAS 11 HORAS 

A reunião começou com a contagem 
das presenças e na ausência do seu 
Presidente em exercício, Dr. Benito 
Vilar-Sancho, por motivos particula
res, foi presidida pelo Dr. R.P.G. San
don, Presidente Honorário da mesma. 
Verificaram-se também as ausências 
do Dr. K. Athanassios (da Grécia), do 
Dr. A. Hebish (do Luxemburgo), do 
Prof. E. Caronni (da Itália) e do Prof. 
Doutor P.R. Zellner (da R.F.A.). O 
Dr. M. Pers (da Dinamarca) anuncia 
igualmente que esta será a sua última 
presença nas reuniões da Comissão, 
pois irá retirar-se. 

Passa-se de seguida à actualização 
da lista de delegados no que se refere 
às suas identificações e números de 
contacto de telefones, fax's e telex e 
endereços particulares e oficiais. 

A acta da reunião de Londres foi 
lida em seguida e aprovada sem emen
das após o que se entrou propriamente 
na agenda do dia, com a abordagem 
dos pontos 4 e 5. O «log-book» foi dis
cutido, constituindo um trabalho 
notável de síntese, objectividade e rea
lismo, e foi remetido ao Comité Cen
tral, para adopção. O problema do 
«european examination» foi nova
mente levantado e nós pessoalmente 
fizemos sentir que na actualidade 
enfrentaremos alguns problemas, não 
só devidos ao problema linguístico 
mas sobretudo por problemas de orga
nização. Existem actualmente duas 
entidades que independentemente 
supervisionam o treino médico e a 
organização médica entre nós: o 
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Ministério da Saúde e a Ordem dos 
Médicos; e no momento actual as rela
ções entre elas são difíceis, o que pode 
levantar graves problemas. Esta foi a 
posição assumida por nós no que se 
refere a este aspecto. 

Quanto ao ponto 6, voltou a ser 
ventilado o problema dos médicos 
especialistas brasileiros e a sua possibi
lidade de invadirem a Europa da 
e.E.E. a partir do nosso País (concre
tamente, a Grécia e a Itália voltaram a
colocar a questão). A nossa interven
ção foi inérgica, fazendo sentir que o
problema já havia sido discutido nas
reuniões de Bruxelas e de Londres, em
1989, e que, inclusive, o Prof. Guy De
-Marez havia feito a leitura da legisla
ção sobre o assunto - «Os não oriun
dos de um país da CEE e com 'curricu
lum' muito diverso do que é exigido
para os membros da Comunidade, só
poderão ter acesso a ela após cumpri
rem, em Portugal, o 'curriculum' exi
gido por este, com permanência de 6
anos no País».

No respeitante ao ponto 7, informá
mos a Comissão de que, ao nível da 
Sociedade Científica em que nos inte
gramos, já adoptámos a nova designa
ção e que já tínhamos solicitado à 
Ordem dos Médicos que accionasse as 
medidas que se impõem, para a nível 
estatal e da própria Ordem dos Médi
cos se adoptar a nova designação para 
a Especialidade. 

Quanto ao ponto 8, de interesse, 
ficou previsto para próxima reunião a 
cidade de Paris, em Novembro, com 
data a definir oportunamente. 

Porto, 24.09.90 

Dr. José Cunha Trigo 

«PRÉMIO 
FERNANDO VALE» 

1989-1991 
O Conselho Nacional Executivo pro

cedeu a algumas rectificações ao texto 
do «Prémio Fernando Vale» instituído 
pelo mesmo Conselho em 18-9-89. 

Passará o referido Prémio a obede
cer aos seguintes critérios: 

«Conforme decisão do Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos, no intuito de homenagear o 
Dr. Fernando Vale, insigne figura do 
mundo médico Português e desejando 
incentivar a investigação no âmbito da 
Clínica Geral, é instituído este Prémio 
com a periodicidade bienal. 

«O Prémio, no valor de 400.000$00 
(Quatrocentos mil escudos), destina-se 
ao melhor Trabalho Português de 
investigação sobre Clínica Geral apre
sentado ao concurso. 

«Os trabalhos devem ser inéditos e 
não poderão ser publicados antes da 
data da sua apreciação pelo Júri. 

«O Júri será composto pelo Presi
dente da Ordem dos Médicos, pelo 
Presidente do Colégio de Clínica Geral 
e por 3 elementos a designar pelo Con
selho Nacional Executivo. 

«Os originais dos trabalhos devem 
ser entregues na Sede da Ordem dos 
Médicos (C.N.E.) - Avenida Almi
rante Gago Coutinho, 151 - 1700 Lis
boa; sob a forma de seis (6) exemplares 
dactilografados a dois espaços, de um 
só lado, sem emendas, com folhas 
numeradas. 

«O Júri deverá vir a conceder duas 
(2) menções honrosas aos trabalhos
não premiados.

«A entrega dos trabalhos para o 
concurso de 1989-1991 termina no dia 
30 de Setembro de 1991, sendo tor
nado público o seu resultado em 30 
Novembro de 1991.» 

AOS CLÍNICOS DE 

Cuidados de Saúde 
Primários 

Hospitais 

Clínica Privada 

A GRIPE é uma doença virai, 
aguda, caracterizada por febres, arre
pios, cefaleias mialgias, prostração e 
dor de garganta pouco intensa. A tosse 
é muitas vezes intensa e persistente. 

A transmissão é feita por contágio 
directo e através do ar contaminado, 
em espaços confinados. O período d 
incubação é curto - 24 a 72 horas. 
susceptibilidade é universal. 

A gripe constitui um importante 
problema de Saúde Pública pela rapi
dez da sua disseminação, atingindo 
facilmente proporções epidémicas de 
maior ou menor extensão e pela gravi
dade das suas complicações, especial
mente a pneumonia bacteriana. 

Durante as epidemias, as formas 
graves e os óbitos observam-se princi
palmente entre as pessoas de idade ou 
debilitadas por afecções crónicas, car
díacas, pulmonares e renais ou meta
bólicas. 

A principal característica epidemio
lógica dos vírus da gripe é a grande 
variabilidade antigénica que podem 
apresentar. A gripe é causada por um 
vírus de que se conhecem 3 tipos A, B 
e e. 

. 

São conhecidos dois tipos de varia
ções antigénicas, as «shift» e as 
«drift». 



As variações «shift» ocorrem 
somente com o tipo A e são as respon
sáveis pelas grandes pandemias, às 
quais estão associadas, as mais eleva
das taxas de mortalidade da doença. 

As variações «drift» correspondem 
a variações antigénicas menores, rela
cionadas com o aparecimento de estir
pes diferentes dentro de um mesmo 
subtipo. São variações muito frequen
tes e tanto se observam no tipo A 
como no B e estão relacionados com 
os surtos interpandémicos. 

A partir de 1977, observou-se a nível 
mundial um comportamento epide
miológico da gripe não conhecido até 
então, com a circulação em simultâneo 
dos vírus A (H3 N2), em circulação 
desde 1968, substituindo as estirpes A 
(H2 N2) prevalentes desde 1957 e do 
vírus A (H1 N1) que esteve em circula
ção anteriormente de 1947 a 1957. 

1933 - (Ho N1) (primeiro isolamento 
do vírus) 

1947 - (H1 N1) 
1957 - (H2 N2) 
1968 - (H3 N2) 
1977 - (fü N2) + (H1 N1) 
1989-1990 - (fü N2) + (H1 N1) 

Durante os anos de 1977 a 1979 o 
subtipo A (H1 N1) espalhou-se por todo 
o mundo, sendo as estirpes isoladas
absolutamente idênticas às que circula
ram anteriormente entre 1947-1957.
Este facto explica que em todo o
mundo tivessem sido as crianças e os
jovens adultos (idades � 20 anos) os
mais afectados por infecções com este
subtipo de vírus.

A vigilância epidemiológica da 
gripe, pelas suas características epidé
micas, requer a cooperação de diversas 
áreas dos serviços de saúde. 

A vigilância baseada no diagnóstico 
clínico permite alertar rapidamente os 
serviços de saúde para a ocorrência de 
casos de «gripe». A recolha de produ
tos do doente para diagnóstico labora
torial, é fundamental para a caracteri
zação das estirpes em circulação. 

Os médicos que tratem casos suspei
tos de gripe, quando estiver em curso 
um surto epidémico, devem contactar 
o Centro Nacional da Gripe (Instituto
Nacional de Saúde, Telef. 758 17 29)
para efeitos do diagnóstico laborato
rial.

Um dos requisitos da vigilância da 
gripe é o isolamento e a rápida identifi
cação dos vírus circulantes, visto que a 
única medida para combater uma epi
demia de gripe é a sua prevenção atra
vés da vacinação e esta para ser eficaz 
tem que incluir as variantes antigénicas 
em circulação em cada época. 

Não é aconselhada a vacinação da 
população em geral contra a gripe. No 
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entanto, no início do Inverno, devem 
proteger-se os indivíduos em maior 
risco: 

1. Indivíduos, especialmente ido
sos, que sofram de:
- doença crónica, pulmonar,

cardíaca ou renal;
- diabetes mellitus ou outras

doenças metabólicas em que
haja supressão de adrenalina;

- situações em que se observe
imunosupressão;

2. Indivíduos idosos que vivam em
lares em que a disseminação da
infecção é rápida;

3. Crianças acima dos 4 anos que
vivam em lares ou estejam hospi
talizadas.

Também devem proteger-se elemen
tos da comunidade que pela sua activi
dade constituam elementos importan
tes na vida do país e no controlo da 
epidemia. 

A vacina, de composição apro
priada, só-tem como contra-indicações 
a ipersensibilidade dos indivíduos aos 
produtos do ovo (o vírus é cultivado 
em ovos embrionados de galinha). 

A OMS, recomenda que para a época 
de 1990-91 as vacinas anti-gripais 
devem ser trivalentes e conter estirpes 
idênticas às seguintes: A/Guizhou/54/89 
(H3 N2); A/Singapore/6/86 (H1 N1); 
B/Yamagata/ 16/88. 

CENTRO NACIONAL DA GRIPE 
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

COMPUTADOR 
FAZ DIAGNÓSTICO 

DA SIDA 

Cientistas de Leninegrado concebe
ram um aparelho de diagnóstico da 
SIDA que permite a análise simultânea 
de centenas de amostras de substância 
biológica, fornecendo o resultado em 
escassos três minutos. O aparelho fun
ciona por medição das características 
ópticas do sangue humano, modifica
das por um vírus. O método fotomé
trico de análise é considerado dos mais 
seguros. 

O aparelho chama-se «AIF-C-OIS» 
e foi concebido no Instituto de Pesqui
sas e Projectos de Material para Labo
ratórios Médicos. Serve para detectar 
a SIDA, bem como a hepatite, a gripe 
e outras doenças causadas por vírus. 

Os cientistas consideram necessário 
iniciar a produção em série do apa
relho e os primeiros modelos foram já 
fornecidos a hospitais e clínicas no ano 
passado. É uma empresa da Bielorrus
sia, a União Fabril de Vitebsk, quem 
está encarregada de satisfazer a pro
cura desse computador. 

Entretanto, os cientistas do Insti
tuto de Construção de Aparelhos para 
Análises, que funciona junto à Acade
mia das Ciências, criaram um novo 
computador para detectar a SIDA, o 
«linceu» que já esteve exposto em 
Nova Iorque e Hanover, bem como 
em Leninegrado no certame «Hospi
tal-89». Muitas empresas estrangeiras 
mostraram-se interessadas na sua pro
dução e na respectiva patente. 

A vantagem dos «Linceu», segundo 
os seus criadores, é que ele está capaci
tado para fazer uma série de análises 
bioquímicas o que permite reduzi 
muito do tempo gasto pelos paciente 
em longas filas de espera nas policlíni
cas. 

DECORAÇÃO 
A CORAÇÃO 

«De coração a coração» assim se 
chama o novo projecto de cooperação 
soviético-americano na área da cardio
logia infantil. 

Os primeiros passos para a sua con
cretização deram-se ainda no ano pas
sado quando uma menina russa de seis 
anos, Macha Senotova, à beira da 
morte devido a uma afecção cardíaca 
rara, foi tratada com êxito por especia 
listas de Oakland. A partir daí novos 
encontros tiveram lugar, tendo res
ponsáveis do Hospital pediátrico de 
Leninegrado e do Centro de Cardiolo
gia e Doenças pulmonares de Oakland 
decidido avançar com a montagem de 
um centro de cardiocirurgia infantil 
naquela cidade russa. 

Os médicos americanos forneceram 
o que de mais moderno existe no seu
país em termos de aparelhagem cirúr
gica cardíaca e acordaram na troca
regular de informações e a realização
de estágios de especialistas dos dois
países em ambos os estabelecimentos
médicos.

No novo centro de Leninegrado, o 
primeiro do género na URSS, poderão 
passar a ser feitas as mais complexas 
intervenções cirúrgicas ao coração 
nomeadamente em recém-nascidos. 

Equipas conjuntas examinaram já 
vários pequenos pacientes. 

1 
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DISCURSO INAUGURAL 

42.ª ASSEMBLEIA DA ·AMM

• PROF. MACHADO MACEDO

Taking the solemn oath to become 
president of the World Medical Asso
ciation certainly produces in the reci
pient of this honour a diversity of fee
lings. One of them is, certainly, of 
pride to have attained a high position 
in the W orld of Medicine. That comes 
together with the gratitude to the col
leagues who made the choice. Yet ano
ther thought is directed to ali the pre
vious presidents of the World Medical 
Association with the hope that the new 
term of office will follow their high 
example. One of them, nine years ago, 
was my portuguese colleague Dr. Gen
til Martins. Portugal, a small country 
has been, indeed, privileged. Since I 
became a Delegate to the W orld Medi-

cal Association, I followed the work of 
my three predecessors: Dr. Lindsay 
Thompson, Dr. Enrique Huertas and 
Dr. Ram lshay. I wish to mention my 
special gratitude to them for ali they 
have done following the inaugural 
addresses I had the privilege to listen 
to. 

But I am sure that the most persis
tent thought that occupies my mind at 
this moment is a sense of great respon
sibility, bigger still than what could 
have been felt in past years. Indeed, 
the W orld is going through difficult 
times that do not appear to reach the 
calmness some of our fellow inhabi
tants of the Earth were probably 
expecting. And, we, doctors are, as 
always, in the front row to fight for a 
better world. Our principies have not 

changed with progress. And they will 
be maintained through difficult and 
demanding sacrifices that depend only 
on ourselves. 

Let me give an example. The World 
Health Organization started its life 
just after our Association was bom. It 
represents Governments of many 
Countries, the United Nations, 
through the work and intelecwal capa
city of our colleagues who have been 
appointed for that difficult job. They 
have done a colossal work, facing, 
however, a different perspective. They 
concentrate on prophylaxis, on educa
tional habits, on prevention of disease. 
And they wish we shall, ali of us, pro
mote and enjoy «Health for ali in the 
year 2000». However much this will 
reveal itself as an impossible achieve
ment, we respect the idea, the propa
ganda, the effort of our companions, 
working, as it were, on that other side 
of the fence. 

But the W orld Medical Association 
lives and works independently from 
Governments or politicians, and we 
have the strength of being a profes
sion, so important, that we are expo
sed to the attacks of those who only 
understand Medicine when they need a 
doctor either for him or her or for a 
member of the family. 

For this and many other reasons, we 
have to form a strong body of profes
sionals who know what they want and 
should know how to behave, how to 
work, how to maintain UNITY. Our 
Association is self-supporting and its 
budget depends entirely on the dues 
paid by the National Association of 46 
Countries. We are indeed indepen
dent. But that gives us, the World 
Medical Association, the great respon
sibility of extending our influence over 
the highest possible number of doctors 
in the W orld, making them feel strong 
and supported in their difficulties. Ali 
of us, ali of them, should be examples 
of integrity. 

ORDEM DOS MÉDICOS - 19



The World Medical Association is 
happy and proud for having issued 26 
Declarations on Medical Ethics plus 
two other Statements defending simi
lar principies. Besides, 11 Declarations 
deal with medico-social affairs, and, 
four more documents have been pro
duced about the sarne under different 
titles. The great passport of our orga
nization is the «Manual of Declara
tions». 

The World Medical Association is 
not purely scientific, with fellows or 
members, who meet to discuss techni
cal problems, results obtained, etc .. 
Again we are on the other side of yet 
another fence. Some of us do accumu
late both fields of action, still working 
hard clinically but devoting a lot of 
their time to teaching or to the very 
important political side of Medicine 
both at home and in supra-national 
lnstitutions. Of the latter, ours is the 
most important one. And this brings 
over ourselves a sense of responsibility 
and high duty to improve and defend 
ali acts and though ts for the benefit o f 
HEALTH. 

lt is a reality that doctors are accu
sed or criticized in most Countries for 
their Jack of cooperation with the 
schemes proposed by Governments to 
reduce costs to make the needs of the 
Country fit within the budget for 
Health. That theme would keep us 
here discussing for a long time. Howe
ver, l think you certainly agree if l say 
that we ali would be talking mostly 
about the sarne, with slight differences 
from Country to Country, although 
some of them will be wealthier and/or 
better organized. 

But even the rich Lands are crossing 
similar difficult paths. l remember last 
year at the American College of Car
diology Convention, a lecturer saying 
that the «motto» of the sixties was to 
examine the RlSK/BENEFlT of any 
attitude or therapy; in the seventies 
things had changed and what mattered 
was the calculation of COST /BENE
FlT. ln the eighties, however, the 
drama was that COST CONTAIN
MENT dominated everything. And, 
obviously, with new and very sophisti
cated equipment the expenses rose 
enormously. The culprit for politi
cians, when they address their people 
is, of course, the doctor. The World 
Medical Association is the only BODY 
in the unique situation of having to 
deal with the results of these changing 
minds, the requirements of the 
patients, the rising costs of Medical 
Care. And this in the world at large, 
not only in one Country. 

Although not being an Association 
with specialized duties towards develo
ping Countries, we maintain our res
ponsibility directed to our colleaglles 
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It is a reality that 
doctors are accused 
or criticized in most 
Countries for their 
lack of cooperation 
with the schemes 
proposed by 
Governments to 
reduce costs to make 
the needs of the 
Country fit within the 
budget for Health. 
That theme would 
keep us here 
discussing for a long 
time. However, I 
think you certainly 
agree if I say that we 
ali would be talking 
mostly about the 
sarne, with slight 
differences from 
Country to Country, 
although some of 
them will be wealthier 
and/or better 
organized. 

in those Countries. We have to help 
them, to give them advice, to defend 
them. And to welcome them. 

I think the time is ripe for accepting, 
and proposing, admission to our mem
bership of the Medical Associations 
which are about to be formed in the 
new free World of Europe and of Afri
can Countries. This is a colossal chal
lenge. But who else can do it? We can 
not be replaced and do not wish to. l 
remind you of the honour we felt for 
having received, as fellow members, 
the Associations of Poland, Hungary, 
Zaire and China. And others are going 
to follow. lndeed, the sarne old con
clusion comes to the fore: doctors are 
a particularly good link to encourage 
Countries to be friends. 

Together with our 42nd Assembly, 
the W orld Medical Association is 
holding the 5th World Conference on 
Medical Education. The first four 
were held respectively in London in 
1953, in Chicago in 1959, in New Delhi 

in 1966 and in Copenhagen in 1972. It 
was high time to, again, devote part of 
our Conventioh to this great theme. 

I do not wish to take too much of 
your kind attention. But l think it 
appropriate to mention that the World 
Medical Association, in close contact 
with the member Associations should 
encourage the latter to review, in their 
own Countries, the situation of Medi
cal Ethics and Deontology. And to 
strengthen a «Disciplinary Code» to 
be applied to ali doctors under the res
ponsibility of Councils or Bodies for
med by and dependent, exclusively, 
from the Medical Associations. 

Again I wish to remind you of the 
importance of the Declarations of the 
World Medical Association? Would 
not a new Declaration on these lines, if 
feasible, be a positive weapon in the 
hands of our profession? l repeat that 
physicians, besides their well kno 
duties related to Health and Diseas � 
can, and should, play a major political 
role before Governments understand 
each others, promote cooperation and 
make peace. 

I know that the Declaration of 
Madrid, adopted by the 39th World 
Medical Assembly, <leais with some of 
these matters. But I do not see these 
problems being tackled with energy at 
the levei of some of the National Asso
ciations. The contact the World Medi
cal Association maintains with its 
membership should bé implemented in 
order to emphasize the real advantages 
of companionship and union of our 
colleagues the W orld over. 

ln closing l would like to repeat how 
honoured l feel to be addressing these 
words to you at this very moment. It is 
an unforgetable experience that 
brings, as l said, high responsibility. 
My life was, has been, and continu�
to be, devoted to our profession reg. 
ding the various sides of its practice. 
And, now, until the very end of my 
physical and intelectual possibilities, I 
offer this sarne dedication to the pro
fession at large, through the work l 
shall be doing in the national and 
international lnstitutions l am connec
ted to. And, above ali, to the duties 
that fali upon me together with the 
honour of becoming President of the 
World Medical Association. 

Ali this is happening in the United 
States of America. Let me finish this 
address with the last three lines of a 
beautiful poem by a great american 
poet Robert Lee Frost: 

The woods are lovely, dark and deep 

But I have promises to keep 

And miles to go before l sleep 

THANK YOU 



ACTUALIDADE 

Associação Médica Mundial 
Breve História 

Durante a II Guerra Mundial, médi
cos de todas as nações aliadas 
reuniam-se, de tempos a tempos, na 
sede da Associação Médica Britânica, 
em Londres, onde discutíam os pro
blemas relativos à prática da medicina 
em tempo de paz e comparavam os 
serviços médicos e o ensino da medi
cina nos respectivos países. 

Em Julho de 1945, médicos de di
versos países reuniram-se informal
mente em Londres para lançar as bases 
de uma organização médica interna
cional que substituiria a Associação 
Profissional Internacional de Médicos, 
criada em 1926, que reunira os mem
bros de 23 países e suspendera as suas 
actividades no início da guerra. 

A 18 de Setembro de 194 7, os dele
gados de 27 associações médicas nacio
nais realizaram a primeira Assembleia 
Geral de Associação Médica Mundial e 
adoptaram os estatutos e o regula
mento de «uma confederação de asso
ciações médicas nacionais mais repre
sentativa de cada país». 

O seu primeiro presidente foi o 
Prof. Eugéne Marquis, Director da 
Faculdade de Medicina de Rennes 
(França) e o secretário honorário o Dr. 
Charles Hill (Grã-Bretanha). 

Esta nova Associação tinha por 
objectivo promover a paz em todos os 
países do mundo, ajudando as popula
ções a usufruir da melhor saúde possí
vel, procurar a cooperação dos médi
cos de todos os países, tanto a nível 
pessoal quer no plano científico. Esta 
Associação visava igualmente consti
tuir, para os médicos, um porta-voz 
eficaz a nível internacional. 

A fim de facilitar a ajuda financeira 
dos seus membros durante um período 
de restrições e mudanças em numero
sos países, foi decidido que os Estados 
Unidos e a Suíça eram os países conve
nientes para o estabelecimento do 
secretário-geral da nova Associação. 
Em 1948, o órgão executivo, denomi
nado Conselho, instalou o seu secreta
riado geral em Nova Iorque. Um dos 
objectivos foi o de conseguir uma liga
ção mais estreita com as Nações Uni
das e as suas diversas organizações 
especializadas. 
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Foi em Julho de 1964 que a Associa
ção Médica Mundial foi reconhecida 
como organização científica e de divul
gação, sem fins lucrativos para o 
Estado de Nova Iorque. 

Esta «incorporação» definia o esta
tuto jurídico e financeiro da Associa
ção Médica Mundial nos Estados Uni
dos e promovia a eleição dos membros 
do Conselho, Comité de Direcção da 
Associação, mas não impedia a 
Assembleia ou o Conselho de instalar 
o secretariado geral da AMM num
outro país. Ela estava igualmente
autorizada a obter a isenção de taxas
sobre os fundos dados a AMM.

Estrutura 

O controlo geral da política e de 
relações internacipnais pertence à 
Assembleia Médica Mundial que se 

reúne uma vez por ano, na medida do 
possível num país diferente. A Assem
bleia é composta por delegações das 
Associações Nacionais Membros, 
membros do Bureau e do Conselho da 
AMM. 

Os membros do Conselho e os 
tesoureiros são eleitos por dois anos e 
podem ser reeleitos. Para se assegur 
que todos os médicos do mundo t 
nham um porta-voz no Conselho, os 
estatutos e o regulamento da AMM 
estipula que qualquer das seis regiões 
da Associação (Europa, Ásia, Pací
fico, América do Norte, África e Amé
rica latina) têm pelo menos um assento 
no Conselho. 

Realizações 

A AMM adoptou várias declarações 
que servem de normas para as associa
ções médicas nacionais membros e não 
membros, e ainda para as organiza
ções internacionais. A AMM está 
encarregada de estabelecer as normas 
referentes aos médicos de todo o 
mundo, num momento onde, após a II 
Guerra Mundial, a situação, em maté
ria de ética médica, era preocupante. 

AMM-OMS 

Alguns médicos confundem, com 
frequência, a Associação Médica 
Mundial e a Organização Mundial de 
Saúde. É verdade que estas duas orga
nizações se interessam pelos problemas 
da saúde no mundo, mas um exame 
rápido sobre a natureza de cada uma 
delas permite evitar a confusão. 

A AMM representa as associações 
médicas profissionais livre de diversos 
países, enquanto que a Organização 
Mundial de Saúde representa os 
Governos das nações. A AMM não 
tem nenhuma ligação governamental. 
Ela é fiel à filosofia segundo a qual os 
conhecimentos médicos e científicos 
devem ser universalmente acessíveis e 
livre de toda a espécie de controlo polí
tico. 
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SEGREDOS E VIRTUDES 

DA <<MEDICINA>> TRADICIONAL 

CHINESA 

«Aqueles que se insurgem contra as principais leis do universo cortam as suas 
próprias raízes e destroem a sua essência. O «in» e o «iam> são dois princípios da 
natureza e quatro estações, o início e o fim de tudo, a origem da vida e da 
morte», para o Tratado Médico da China Antiga, escrito pelo Imperador 
Huangdi (2698-2598 AC). 

Síntese da expenencia secular dos 
médicos antigos, cujas principais teses 
continuam a ser utilizadas hoje sem 
grandes alterações pela medicina tradi
cional chinesa, esta enciclopédia 
médica só pode ser comparada, pela 
sua importância, ao cânone da Ciência 
Médica de Ibn Siná (Avicena). 

Na China, a filosofia e a medicina 
estiveram sempre estreitamente liga
das. Não existiu filósofo que não 
tenha escrito sobre a saúde do homem, 
bem como texto médico que não tenha 
abordado os temas filosóficos. A filo
sofia era acima de tudo entendida 
como uma ciência sobre a saúde, a 
sabedoria e o bem-estar espiritual e 
corporal do homem. 

Médicos e filósofos consideravam 
que o homem devia viver em harmonia 
consigo próprio e com a natureza. 
Quanto ao organismo humano ele era 
entendido como uma espécie de cos
mos em miniatura. Ou seja, homem e 
mundo exterior obedeciam às mesma 
leis. Assim, tal como na natureza a 
noite sucede ao dia e se alternam as 
estações do ano, do mesmo modo no 
organismo humano se verificam circu
lações ordenadas e equilibradas de 
energia interior «qi» e a sucessão das 
forças «in» e «ian» (termos que desi
gnam os princípios opostos do uni
verso: ln - lua, terra, feminino, 
interno ... e Ian - sol, céu, masculino, 
externo ... ). 

Quando se verificava um desequilí
brio dos ritmos de circulação da ener- · 
gia «qi», ou seja entre o «in» e o 
«ian», surgia o primeiro indício da 
doença. 

Segundo os chineses o homem era 
parte inalienável da natureza, donde o 
seu estado de saúde estar sujeito à 
influênda do clima, da sucessão das 
estações, à actividade do sol e da lua. 
Dependia ainda de cinco elementos de 
acordo com os quais se classificavam 
todos os fenómenos da vida - a água, 
o fogo, a árvore, o metal e a terra.
Estes cinco.elementos, tal como as for-

26 - ORDEM DOS MÉDICOS 

ças «in» e «iam> permitiam descrever 
quaisquer fenómenos. E, era a desi
gnação alegórica das suas várias liga
ções - por exemplo, a árvore «dá ori
gem» ao fogo, o fogo à terra (cinzas), 
a terra produz o metal, etc. - que 
relativamente à fisiologia, indicava a 
interacção funcional das vísceras e dos 
subsistemas do organismo. 

Qualquer tratamento consistia em 
estabelecer o equilíbrio das forças de 
interacção. Para tal, independente
mente dos meios, tinha-se em conside
ração o princípio da adição (bu) e da 
dedução (ce), estimulando e compen
sando a função deteriorada dos órgãos 
ou travando e dispersando a energia 
excedente. Ou seja, se a doença fosse 
do tipo «iam> teria de se atrair as for
ças «in» (esfriar o calor) e vice-versa, 
exactamente o princípio contrário ac 
da homeopatia, em que «os semelhan
tes se curam com os semelhantes». 

Um factor decisivo de recuperaçãc 
da saúde do doente prendia-se ainda 
com o facto do organismo se curar a si 
próprio e «por dentro», restabele
cendo o seu próprio equilíbrio. Os fac
tores exteriores apena deviam ajudar. 

Ao prescrever um tratamento, tor
nava-se obrigatório ter em considera
ção a hora, pois cada órgão tem, 
segundo a medicina tradicional chi
nesa, a sua hora de actividade e passi
vidade. 

Experiência milenária 

A verdade é que os êxitos dos anti
gos médicos chineses ainda hoje sur
preendem. Um milénio antes da 
Europa já se diagnosticava na China a 
diabetes, a tuberculose e o tétano. E, 
há cerca de dez séculos tratavam-se ali 
várias doenças crónicas graves e reali
zavam-se operações complexas. 

Existe, nomeadamente, no Tratado 
do Imperador Huangdi a descrição do 
caso de uma operação sem anestesia a 

um general que havia sido ferido num 
braço com uma seta envenenada. O 
médico agiu com tal habilidade e rapi
dez que o doente nem sentiu a dor, 
após a sutura, o general pôde mexer 
braço. 

Tudo isto com a ajuda da acupunc
tura, sabe-se hoje. Existem referências 
à aplicação deste método, oriundo da 
China, ainda no neolítico. E, embora 
nos nossos dias persistam muitos 
aspectos do seu mecanismo fisiológico 
por esclarecer, a acupunctura é cada 
vez mais aplicada e com bons resulta
dos. No essencial, o método consiste 
na introdução de agulhas especiais a 
profundidades diferentes em pontos 
activos do corpo do doente. Segundo a 
teoria dos cinco elementos, cada ponto 
activo está ligado, de uma forma 
determinada, a um sistema funcional 
do organismo, razão por que ao actuar 
sobre ele se consegue atingir o órgão 
doente. 

Para diagnosticar as doenças a 
medicina antiga chinesa utilizava em 
primeiro lugar a auscultação atrav · 
do pulso. 

Um dos casos descrito pelo Tratado 
passa-se com uma das mulheres do 
imperador Tai Qzun. Ao queixar-se de 
mal-estar chamaram o médico Sun Si 
Miao de Tang. Mas, como por tradi
ção a imperatriz não podia ser vista 
pelo médico, ficaram separados por 
um biombo. Este ter-Ihe-á pedido que 
atasse um fio ao pulso e lhe desse a 
outra ponta. Duvidando, no entanto, 
da capacidade do médico, a imperatriz 
tentou iludi-lo atando o fio primeiro à 
perna da cadeira e depois à pata do seu 
cão. Só que o médico descobriu facil
mente as artimanhas e ao «auscultam 
finalmente o pulso da imperatriz pre
disse-lhe a doença. Gravidez de quatro 
meses. A verdade, diz o Tratado, é que 
ao fim de cinco meses ela daria à luz. 

O diagnóstico completo de um 
doente, na medicina chinesa, e que 
dura cerca de uma hora inclui além da 



auscultação do pulso a indagação, o 
exame visual, a apalpação, ouvir a voz 
do queixoso e sentir os seus cheiros. 

O médico investiga com particular 
atenção as «janelas do corpo» (olhos, 
nariz, orelhas, boca) observa a cor do 
rosto, a mucosa da boca e a língua. 
Isto, porque, diz-se, o rosto é uma 
espécie de mapa de todo o organismo. 

Dava-se ainda grande atenção à har
·monia emocional do homem. Desde
há muito que os chineses descobriram
o efeito destrutivo para o organismo
das emoções violentas. Estas, a par da
alimentação, constituíam as causas
internas, «in», das doenças (as exter
nas, «iam>, eram provocadas pelo
calor, frio, vento, secura, etc. e as neu
trais eram pelos traumas, mordeduras,
infecções).

O abuso, na alimentação, dos cinco 
elementos - doce, azedo, amargo, 
picante e salgado - eram, por outro 
lado, também eles nocivos à vida do 
homem. Eram-no ainda as manifesta
ções excessivas de alegria, cólera, tris
teza, medo, angústia - também em 
número de cinco. 

Hoje, comprovam-no os estudos da 
medicina moderna, as emoções negati
vas e as preocupações constantes debi
litam o sistema imunitário do homem 
aumentando o perigo de doença, 
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O abuso, na 
alimentação, dos 
cinco elementos 
- doce, azedo,
amargo, picante e
salgado - eram, por
outro lado, também
eles nocivos à vida do
homem. Eram-no
ainda as
manifestações
excessivas de alegria,
cólera, tristeza, medo,
angústia - também
em número de cinco.

enquanto as emoções positivas contri
buem para a convalescença do doente. 

A forma de tratamento aplicada 
pelas duas medicinas é que difere, 
podemos dizê-lo. Os chineses são bas
tante mais subtis ao defrontarem-se 
com situações deste tipo. 

É curioso o caso de Hua To descrito 
no mesmo Tratado, ao decidir em 
determinada situação tratar um doente 
recorrendo ao efeito das emoções 
negativas. Ao verificar que este só se 
poderia curar se sentisse um forte sen
timento de cólera decidiu começar por 
cobrar-lhe honorários enormes, saindo 
de sua casa sem deixar quaisquer indi
cações para tratar a doença mas ape
nas uma carta onde lhe lançava as 
maiores maldições. Aquele ficou de tal 
modo furioso que mandou prender o 
médico e a tensão foi tão grande que 
acabaria por vomitar sangue. O certo é 
que, diz-se, pouco tempo depois r 
perava a sua saúde. 

São apenas alguns exemplos dos 
segredos e potencialidades da medicina 
tradicional chinesa, muito rica pela 
sua experiência, mas ainda hoje bas
tante desprezada no Ocidente. Mesmo 
na China cada vez mais profissionais 
aplicam os ensinamentos da medicina 
moderna ignorando em absoluto a 
enorme herança deixada pelos antigos 
médicos chineses. (NOVOSTI). 
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CONCEITO DE SAUDE 
, 

INQUERITO EM 3 ESCOLAS 
• DR.A MARIA TERESA TOMÉ

Considerando a definição de saúde (OMS), como um «estado de completo bem
estar físico, mental e social» e tendo consciência de que a saúde do jovem, 
depende em grande parte do seu comportamento, teremos que o relacionar com 
as condições sociais às quais é extremamente sensível. 

Estas têm sofrido grandes alterações nas últimas décadas, obrigando os jovens 
a fazer face a situações com que anteriormente não eram confrontados, ou exis
tindo, se revelavam menos importantes. Constituem disso exemplo os acidentes, 
determinado tipo de doenças invalidantes ou crónicas, doenças sexualmente 
transmitidas (DST), a gravidez não desejada, o tabagismo e a droga, alterações 
importantes dos hábitos alimentares, etc. 

O próprio ensino tem passado por 
uma fase de grandes modificações, 
prevendo-se inclusivamente, com base 
na resolução n.º 89/C3/0l do Conselho 
da Europa, transformações relativas aos 
programas de «educação para a saúde» 
nas escolas. 
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Figs. 1 e 2 - Distribuição segundo o sexo, a 
idade de alunos e professores 

A importância da intervenção do 
jovem na família e na sociedade, a 
necessidade que revela em acreditar em 
si próprio, bem como, a capacidade para 
tomar a seu cargo a saúde e a vida, cons
tituem um desafio para todos nós, pais, 
professores, médicos e sociedade em 
geral. 

É preciso saber escutá-los para poder
mos responder às suas necessidades. 
Pensamos que a escola constitui uma das 
vias preferenciais para um contacto 
directo. Possuidora como é de um efeito 
social importante, pode facultar a obten
ção de informações sobre as necessida
des por eles sentidas, que permitam pla
near actividades pertinentes e adequadas 
às suas satisfações. 

2. OBJECTIVOS

Tendo responsabilidades no Centro
de Atendimento de Jovens de Coimbra, 
resolvemos desenvolver um estudo desti· 
nado a identificar as necessidades de 
saúde sentidas por uma amostra dos 
adolescentes escolarizados nessa cidade, 
bem como pelos respectivos professores. 
Salientam-se como objectivos operacio
nais: 

- a identificação da concepção, auto·
-percepção e sentido de responsabili-
dade de saúde em adolescentes esco
larizados do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino
Básico da cidade de Coimbra, bem
como nos respectivos professores;

- efectuar a comparação das perspecti
vas nesse domínio das várias gerações
abrangidas.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo constitui-se apenas como
«sondagem de opinião», pelo que não 
existiu a preocupação de identificar uma 
amostra representativa da população 
estudada. 

Assim foram inquiridos em Abril de 
1989, 300 alunos e 44 professores, das 
turmas seleccionadas numa Escola Pre
paratória e duas Secundárias de Coim
bra. 

Utilizou-se para tal um questionário 
anónimo de resposta fechada, que con· 
templava as seguintes variáveis: 

a) de caracterização individual: idade,
sexo e ano de escolaridade;

b) de auto-percepção do estado de
saúde: classificado como «muito
bom», «bom», «razoável» e «mau»;

c) de concepção do termo «saudável»:
relativas a parâmetros biológicos,
recursos básicos, ambiente relacional
e de responsabilidade individual;

boa 
61.3% 

razoava! 
22.7% 

razoava! 
54.6% 

Alunos (n•300) 

boa 
40.9% 

rruito boa 
4.6% 

Prote1Borea (n•44) 
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d) de responsabilidade pela saúde: con
siderando como atributos «o pró
prio», «o próprio e a família», «o
próprio + S. Saúde», «o próprio +
+ escola», «outros» e ainda combi
nações dos anteriores;

e) relativas a comportamentos julgados
prejudiciais para a saúde.

4. RESULTADOS

A distribuição segundo o sexo e grupo
etário de alunos e professores contem
plados na amostra, encontra-se resu
mida nas Figuras 1 e 2. 

4.1 Auto-percepção do estado de saúde 

Verificou-se, como ilustram as figuras 
3 e 4, que nenhum aluno ou professor 
considerou a sua saúde como «má» 
enquanto 61,3% dos alunos e 40,9% do� 
professores a consideraram «boa». Por 
«razoável» foi entendida a saúde de 
22,7% dos alunos e 54,6% dos professo
res. Finalmente destes, apenas 4,50Jo a 
consideraram «muito boa», tal como 
16% dos alunos. 

4.2 O que é ser saudável? 

Para esta questão foi proposta uma 
chave de múltiplas respostas, que se 
agregaram posteriormente nos seguintes 
grupos: 
a) atributos relativos a parâmetros bio

lógicos;
b) atributos relacionados com recursos

básicos;
c) de ambiente relacional;

% 
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d) factores relacionados com a respon
sabilidade individual.

Foram consideradas para esta per
gunta duas prioridades. Na primeira 
prioridade, a maior percentagem de res
postas, quer de alunos (53,2%), quer de 
professores (32, 1 %) concentrou-se no 
grupo d) (fig. 5) o que parece traduzir 
uma maior importância atribuída por 
ambos, aos factores relacionados com a 
responsabilização de cada um pela sua 
saúde. 

Como segunda prioridade, surgem os 
parâmetros biológicos para os alunos 
(34,8%), o mesmo acontecendo com os 
professores (28,60Jo) que os colocam 
aqui, em igualdade com os factores de 
responsabilização pessoal. 

4.3 Quem é responsável pela sua saúde 

As respostas dadas a esta pergunta 
estão, de uma forma geral, em concor
dância com as que foram dadas à per
gunta precedente. Assim, verificamos na 
figura 6 que pâra os alunos, 41 OJo atri
buem a responsabilidade pela sua saúde 
«ao próprio e à família», enquanto que 
23,7% exclusivamente «ao próprio». 

Os professores responsabilizam de 
igual modo «o próprio + a família» e «o 
próprio + os serviços de saúde» com 
22,7%, enquanto que «o próprio» 

·· exclusivamente, apenas em 6,80Jo e atri
bu�m curiosamente «aos outros», a
maior percentagem de responsabilização
(29,5%). A escola quase não é referida
como responsável  pe los  alunos,
enquanto que os professores a assinala
ram em 15,9% das respostas.
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Fig. 5 - O que é «ser saudável" na perspectiva de alunos e professores 
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Legenda: 1 - O próprio 
2 - O próprio + a famlliâ 
3 - O próprio + os serviços de saúde 
4 - O próprio + a família + s. saúde 
5 - Outros • 

Fig. 6 - Quem é responsável pela saúde, 
segundo os alunos e professores 
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Legenda: 1 - Maus hábitos alimentares 
2 - Tabaco 
3 - Trabalho + stress 
4 - Droga 
5 - Outros 

Legenda: 1 - Alimentação 
2 - Sexologia 
3 - Hábitos prejudiciais 
4 - Drogas 
5 - Prevenção 
6 - Outros 

Fig. 8 - Tipos de comportamento assumidos como prejudiciais 
para a saúde 

Fig. 9 - Temas de saúde que alunos e professores gostariam de 
ver discutidos 

4.4 Comportamentos prejudiciais para 
a saúde 

Reconhecem prejudicar a sua saúde 
através de determinados comportamen
tos referenciados e para tanto assumi� 
dos, 68,2% dos professores e 57,7% dos 
alunos (Fig. 7). 

A especificação dos tipos de compor
tamentos prejudiciais, mostrou para alu
nos e professores a distribuição represen
tada na figura 8. 

É de assinalar o grande peso atribuído 
aos «maus hábitos alimentares» em 
39,  1 OJo dos  a lunos  e ao 
«trabalho+ stress», referido por 240Jo 
dos professores. 

Os hábitos tabágicos referidos pelos 
alunos, registaram-se na sua grande 
maioria entre os 14 e os 18 anos, sendo o 
predominio no sexo masculino. 

A droga com 2,50Jo, só foi referida 
pelo sexo masculino. 

Dado o enorme peso relativo atri
buído ao grupo de «outros», analisou-se 
este com maior pormenor, sendo de 
salientar a importância dada pelos pro
fessores à falta de exercicio tisico e pelos 
alunos à ingestão de bebidas alcoólicas 
(nas faixas etárias mais elevadas). 

lJm número assinalável refere ainda a 
poluição e o viver na cidade como tendo 
alguma responsabilidade no seu estado 
de saúde. 

4.5 Local para discussão livre 

Quando questionados acerca do bene
. flcio da existência de um local nas esco

las, onde os alunos pudessem discutir 
livre e voluntariamente temas que os 
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preocupem, obtiveram-se respostas afir
mativas em lOOOJo dos professores e em 
95,00Jo dos alunos. 

4.6 Temas de saúde que gostariam 
de ver discutidos 

Neste capítulo a preferência quer de 
alunos quer de professores, foi para 
temas ligados à alimentação (Fig. 9) com 
30,3% e 26,6%, respectivamente. Se
guindo-se-lhes em ambos os grupos os 
temas sobre sexologia e doenças sexual
mente transmitidas e posteriormente 
outros assuntos como a droga, hábitos 
prejudiciais, etc. 

Interrogados sobre se aceitariam vir a 
colaborar nessas sessões, apenas 41 OJo 
dos professores responderam afirmativa
mente. Ainda assim, somente 29,5% dos 
professores acham oportuno incluir 
temas sobre saúde em qualquer aula. 
Deverá ser tido em conta que 52,2% dos 
professores que participaram no estudo 
provinham da área de Letras e 41,4% de 
Ciências. 

Contudo, não se verificou existir qual
quer associação entre a resposta dada a 
este «item» e a área de proveniência do 
professor, tendo até sido encontradas 
bastantes respostas favoráveis oriundas 
de áreas aparentemente não relacionadas 
com a saúde. 

5. CONCLUSÕES

Poderemos salientar como principais
conclusões do presente estudo, as 
seguintes: 
- a maioria dos alunos considerou a

sua saúde como boa e nenhum aluno

ou professor a classificou cpmo má; 
- os parâmetros individuais de respon

sabilidade pela saúde do «próprio»,
foram referidos como primeira opção
quer por professores, quer pelos alu
nos, o que traduz a nosso ver um ele
vado sentido de responsabilidade pes
soal;

- a responsabilidade própria e familiar
é opção prioritária dos alunos e pro
fessores, atribuindo estes alguma
importância à escola, o que não se
verifica nos alunos;

- as maiores preocupações face aos
comportamentos prejudiciais vão
para os hábitos alimentares e �
excesso de trabalho e «stress», rtw,
pectivamente nos alunos e professo
res;

- quanto aos temas de saúde que gosta
riam de ver tratados nas escolas, a ali
mentação e a sexologia recolhem a
preferência de alunos e professores.

De uma forma genuína através desta 
sondagem de opinião poderemos pensar 
que se esteja a dar um salto qualitativo 
no conceito de saúde, sendo este enca
rado prioritariamente como de responsa
bilidade própria, da familia e dos servi
ços de saúde. 

Dada a situação privilegiada de inser
ção do médico de familia na comuni
dade, é fundamental a sua acção como 
promotor de saúde, sendo relevante a 
sua intervenção como elo de ligação 
entre o adolescente, a família, a escola e 
a comunidade. 


